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Resumo: As demandas sociais relacionadas ao envelhecimento têm conduzido debates nas 
diversas áreas do conhecimento. Este artigo objetiva investigar a inserção de discussões 
sobre a questão da velhice nos currículos dos cursos presenciais de graduação em Serviço 
Social no estado do Rio Grande do Sul. Para tal, foi feita uma pesquisa documental no site 
do Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC) e nas páginas das Universidades 
presenciais do estado. Verificou-se a existência de disciplinas relacionadas à gerontologia, 
direitos e políticas sociais de atenção ao idoso em 10 universidades do estado, sendo 8 
privadas e 2 públicas. 

 Palavras-chave: Formação Profissional; Serviço Social; 
Gerontologia Social. 

Abstract: Social demands related to aging have led debates in the various fields of 
knowledge. This article investigates the inclusion of discussions on the issue of old age in the 
curricula of graduate courses in Social Work in the state of Rio Grande do Sul. To this end, 
we made a documentary research in the Sistema de Regulação do Ensino Superior site (e-
MEC) and the web pages of the state universities. It was the existence of disciplines related 
to gerontology, social rights and policies to the elderly in 10 state universities, 8 private and 
public 2. 

 Key-words: Vocational Formation; Social Work; Social 
Gerontology.. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento, enquanto processo que envolve diversos aspectos – biológicos, 

psicológicos e sociais – é complexo, e, portanto, requer um conhecimento aprofundado 

sobre as suas múltiplas dimensões, tendo em vista as implicações desse processo na 

sociedade como um todo. O envelhecimento da população é uma realidade no país, que 

produz demandas por políticas sociais que visem garantir a proteção e os direitos sociais 

aos idosos. Constata-se, entretanto, que ao mesmo tempo em que houve significativos 

avanços sociais e científicos que permitiram a maior longevidade da população, existem 

desafios e limites estruturais que impactam negativamente na melhoria das condições de 

vida e saúde dos idosos, e consequentemente em sua qualidade de vida. 
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Essas questões desafiam as mais diversas áreas do conhecimento a debaterem e 

formularem estratégias que possibilitem a construção e melhoria de políticas que atendam 

as necessidades específicas do segmento idoso da população. O envelhecimento 

populacional constitui uma demanda que requisita a intervenção de múltiplos segmentos 

profissionais que, vinculados ao Estado, buscam minimizar as mazelas inerentes a esse 

processo e garantir a dignidade dos idosos.  

O Serviço Social, enquanto profissão que opera diretamente com direitos e políticas 

sociais, tem relevância dentro do campo da Gerontologia Social, pois consegue analisar e 

intervir nas expressões da questão social relacionadas à velhice a partir de uma abordagem 

crítica. O assistente social tem atentado para a necessidade de uma formação profissional 

apta a responder as necessidades objetivas das pessoas envelhecidas, tendo como 

fundamento a preocupação com, para além da gestão de políticas de envelhecimento, a 

execução de intervenções transformadoras.  

Desta forma, o presente artigo buscou apresentar os dados coletados a partir da 

investigação acerca da inserção de discussões sobre a questão da velhice nos cursos 

presenciais de graduação em Serviço Social no estado do Rio Grande do Sul, através de 

uma pesquisa documental em seus currículos. A investigação foi realizada através do 

acesso às páginas eletrônicas dos cursos de Serviço Social ofertados nas Instituições de 

Ensino Superior cadastradas na plataforma do e-MEC - Sistema de Regulação do Ensino 

Superior. 

 

2. DEMANDAS SOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO E A GERONTOLOGIA 
SOCIAL 

 

O crescimento demográfico da população idosa, que antes era uma tendência 

observada nos países desenvolvidos, se estende a nível mundial, passando a ser uma 

realidade também nos países periféricos. Em 2012, a população idosa totalizava 11,5% da 

população mundial e segundo estimativas das Nações Unidas (Fundo de Populações), em 

2050 haverá um número maior de idosos do que de crianças com menos de 15 anos, 

atingindo 22% da população global. No Brasil, o número de pessoas com idade acima de 60 

anos, de acordo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE representa 

aproximadamente 15 milhões. Observa-se que essas taxas vêm aumentando 

gradativamente, tendo em vista que no início da década de 1990, o número de idosos 

representava 5,9 % da população brasileira, em 2000 aumentou para 7,3%, chegando em 

2010 ao percentual de 8,6%. Estima-se que em 2025 o Brasil será o 6º país com maior 

número de idosos, chegando aproximadamente a um total de 32 milhões (IBGE, 2014). O 
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Rio Grande do Sul está em segundo lugar entre os estados brasileiros que possuem a maior 

proporção de idosos e é o terceiro em expectativa de vida, com média de 75 anos para 

homens e mulheres (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2010). 

