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RESUMO 
Este estudo tem enquanto premissa analisar as práticas propostas pela 
Universidade Aberta à Terceira Idade, campus de Franca – São Paulo, 
durante a pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, podendo ser 
considerado enquanto pesquisa teórica por utilizar da pesquisa 
bibliográfica e documental, a fim de alcançar a compreensão do 
processo histórico que perpassa a condição da velhice e das políticas 
públicas e sociais no Brasil. Bem como, compreender a o a reinvenção 
da UNATI em tempos de pandemia e como esta contribuiu para o não 
isolamento dos (as) idosos (as) através da realização de atividades 
virtuais. Não ignorando o posicionamento do Serviço Social para com as 
atividades realizadas de maneira remota, este estudo recorreu ao 
materialismo histórico-dialético enquanto método, com a finalidade de 
retratar a atual conjuntura brasileira e os impactos da pandemia 
relacionadas a população idosa. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento; Extensão universitária; Pandemia. 

 

ABSTRACT 
This study's premise is to analyze the practices proposed by the Open 
University to the Third Age, Franca campus, in São Paulo, during the 
pandemic caused by the COVID-19 virus, and can be considered as a 
theoretical research by using bibliographic and documentary research, 
in order to achieve an understanding of the historical process that 
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permeates the condition of old age and public and social policies in 
Brazil. As well as, understanding the reinvention of UNATI in times of a 
pandemic and how it contributed to the non-isolation of the elderly 
through virtual activities. Not ignoring the position of the Social Service 
towards activities carried out remotely, this study resorted to historical-
dialectical materialism as a method, in order to portray the current 
Brazilian situation and the impacts of the pandemic related to the 
elderly population. 

 
Keywords: Aging; University extension; Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa deve ser apontado enquanto fenômeno 

contemporâneo, este atualmente atinge todos os países e classes sociais, porém, de acordo 

com Gonçalves e Soares (2013) nos países ainda em desenvolvimento e de economia 

dependente, o fenômeno é perpassado por randômicas condicionantes sociais, tais como: 

classe social, cor/raça/etnia, gênero, orientação sexual, deficiências físicas e neurológicas, entre 

outras. Essas condicionantes, por serem a maior parte das vezes criminalizadas e desassistidas, 

impedem a chegada desses indivíduos a velhice, quando estes chegam, a mesma não é 

vivenciada em sua plenitude e dignidade. Segundo as mesmas autoras, estima-se que em 2050 

no Brasil, serão 100 crianças para 172,7 idosos (as), demonstrando a importância de refletir 

acerca desta temática, já que atualmente envelhece-se sob os moldes antropofágicos ditados 

pela ofensiva neoliberal.  

Não obstante, vivencia-se na atualidade um período pós-pandêmico, ocasionado 

segundo Reinach (2020) pela nova mutação do vírus SARS-CoV-2 (Coronavírus) engendrador da 

doença COVID-19, na qual atinge as vias respiratórias provocando uma pneumonia viral, que 

pode evoluir para uma Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, prejudicando 

principalmente a população idosa, por essa ser considerada biologicamente enquanto fase do 

declínio progressivo da função imunológica, tornando-os (as) assim mais vulneráveis e 

suscetíveis a infecções e complicações.  

Neste sentido, a população idosa do Brasil vem sendo prejudicada não somente com o 

avanço do neoliberalismo e com os cortes na seguridade social, como também, com os danos 

proporcionados pela pandemia, sejam eles: os sintomas e sequelas da própria COVID-19 e as 

consequências do isolamento social. Através deste dado, surge no Grupo de Estudo e Pesquisa: 

Envelhecimento, Políticas Públicas e Sociedade (GEPEPPS), inscrito no Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e reconhecido pela Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais (FCHS) o interesse de refletir sobre o tema, fornecendo enquanto respostas 

produções cientificas, bem como a práxis da extensão universitária “Universidade Aberta à 