Tendo em vista que o processo de envelhecimento é um fenômeno multifacetado e 

multidimensional (FIGUEIREDO, 2000), existem diversas compreensões e maneiras de 

intervenção sobre ele ao longo da história, de acordo com os diferentes contextos políticos, 

econômicos e sociais. Tem sido objeto de estudos de diversas áreas do saber que visam 

oferecer sua contribuição, uma vez que esse fenômeno tem repercussões nas diferentes 

esferas da estrutura social. Magalhães (1987) esclarece as múltiplas dimensões que 

envolvem o conceito de envelhecimento, dentre as quais ele ressalta a biológica, 

cronológica, social, demográfica, econômica, cultural, psicológica, ideológica e política.  

Mas o que seria velhice? A velhice, é a última fase do ciclo vital e assim como as 

demais etapas da vida, é heterogênea, ou seja, é vivenciada de diferentes formas, sendo 

determinada pela inserção de classes sociais, pela questão de gênero e etnia. Assim, é 

necessário compreender que a velhice é produto de construções sociais, “o homem não vive 

nunca em estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é 

imposto pela sociedade à qual pertence” (BEAUVOIR, 1990, p. 15). Nesse sentido, é 

necessário destacar que o idoso, principalmente o brasileiro, que em sua maioria não possui 

condições de desfrutar de sua velhice com uma boa situação financeira, com boas 

condições de saúde e que carece de medidas de proteção social, nem sempre vivencia esse 

momento com qualidade de vida. A velhice geralmente é pensada, como um processo 

degenerativo, no qual as pessoas que estão passando por esta etapa da vida são doentes, 

incapazes e dependentes, sem qualquer possibilidade de desenvolvimento humano. Para 

muitos os idosos são vistos como um peso ou até mesmo como um prejuízo para a 

sociedade.  

 
Na tradição ocidental, as concepções do envelhecer acarretam valores negativos, no 
contexto social, destaca-se uma estrutura social voltada para a produção, o 
consumo e a acumulação de riquezas, gerando padrões em que a idade implica uma 
desqualificação, e dessa maneira, são estabelecidas formas de discriminação social, 
em que a juventude é exaltada e a velhice excluída (PEREIRA, 2014, p. 13-14) 

 

Nesse sentido, observa-se que muitos preconceitos e estereótipos são relacionados 

à produtividade dos idosos. A discriminação social, fruto desses preconceitos é baseada em 

motivos econômicos, uma vez que essas pessoas consideradas incapazes e improdutivas 

economicamente passam a ser menos valorizadas nos processos de trocas sociais, não 

sendo possível a elas o acesso às mesmas oportunidades e recursos assegurados às 

pessoas mais jovens, ativas no mercado de trabalho (NERI, 2007). Existem ainda, algumas 

crenças e discursos disseminados na sociedade capitalista de que a saúde e o bem estar no 

envelhecimento são questões de responsabilidade pessoal do idoso. Essa lógica demonstra 
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a ótica neoliberal que exime o Estado de investir em saúde, educação, cultura e assistência 

para a garantia de uma velhice saudável para todos os cidadãos.  

Para o idoso ter qualidade de vida, assim como para todas as idades, é necessário 

que haja uma sociedade que garanta a equidade e a justiça social, pois as contradições 

regionais e a desigualdade social refletem a injusta distribuição de renda da população, 

presente em todas as etapas do curso de vida: infância adolescência, juventude, idade 

adulta e velhice. Eis o porquê de a velhice constituir-se uma questão construída não 

somente pelo político-cultural, mas, sobretudo, uma expressão da questão social, como 

afirma Magalhães (1987), onde a chave para a compreensão está na contradição entre 

capital e trabalho e nas determinações que esse fenômeno possui. Para o autor, é 

necessário que fique clara a perspectiva de classe nos estudos gerontológicos, para que, 

comparativamente com as demais classes, seja estabelecida a “universalidade do problema” 

em termos socioculturais, visto que o envelhecimento não se dá da mesma forma se 

compararmos as elites, os setores médios e as classes trabalhadoras. Os idosos, 

dependendo da classe social e das correlações de forças, envelhecem de maneiras 

diferentes. Muitos pobres, por suas condições precárias, não chegam nem mesmo a 

envelhecer. 

Dessa forma, constata-se que a questão do envelhecimento é tratada de forma 

diferente em cada país, dependendo de seu nível de desenvolvimento, bem como de 

aspectos culturais, sociais e econômicos. Neri (2001) destaca que a heterogeneidade 

aumenta entre os idosos à medida que o ciclo vital humano se prolonga e que fatores como 

gênero, classe social, saúde, educação, contexto sociohistórico, entre outros, são elementos 

que se agregam com a idade cronológica, determinando diferenças entre os idosos. Desse 

modo, associá-la à incapacidade e passividade ou por outro lado, concretizar ações que 

visem uma velhice completamente ativa, sem levar em consideração suas limitações e 

características próprias, demonstra o desconhecimento sobre sua heterogeneidade 

(ANDREATTA, 2011). A velhice não é só biológica, mas também, é cultural e social, e, 

portanto, complexa. Desse modo, observa-se nos últimos anos a emergência de pesquisas 

sociais e estudos sobre o envelhecimento humano, revelando que essa realidade passou a 

ser alvo de preocupações sociais e de discussões de maneira mais intensa.  

Ressalta-se que o processo de envelhecimento passou a ser de interesse científico, 

sobretudo, a partir de meados do século XX, a partir da maior longevidade possibilitada 

pelos avanços das ciências naturais e da medicina, ganhando maior visibilidade e atenção 

de diversas áreas do conhecimento. Nesse contexto, surge a Gerontologia, que é um campo 

multi e interdisciplinar, ou seja, é composto por um conjunto de disciplinas científicas que 

atuam na explicação das alterações características do processo de envelhecimento e da 

dinâmica da velhice, sob seus aspectos genético-biológico, psicológicos e socioculturais. 
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Essa área se utiliza de diferentes linguagens e métodos oriundos de múltiplas ciências, 

realizando também, interfaces com áreas profissionais, tais como: clínica médica, 

psiquiatria, enfermagem, serviço social, direito, fisioterapia, entre outras, a fim de buscar 

subsídios para problemas, bem como dados e hipóteses para a pesquisa (NERI, 2001).  

A Gerontologia se divide em três ramos: Gerontologia Biomédica, Geriatria e 

Gerontologia Social, que conjuntamente atuam sobre os diversos aspectos do 

envelhecimento. A Biomédica se propõe a estudar os aspectos biológicos, fisiológicos, 

genéticos e imunológicos do envelhecimento. As pesquisas nessa área buscam 

compreender como e porque as pessoas envelhecem. A Geriatria é definida como a área da 

Gerontologia e da Medicina que trata da saúde das pessoas com idade avançada, 

considerando os aspectos preventivos e curativos da atenção à saúde. Possui interface com 

disciplinas da área médica, tais como a neurologia, cardiologia, pneumologia, entre outras. A 

Gerontologia social contempla os aspectos não orgânicos do processo de envelhecimento, a 

partir do conhecimento de diversas áreas, levando em consideração os aspectos sociais, 

psicológicos, ambientais, econômicos, legais, espirituais, antropológicos, éticos, entre outros 

(PAPALÉO NETTO, 2002).  

A partir da contribuição de diferentes áreas, a Gerontologia, portanto, amplia os 

conhecimentos acerca da natureza multidimensional do envelhecimento. Por outro lado, por 

ser um campo relativamente novo, com avanços, principalmente nas duas últimas décadas, 

a Gerontologia ainda não conseguiu explicar o que é ser idoso no Brasil, tendo em vista sua 

grande desigualdade social, bem como sua diversidade nos aspectos econômicos, sociais, 

étnicos e culturais (AREOSA, 2012). Assim, é de extrema importância o desenvolvimento de 

pesquisas e estudos nessa área. A multidimensionalidade da velhice deve ser pensada e 

levada em consideração, principalmente pelos gestores e por aqueles que formulam e 

implementam políticas públicas e programas destinados aos idosos, a fim de que a esses 

possam ser assegurados modos de vida saudável, que privilegiem suas diferenças. 