Terceira Idade” (UNATI), também presente na própria instituição e composta pelos (as) mesmos 

(as) membros (as) do grupo. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa 

“Universidade Aberta à Terceira Idade de Franca em tempos de pandemia: um ato de 

resistência” que deu origem ao trabalho de conclusão de curso de Andrade e Rodrigues (2021), 

sob orientação de Profa. Dra. Nanci Soares, líder GEPEPPS e da UNATI. Utilizando-se da pesquisa 

bibliográfica e do materialismo histórico dialético, enquanto metodologia para sintetização, 

tratamento e interpretação dos dados e resultados obtidos, a fim de que mais pessoas possam 

ter acesso a esse debate e assim inspirar novos (as) profissionais a agirem frente as 

adversidades do cotidiano. 

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO HISTORICAMENTE O ENVELHECIMENTO E VELHICE: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

 

Na história da humanidade a velhice foi permeada das mais diversas contradições, a 

imagem do velho e da velha mudam conforme a trajetória histórica e cultural de cada país. Mas 

para Beauvoir (2016) há um marcador que transpassa essa temática independentemente do 

século: a busca pelo poder. Na qual é representado a maior parte das vezes por homens jovens, 

ratificando assim o afastamento das mulheres e dos (as) velhos (as) em espaços de definições 

de normas e valores sociais. 

Não obstante, na contemporaneidade brasileira o cotidiano dos idosos e idosas, é 

perpassado pela ideologia neoliberal, Netto e Carvalho (1996) afirmam que essa ideologia se 

resume a centralização dos valores mercadológicos e consumistas que influenciam o 

direcionamento do Estado, também composto majoritariamente pelas mesmas características 

de indivíduos citados acima. Campelo e Paiva (2014) concorda que não somente o poder fica 

centralizado nas mãos de homens mais jovens, como também a velhice tem sido deixada de 

lado, principalmente aquela experimentada por trabalhadores (as), que caem em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, por estes serem afastados (as) do mundo do trabalho.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3144 

Quando abordarmos o envelhecimento do/a trabalhador/a numa perspectiva de 

totalidade, como expressão da questão social, isso implica desvendar os determinantes 

econômicos, políticos, culturais que engendram a problemática social do envelhecer sob a 

ordem do grande capital. Segundo Teixeira (2009, p. 67), o envelhecimento do/a trabalhador/a 

torna-se uma problemática social, “em virtude da vulnerabilidade social em massa dos 

trabalhadores em especial, ao perderem o valor de uso para capital, pela idade”. Neste sentido, 

ao invés de ser uma “fase da vida marcada pelo descanso do trabalho, protegida pela família, 

pelas políticas sociais e acolhida pela sociedade, ser a evidencia do coroamento da decrepitude, 

do abandono e da negação de qualquer indicio de realização da emancipação humana”. 

(CAMPELO E PAIVA, 2014, p. 30). 

A problemática social de envelhecer na sociabilidade do capital, geram nos (as) 

trabalhadores (as) a criação de mecanismos organizativos e reivindicatórios que pressionaram 

uma resposta do Estado e da sociedade, ao mostrarem suas demandas. A resposta do Estado é 

mediante as políticas públicas e sociais, “que se inserem num quadro de interesses 

contraditórios, atendidos pelo Estado capitalista, ou repassados para a sociedade civil, para 

obter e manter a hegemonia das classes dominantes, isto é, o consenso em torno da 

dominação”. (TEIXEIRA, 2009, p. 67). 

 

1.2 AS LUTAS E AS CONQUISTAS SOCIAIS DA POPULAÇÃO IDOSA 

 

Chegar à velhice foi por muito tempo privilégio daqueles que tinham acesso as 

condições vitais de sobrevivência, tais como: moradia, saúde, lazer, educação, alimentação, 

entre outras. Atualmente presencia-se o envelhecimento da classe trabalhadora, mas isto só 

foi possível pelas suas lutas e reivindicações, resultando, segundo Camarano e Pasinato (2004) 

na Primeira Assembleia Mundial Sobre Envelhecimento, que ocorreu em Viena, no ano de 1982. 

Este evento tornou-se um marco histórico para aqueles (as) que estudam o envelhecimento 

humano, pois, o mesmo proporcionou na época, visibilidade a nível internacional a um tema 

tão pouco debatido, e por ter enquanto objetivo a criação de planos de ação que encorajassem 

e capacitassem seus (as) representantes, a desenvolverem uma agenda de aprimoramento de 

políticas públicas e sociais, voltadas à realidade demográfica de cada país. Segundo as mesmas 

autoras, este marco obteve tanto êxito que em 2002, em Madri, foi realizada a Segunda 
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Assembleia Mundial, levando agora em consideração as condições objetivas e materiais dos 

países com desenvolvimento econômico tardio, a fim de alcançar o direito da chegada a velhice. 

Camarano e Pasinato (2004) afirmam que a primeira assembleia inspirou a criação de 

alguns conceitos presentes na Constituição Federal de 1988, nos quais engendraram o 

aprimoramento das políticas de proteção social dos (as) idosos (as) brasileiros (as), visando a 

garantia do acesso a cidadania, através da universalidade dos direitos sociais. Oliveira (2003) 

deixa nítido que a Constituição de 1988 corroborou com a oficialização e regulamentação da 

Política Nacional do Idoso (PNI) no ano de 1996, através das Leis n°8842 e n°1.948. Fazendo 

surgir em 2002 o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI), que por sua vez 

encarregou-se de incentivar a participação social, independência e autonomia dos mesmos, 

incluindo-os em programas de educação, cultura e lazer, na tentativa de romper com esse 

isolamento. Em 2003, o Estatuto do Idoso, criado pela Lei n. 3561/2003, garante o direito à vida, 

à liberdade, ao respeito, à saúde, aos alimentos, à educação, à cultura e lazer entre outros. 

(BRASIL, 2003). No Capítulo V – Da Educação, Cultura esporte e Lazer, mais precisamente no 

artigo 25, refere-se à criação das universidades abertas à terceira idade. 

 

Art. 25 – O poder Público apoiará a criação da universidade aberta para as pessoas 
idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 
adequados ao idoso, que facilitam a leitura, considerada a natural redução da 
capacidade visual. (BRASIL, 2003, Art. 25). 

 

E assim, atendendo a determinação legal e, sobretudo atendendo a uma necessidade 

social, são criadas as Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI), como diversos trabalhos de 

ensino, pesquisa e extensão voltados a população idosa.  

 

1.3 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA 

 

Mesmo que nas décadas de 1960 e 1970 os Centros de Convivência do Idoso (CCI), 

originários dos programas do Serviço Social do Comércio (SESC), já possuíssem extrema 

relevância social devido ao aumento do isolamento e vulnerabilidade dos (as) idosos (as) 

afastados (as) do mercado de trabalho, suas práticas, de acordo com Haddad (2017) ainda eram 

pautadas em diretrizes meramente filantrópicas, psicologizantes e mantenedoras dos valores 

capitalistas. Souza (2016) ratifica que o embasamento político voltado para o fenômeno do 
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isolamento da população idosa, fora conquistado somente através da Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, através da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 

oficializa os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Sendo estes um 

prolongamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), inseridos no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). 

Outra estratégia de enfrentamento para esta demanda foi proporcionada de acordo 

com Cachione (2012) pelas atividades realizadas na Universidade Aberta a Terceira Idade 

(UNATI), sendo esta reconhecida atualmente, enquanto um projeto de extensão universitária. 