Nessa perspectiva, o assistente social é requisitado a atuar na área da Gerontologia 

Social, compondo as equipes multiprofissionais que se propõem a estudar a velhice e suas 

implicações na vida social dos indivíduos, atuando de forma interdisciplinar com diversas 

áreas do saber. Compreende-se ser necessária a inclusão de disciplinas relacionadas à 

Gerontologia Social nos currículos de graduação em Serviço Social, a fim de qualificar e 

delimitar as atribuições do assistente social diante das demandas impostas pelo 

envelhecimento humano. Com isso, busca-se como horizonte a formação de um profissional 

comprometido com a defesa e garantia dos direitos da população idosa, pautada no projeto 

ético-político crítico hegemônico na profissão, bem como com as classes subalternas 

inseridas nesse processo.  
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3. A GERONTOLOGIA SOCIAL NA FORMAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

O Serviço Social, enquanto profissão que intervém nas expressões da questão 

social, tem sido constantemente convocado a responder as demandas que surgem com o 

crescimento do número de idosos na sociedade brasileira, através da articulação das lutas 

sociais travadas e das conquistas alcançadas. O processo histórico da profissão revela a 

necessidade de construir espaços de reflexão sobre as mudanças estruturais necessárias, 

que objetivem um exercício profissional ético, considerando o que aponta o Código de Ética 

do Assistente Social (Lei 8.662/1993). 

Dessa maneira, em sua formação, o futuro assistente social deve ser preparado 

para analisar a totalidade que permeia as relações sociais, levando em conta a conjuntura e 

as contradições inerentes à sociedade burguesa, traçando estratégias de intervenção e 

combate à opressão que marca o período histórico atual. No que diz respeito aos idosos, o 

processo formativo de assistentes sociais, quando de forma crítica, deve tentar oferecer 

subsídios para efetivação de direitos. Todo esse quadro revela a necessidade de tratar o 

envelhecimento como área de saber. Expresso no campo da Geriatria e Gerontologia Social, 

como já citado, o estudo sobre a velhice é desenvolvido por vários profissionais, a partir das 

suas especificidades formativas, dentre elas, o Serviço Social, que dá conta de atividades 

que abrangem o envelhecimento na perspectiva de direitos e sociabilização. 

É incontestável que a formação em Serviço Social no Brasil têm passado por 

mudanças. O crescimento do número de escolas privadas (presenciais e a distância) de 

Serviço Social concomitante ao crescimento de profissionais, vêm se colocando como 

desafios quanto a adequação desta formação ao currículo mínimo proposto pelo corpo 

coletivo crítico da profissão. Essa tendência à rápida proliferação de cursos privados, 

presenciais e a distância, também pode ser observada na constatação de Marilda Iamamoto 

(2009). A aludida autora afirma que, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2007, o Brasil tinha 253 cursos de graduação em 

Serviço Social, sendo 46 oferecidos por instituições públicas enquanto 207 eram oferecidos 

por instituições privadas de ensino superior. Esses dados nos revelam que no Serviço Social 

há um grande número de profissionais advindos de escolas privadas (presenciais ou à 

distância), acarretando em implicações para as condições de trabalho da categoria 

profissional. Segundo a autora: 

A massificação e a perda de qualidade da formação universitária estimulam o 
reforço de mecanismos ideológicos que facilitam a submissão dos profissionais às 
“normas do mercado”, redundando em um processo de despolitização da categoria 
[...]. (IAMAMOTO, 2009, p.42) 
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A exemplo de tais afirmativas é possível citar o Rio Grande do Sul, estado que vem 

sofrendo modificações aceleradas no corpo da categoria profissional, dada a proliferação de 

cursos de Serviço Social em muitos municípios. Nos cadastros de Instituições de Educação 

Superior (IES) do Ministério da Educação (MEC) 1, foi possível identificar a existência de 30 

(trinta) instituições que ofertam o curso de Serviço Social. Dentre estas, apenas 3 são 

universidades públicas. Das privadas, 9 oferecem o curso na modalidade a distância, 17 

presenciais e 1 o oferta em ambas as modalidades.  

Guerra (2010) destaca, para além da formação, a precarização do exercício 

profissional do assistente social que, inserido nos múltiplos espaços sócio-ocupacionais e 

nas particularidades do capitalismo contemporâneo, se encontra num contexto de 

desvalorização e superexploração da força de trabalho. Ela observa que essa conjuntura 

requer uma formação profissional que atenda as necessidades do capital, exigindo que as 

configurações de ensino se adaptem à lógica operante, se expressando também em 

requisições técnicas, éticas e políticas no mercado de trabalho do Serviço Social. Nessa 

perspectiva as entidades representativas do Serviço Social brasileiro, destacadamente a 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e o Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS), também têm levantado discussões em torno da 

problemática da formação na defesa do projeto ético-político profissional e de uma formação 

de qualidade num cenário de crise do capital. 