Mas que segundo a autora, possui raízes francesas, por ter sido fruto da dedicação de Pierre 

Vellas, um professor de francês da Universidade de Toulouse, que ao conhecer a realidade de 

países ainda sob estágio de desenvolvimento econômico, deparou-se com a extrema 

vulnerabilidade social dos (as) idosos (as), levando-o a se especializar em políticas 

internacionais para idosos, gerando assim um programa intitulado enquanto: “Universitè du 

Troisième Âge“ (Universidade da Terceira Idade), tendo por objetivo a reaproximação dos (as) 

idosos (as) ao ambiente universitário, através da acolhida e da escuta ativa, na tentativa de 

modificar a imagem do processo do envelhecer para a sociedade francesa.  

Cachione (2012) ressalta que no Brasil a relação idoso-universidade, possui dois marcos 

iniciais, o primeiro em 1982, através do Núcleo de Estudo da Terceira Idade (NETI) presente na 

Universidade Federal de Santa Catarina e o segundo em 1990, com o surgimento da primeira 

UNATI a partir encabeçada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tanto o núcleo 

de estudos quanto a extensão universitária possuíam características semelhantes ao programa 

criado por Vellas. A mesma autora esclarece que a mudança nas características desse programa, 

ocorrem a partir da influência de Paulo Freire, através da proposta da educação popular, 

permitindo que a troca de experiencias e a sociabilização das informações, corroborem para a 

efetivação da emancipação humana e da preservação da memória desses (as) idosos (as).  

Devido a tamanha adesão, constata-se atualmente mais de 200 programas dessa mesma 

natureza funcionando no Brasil, um deles se encontra no município de Franca, São Paulo. Que 

possui segundo o estudo de Soares e Di Gianni (2008) a particularidade da luta do curso de 

Serviço Social, composta por alunos (as), estagiários (as), professores (as), funcionários e pela 

própria população idosa do município. Devido as pautas discutidas historicamente no 
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programa, tais como: relações sociais, cidadania e efetivação dos direitos sociais previstos na 

Constituição de 88, em agosto de 1996, o programa foi consolidado pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) e oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas e Social (FCHS). Dell-masso 

(2009) afirma que atualmente o programa vincula-se a Pró-Reitoria de Extensão Universitária 

(PROEX), através da Portaria UNESP n°191, de 07 de maio de 2001, contando com 5.020 alunos 

e 24 programas sendo realizados, com autonomia e características próprias de cada campus, 

podendo participar qualquer cidadão ou cidadã a partir dos 45 anos.  

A UNATI de Franca, atualmente é composta por uma secretária, três docentes (que 

também são supervisores acadêmicos e de campo), três estagiários (as) do curso de Serviço 

Social e quatro oficineiros (as) voluntários (as), todos (as) possuem enquanto intuito o 

fornecimento de subsídios através do fortalecimento do vínculo, gerando assim uma rede para 

que os (as) alunos (as) idosos (as) sintam-se acolhidos (as) no ambiente universitário. Essa rede, 

por sua vez é gerada através da convivência cotidiana, proporcionada pelas oficinas semanais, 

que são: autoconhecimento, filosofia, biodança, debates sobre literatura e direitos humanos. 

Os (as) alunos (as) em sua maioria são mulheres entre 45 a 90 anos, atualmente aposentadas e 

acredita-se que ausência de pessoas do sexo masculino neste espaço, se dá devido ao 

machismo estrutural que aos homens a acreditarem que educação permanente na velhice e 

relações afetivas devem ser restritas às mulheres. Cabe também ressaltar que a identidade da 

UNATI de Franca, é motivada pelo próprio movimento histórico-político do ser social, que 

ocorre na relação triangular entre a educação popular, o materialismo histórico-dialético e 

projeto ético-político profissional, visando a superação dos paradigmas discriminatórios de 

classe, gênero, cor, raça, etnia, orientação sexual, entre outros tipos, presentes no modelo de 

sociabilidade neoliberal.  

Porém, com a chegada do Coronavírus no Brasil, novas medidas no funcionamento e na 

dinâmica da extensão tiveram que ser adotas, com intuito de preservar a vida dos (as) alunos 

(as) e da equipe. De acordo com Reinach (2020) a mutação do vírus ocorre na China em 

dezembro de 2019, sendo considerado altamente infeccioso e transmissível, por seu 

mecanismo de ação atacar as vias respiratórias, deixando sequelas principalmente naqueles 

(as) que se encontram na velhice e em indivíduos com doenças crônicas ou outras 

comorbidades. Por ser extremamente letal para uma parcela da população, o meio mais viável 

de contenção desta propagação viral foi a quarentena e o isolamento social. O autor também 
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declara que no Brasil o primeiro caso de infecção foi notificado dia 25 de fevereiro de 2020 e a 

primeira morte ocorreu no dia 17 de março do mesmo ano, sendo a vítima uma mulher preta, 

idosa, oriunda da classe trabalhadora. Comprovando assim as exposições de Sant” Ana, Bravo 

e Martinelli (2021), que concordam com o autor, mas reiteram que o vírus não deixa somente 

sequelas biológicas, como também econômico-sociais, para elas, o genocídio de 600 mil 

pessoas é a comprovação de tal afirmação, que se dá através de uma má representação e 

função presidencial, na qual favoreceu o avanço da ofensiva neoliberal, e não amparou o (a) 

trabalhador (a), deixando-o (a) em uma situação de risco e vulnerabilidade social. 

Mesmo sabendo que o isolamento social foi a medida mais efetiva para a contenção do 

vírus, não se pode negar, a partir de Reinach (2020) que o ser humano possui necessidades de 

conviver em seus pares, já que suas relações sociais de trabalho são a base de sua sobrevivência. 

E a partir do momento em que se torna obrigatório o isolamento social, tem-se enquanto 

consequência deste, o abalo biopsicossocial do indivíduo, traduzido em perdas financeiras 

(através do afastamento do mundo do trabalho), solidão, frustrações, desenvolvimento de 

doenças psíquicas e biológicas. Sant’Ana, Bravo e Martinelli (2021) contribuem afirmando que 

a população idosa vem sofrendo antes mesmo da instauração da pandemia, através dos 

ataques neoliberais, resultando no desmonte do sistema de proteção social e no 

desfinanciamento das políticas públicas e sociais, que os (as) deixam restritos (as) aos meros 

recursos assistencialistas, oriundos de instituições filantrópicas, muitas das vezes não críticas e 

preenchidas de religiosidade, organizadas pela própria sociedade civil.  

Neste cenário, Teixeira (2021) conclui que não se deve enxergar o envelhecimento 

enquanto um fenômeno meramente biopsicossocial, mas sim como histórico, político, social e 

econômico. Já que se envelhece atualmente sob a égide do sistema neoliberal, no qual visa, 

segundo ela, encaixar e submeter os (as) idosos (as) aos seus moldes alienantes, mercantis e 

reprodutivistas, fazendo-os (as) programar sua própria velhice e enfraquecendo os valores 

atribuídos ao Estado, através da Constituição de 88, principalmente diante de um contexto 

pandêmico.  

Sabendo disso, coube a UNATI enquanto extensão universitária fornecer uma resposta 

para essa manifestação da questão social. A equipe então decidiu reunir-se virtualmente no 

início de 2020, para debater como o programa de extensão poderia se adaptar ao cotidiano dos 

(as) alunos (as) frente a complexidade das relações em contexto de pandemia. Optou-se por 
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utilizar num primeiro momento os grupos de WhatsApp, formados pelos (as) próprios (as) 

alunos (as), e por ser considerado pelos (as) mesmos (as) enquanto o aplicativo de mais fácil 

acesso, com intuito de coletar dados sobre como eles (as) estavam se sentindo frente a 

condição pandêmica, junto da verificação da disponibilidade dos (as) mesmos (as) em 

participarem de oficinas semanais de forma remota. A maioria dos (as) alunos (as) confirmaram 

disponibilidade e retrataram suas principais queixas, que foram: tédio, solidão causada pela 

ausência das relações sociais e ansiedade frente a própria infecção e de seus familiares.  