No que se refere as requisições profissionais exigidas ante as demandas sociais, o 

feômeno do envelhecimento tem ocupado um lugar importante no exercício e na formação 

dos assistentes sociais. Segundo Pereira (1998), por ser uma profissão que atua 

diretamente com direitos e políticas sociais, o Serviço Social não pode deixar de tematizar e 

atualizar o seu arsenal crítico e analítico para compreender o envelhecimento neste contexto 

que é desfavorável à proteção social pública.  

De fato, o debate sobre velhice e envelhecimento já pode ser verificado em muitos 

cursos de Serviço Social.  Pereira (1998) destaca a criação de grupos e núcleos de 

pesquisa nos departamentos, a oferta de especializações lato sensu sobre envelhecimento, 

linhas de pesquisa relacionados à gerontologia social nos programas de mestrado e 

doutorado e no tratamento analítico em pesquisas científicas. Acrescenta-se ainda, a oferta 

de disciplinas (obrigatórias e/ou optativas) nas grades curriculares dos cursos de graduação. 

A inserção de temáticas afins à gerontologia social nos cursos de graduação em 

Serviço Social vem, de certa forma, atender ao que foi previsto na Portaria Nº 56, de 25 de 

novembro de 2004, da Secretaria de Ensino Superior (SESu), do Ministério da Educação, 

que no art. 1º, enuncia:  

                                                 
1 Dados disponíveis em http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: 29 abr. 2015. 

http://emec.mec.gov.br/
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O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, no uso de suas 
atribuições legais resolve: art.1º. Criar Comissão Especial com a finalidade de 
elaborar diretrizes e propor políticas para a formação de profissionais aptos ao 
atendimento do idoso. 

Para uma formação apta ao atendimento das necessidades sociais do idoso, é 

necessária a construção de ações nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão. Essa 

qualificação proporcionaria ao futuro assistente social uma contextualização do fenômeno 

do envelhecimento articulada aos conteúdos de várias outras disciplinas e intervenções, 

como políticas sociais, legislação e direitos sociais, família, etc. 

No Rio Grande do Sul, foi possível constatar que, dentre os 21 cursos de Serviço 

Social na modalidade presencial ofertados no estado2, 10 possuem em seu currículo alguma 

disciplina direcionada ao fenômeno do envelhecimento humano, como observa-se nos 

dados da tabela a seguir: 

 

  UNIVERSIDADE CIDADE DISCIPLINA 

        

  1 UNIFRA SANTA MARIA GERONTOLOGIA SOCIAL 

2 IPA METODISTA PORTO ALEGRE - 

3 ANHAGUERA  CAXIAS DO SUL POLÍTICA DE ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO 

4 FADERGS PORTO ALEGRE - 

5 FISUL GARIBALDI - 

6 DOM BOSCO PORTO ALEGRE - 

7 FAECO PASSO FUNDO GERONTOLOGIA E FAMÍLIA 

8 FEMA SANTA ROSA - 

9 UNIPAMPA SÃO BORJA - 

10 PUCRS PORTO ALEGRE DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PARA O IDOSO 

11 UCPEL PELOTAS - 

12 UCS CAXIAS DO SUL - 

13 IUNICRUZ CRUZ ALTA - 

14 UPF PASSO FUNDO SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA DO IDOSO 

15 UNISC STA CRUZ DO SUL POLÍTICA DO IDOSO 

16 UNISINOS SÃO LEOPOLDO TERCEIRA IDADE 

17 UFSM SANTA MARIA 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TERCEIRA IDADE; SERVIÇO 
SOCIAL E GERONTOLOGIA SOCIAL 

18 UFRGS PORTO ALEGRE INTRODUÇÃO A QUESTÕES DO ENVELHECIMENTO 

19 ULBRA CANOAS  SERVIÇO SOCIAL E GERONTOLOGIA 

20 UNIJUÍ IJUÍ - 

21 URI SÃO LUIZ GONZAGA - 

TABELA 1 - Disciplinas afins à temática do envelhecimento nos cursos de Serviço Social presenciais 
do Rio Grande do Sul. 