Posto isto, na segunda semana de março de 2020, os (as) estagiários (as) da UNATI, se 

propuseram a ensinar aqueles (as) idosos (as) que não conseguiam se conectar à plataforma 

selecionada para a realização das oficinas, o Google Meet. Já na terceira semana houve a 

primeira tentativa de realização das atividades remotas, sendo escolhidas as oficinas de 

autoconhecimento e de educação física, possuindo duas horas de duração. A partir disto, pode-

se afirmar que as oficinas obtiveram êxito, pois, cada encontro contava com a presença de 35 

a 45 alunos (as). Sendo assim, as oficinas se estenderam até o fim de 2020, a adesão foi tão 

bem sucedida que em 2021, foi implementa a oficina de musicoterapia.  

As dinâmicas das oficinas foram guiadas pelos (as) professores (as) voluntários e pelos 

(as) estagiários (as), visando sempre valorizar a participação e os relatos do cotidiano dos (as) 

alunos (as). Isso só pode ser realizado segundo Gonçalves e Soares (2013) através de uma 

abordagem freiriana, onde a função da educação é ser emancipatória, fazendo com que os (as) 

alunos (as) enxergassem as estruturas que perpassam as relações pautadas na ideologia 

neoliberal, que por sua vez os (as) exclui por não possuírem valor produtivo para a permanência 

de seu status quo, visando assim fortalecer o ímpeto pela luta dos direitos dos (as) idosos (as). 

Destaca-se que a equipe que constitui a UNATI de Franca, baseia-se no projeto ético-

político da profissão do (a) assistente social, por concordarem que a via virtual não supera a 

riqueza das trocas presenciais. Mas que não oferecer uma resposta mediante a esta 

necessidade, seria por sua vez negligenciar os princípios fundamentais inseridos no Estatuto do 

Idoso, nos fundamentos éticos da profissão, nos direitos humanos e na própria Constituição 

Federal. Visto que, essas oficinas proporcionaram não somente a permanência da interação 

social, já consolidada entre (as) alunos (as), como também, a divulgação do status da conjuntura 

nacional em situação de pandemia e a acolhida destes (as) através da construção narrativa, da 

escuta ativa e dos subsídios retirados de referenciais teórico-críticos (presentes nas principais 
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obras de envelhecimento em Serviço Social e da gerontologia social critica), permitindo assim 

a compreensão do próprio movimento do ser social, ora envelhecido, dentro de um sistema 

econômico-cultural antropofágico.  

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, visou retratar os enfretamentos da Universidade Aberta à Terceira 

Idade, num contexto de pandemia mundial, onde as principais vítimas foram os (as) idosos. E 

comprovar como uma extensão universitária, dentro das limitações impostas pelo avanço da 

ofensiva neoliberal, pôde contribuir para o não acentuamento da condição de risco e 

vulnerabilidade social do seu público alvo.  

Esta produção também se dedicou a retratar de maneira teórica as principais 

condicionantes históricas que perpassaram a existência do (a) idoso (a), até a 

contemporaneidade. Compreendendo que o envelhecimento não pode ser interpretador 

somente através de uma perspectiva biológico-temporal, já que as condições objetivas e 

materiais impostas por uma sociabilidade neoliberal atingem esta parcela da população. Que 

por sua vez, possui classe, cor/raça/etnia, gênero, orientação sexual, deficiências e limitações 

de origem física ou biológica, entre outras.  

Sendo que as descrições das estratégias utilizadas, e de como o (a) idoso (a) oriundo (a) 

da classe trabalhadora se encontra diante deste cenário, não é um mero registro cientifico, mas 

sim a comprovação da resistência de uma extensão universitária, que utiliza de conceitos 

transformadores presentes na formação do (a) assistente social, através de oficinas virtuais, na 

tentativa de descontruir preconceitos e permanecer militando pelo espaço ora conquistado 

pelos idosos (as) dentro das universidades. 
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