                                                 
2 Dados disponíveis em http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: 29 abr. 2015. 

http://emec.mec.gov.br/
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Fonte: e-MEC – Sistema de Regulação do Ensino Superior (2015). 

  

Através dos dados constantes na tabela, podemos confirmar que, em muitos cursos 

de Serviço Social, a atenção às demandas sociais que surgem para a profissão com o 

acelerado processo de envelhecimento da população está sendo objeto de debate. O curso 

de Serviço Social no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) mantém a disciplina de 

“Gerontologia Social”; a Anhaguera de Caxias do Sul, que oferece o curso de Serviço Social 

tanto na modalidade presencial quanto a distância, oferta uma disciplina geracional que 

aborda tanto a infância, quanto a adolescência e a velhice, chamada “Política de Atenção à 

Criança, Adolescente e Idoso”; a Faculdade Ecoar (FAECO) oferece no curso de graduação 

em Serviço Social a disciplina “Gerontologia e Família”; a Pontifícia universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS), que possui o primeiro curso de Serviço Social do estado, 

oferta a disciplina “Direitos Sociais e Políticas para o Idoso’; o curso da Universidade de 

Passo Fundo (UPF) dispõe da disciplina “Serviço Social e Política do Idoso”; a Universidade 

de Santa Cruz do Sul (UNISC), a disciplina “Política do Idoso”; a disciplina “Terceira Idade” é 

ofertada na Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS); no curso de Serviço Social da 

Universidade Federal de Santa Maria, uma das universidades públicas que ofertam o curso 

no estado (junto da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA e da universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS), são disponibilizadas duas disciplinas: “Políticas 

Públicas para a Terceira Idade” e “Serviço Social e Gerontologia Social”; a outra 

universidade pública que oferta uma disciplina alinhada com a questão da velhice é a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que trabalha uma “Introdução à 

questões do Envelhecimento”; e, por fim, o curso em Canoas da Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA), que possui a disciplina “Serviço Social e Gerontologia”. 

Nas Universidades onde os cursos de Serviço Social não possuem uma disciplina 

específica sobre velhice ou envelhecimento, verificou-se que existem outras disciplinas que 

possivelmente abordem a temática. São elas: “Saúde e Qualidade de Vida” ofertadas no 

curso da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS), e Política 

Social e Segmentos Especiais, do curso da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai (URI). 

Acredita-se que a inserção de questões que perpassam a velhice e o 

envelhecimento representa uma tendência nos currículos dos cursos de graduação em 

Serviço Social, tendo em vista a importância de a profissão estar alinhada com as 

demandas históricas contemporâneas. Torna-se imperativo que a formação acadêmica 

profissional se antecipe nas respostas as demandas sociais advindas do fenômeno do 

envelhecimento populacional, a fim de viabilizar ações que ampliem os direitos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O envelhecimento humano, como vimos, é uma demanda que tem instigado 

debates nos mais diversos espaços, dentre eles, a Universidade. No processo de formação 

em Serviço Social, a inserção dessas discussões possui um significado particular, o que 

significa dizer que a profissão está atenta as questões do seu tempo e tem feito uso das 

potencialidades consolidadas durante o período de desenvolvimento da sua capacidade 

crítica. Ainda assim, o aprofundamento teórico e político da temática da velhice nos cursos 

de Serviço Social representa um desafio que só pode ser superado a partir do envolvimento 

coletivo dos assistentes sociais em lutas pela qualidade do ensino. 

Através do resgate teórico-bibliográfico e documental foi possível constatar que há 

um significativo número de cursos de graduação em Serviço Social no estado do Rio 

Grande do Sul que oferta disciplinas relacionadas à gerontologia, velhice, políticas e direitos 

sociais voltadas ao idoso. O fato de o futuro assistente social ter proximidade com um 

fenômeno tão contemporâneo como o do envelhecimento populacional, revela uma 

tendência ao enriquecimento profissional. 

Espera-se portanto que o intuito desse artigo em contribuir para a compreensão da 

inserção dos debates sobre envelhecimento na formação dos assistentes sociais tenha se 

cumprido, ficando claro que é ainda necessário otimizar tais debates no campo acadêmico 

bem como nas políticas públicas. Mantêm-se ainda a convocação e proposição de 

aprofundamento futuro de tais análises. 
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