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Resumo: Devido às transformações da sociedade e dos avanços tecnológicos 
inerentes aos aspectos do envelhecimento, as questões relacionadas ao idoso 
fazem parte de pautas nos órgãos governamentais, entidades privadas e sociedade 
civil em virtude da expectativa de vida ter aumentado no decorrer das décadas. 
Muitos são os desafios que os idosos encontram no seu cotidiano, pois no decorrer 
dos anos podem acontecer perdas no sistema sensorial, dificuldades no 
aprendizado de tecnologias e mídias, estas presentes nas relações sociais e 
comerciais, que poderão afetar a socialização com grupos mais jovens, podendo 
gerar situações de preconceito que podem trazer sentimentos de não pertencimento 
na sociedade. Este trabalho tem como objetivo abordar a questão do acesso do 
idoso ao ensino superior na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através 
do ingresso como “Aluno Especial II”, analisando como se dá o acesso e as 
probabilidades de permanência neste espaço articulando com o trabalho do 
profissional assistente social que se baseia no projeto ético-político como atuante 
em todas as formas de diversidade e desigualdade social e, ainda refletir sobre a 
importância do professor como mediador do aprendizado através do planejamento, 
levando em conta as demandas do envelhecimento. Sob orientação do método 
dialético-crítico foram realizadas revisões bibliográficas em livros, teses e artigos 
científicos que tratam da temática de inclusão social dos idosos no ensino superior, 
envelhecimento e longevidade, bem como, pesquisa nos arquivos da UFSM que 
estão disponíveis em meio digital e entrevista informal com o Departamento de 
Registro Acadêmico (DERCA). Constata-se que a entrada do Aluno Especial II na 
UFSM é um importante meio dos idosos ingressarem nos cursos oferecidos, porém 
sua permanência depende de adequação do planejamento institucional, plano de 
aula do professor e da participação da sociedade em prol da inclusão diante da 
diversidade social. 

Palavras-chave: Acesso. Aluno Especial II. Permanência. UFSM. Assistente Social.  
Professor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste artigo propõe-se discutir e refletir sobre o idoso no Ensino Superior, a 

forma de acesso e as probabilidades de permanência como “Aluno Especial II” na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), categoria instituída pela resolução nº 

011/92  (UFSM, 1992), destinada à pessoas com 55 anos ou mais para cursar 

disciplinas de seu interesse, segundo critérios de disponibilidade de vagas nos 

cursos da instituição. Entende-se que muitas pessoas nesta faixa etária não tiveram 

em sua juventude a oportunidade de freqüentar cursos de graduação ou buscam 

conhecimento e/ou aperfeiçoamento em disciplinas de acordo com suas vontades 

pessoais. 

 Atualmente, O Estatuto do Idoso, define idoso como a pessoa com 60 anos 

ou mais (BRASIL, 2003) que possui direitos a serem respeitados nos diversos 

espaços sociais e nas relações intrapessoais a que está inserido. O Aluno Especial 

II é aquele que se encontra em fase de envelhecimento etário, aproximando-se da 

condição de idoso, no entanto na situação de estudante inserido em universidade 

requer atenção às suas necessidades de aprendizado e de socialização para que 

acesse as informações que procura e obtenha condições de permanecer neste 

espaço de diversidades . E é neste espaço que os assistentes sociais e professores 

são desafiados. 

 Segundo Iamamoto (2000) é importante decifrar as novas mediações entre 

os sujeitos por meio das quais se expressa a questão social4, para que se possa 

conhecer as várias expressões de desigualdades sociais e a partir disto elaborar e 

estabelecer estratégias de resistência e de defesa e/ou de melhoria das condições 

de vida. Aos profissionais do Serviço Social espera-se que compactuem da inclusão 

desses sujeitos de direitos em programas e projetos que sejam compatíveis com 

suas demandas, e à sua permanência nos espaços sociais, para que assim se 

efetive a inclusão social. Pensando nesta perspectiva encontra-se o professor 

universitário que deverá conhecer as expectativas dos alunos e reconhecer as 

diferenças de aprendizado dos diferentes indivíduos e categorias.  

                                                
4
 Segundo Iamamoto (2000, p. 27), Questão Social é “o conjunto das expressões das desigualdades 

da sociedade capitalista madura, que tem raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2000, p. 27)”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O envelhecimento na sociedade 

  A questão do envelhecimento da população brasileira vem sendo pauta da 

agenda pública já há algum tempo, em virtude de seu rápido crescimento5 e baixo 

índice de natalidade, ocasionando nas ações de órgãos governamentais a 

concretude da descentralização de responsabilidades e sucateamento de políticas 

públicas, com interesse do Estado no repasse destas à entidades privadas, 

principalmente na contemporaneidade quando se evidencia uma forte crise 

econômica e desestabilidade política.  

Assim, Reis (2013) permite que se reflita sobre o acelerado processo do 

envelhecimento na atualidade, que segundo a autora, ocasiona mudanças radicais 

na estrutura social e um grande desafio às políticas públicas, afetando a vida 

privada, as relações sociais e familiares, por se tratarem esses “Novos Velhos” de 

fator novo para a sociedade, Estado e família, responsáveis pela sua proteção. A 

Constituição Federal, em seu artigo 229 (BRASIL, 1988) alerta que: “Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” sendo que: “A 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida (ibidem, art. 230). Entende-se que a 

responsabilidade deverá ser de toda a sociedade nas questões do envelhecimento. 

  No acesso ao ensino há de se considerar que as pessoas aprendem sobre 

determinado conteúdo de maneira diferenciada, pois há interferências (LIBANEO, 

1994) que prejudicam o acesso às informações. No caso dos idosos, verifica-se que 

muitos têm dificuldades em se apropriarem da utilização das tecnologias e mídias, 

pois o contato com estas aconteceu tardiamente. Porém, com os avanços e 

descobertas tecnológicas e suas ferramentas tornou-se possível que a categoria 

                                                
5
 Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano, as pesquisas do IBGE registraram o 

envelhecimento da população: “Os idosos - pessoas com mais de 60 anos - somam 23,5 milhões dos 
brasileiros, mais que o dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 10,7 milhões 
de pessoas. Na comparação entre 2009 (última pesquisa divulgada) e 2011, o grupo aumentou 7,6%, 
ou seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Há dois anos, eram 21,7 milhões de pessoas. Fonte: SDH. 
Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-
estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf>.  Acesso em out. 2016. 
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acessasse a estas como maneira de facilitar as relações sociais e comerciais 

através das oportunidades de interação.  

  A Educação Inclusiva6
, prevê que as diferenças individuais precisam ser 

respeitadas necessitando de métodos de ensino diferenciados de acordo com as 

necessidades e características de cada um (CARVALHO, 2000), o que 

proporcionará a ampliação do conhecimento acadêmico aos idosos, também poderá 

lhes despertar para a elevação da autoestima, a possibilidade de traçar novos 

parâmetros de vida, obter esclarecimento sobre seus direitos, desenvolver a 

autonomia e emancipar-se, já que muitas vezes a dependência de outras pessoas é 

motivo de frustrações e solidão.  

  Através das leituras sobre o envelhecimento etário compreendeu-se a relação 

do idoso diante das mudanças sociais que abrangem questões tecnológicas, 

presentes nas relações cotidianas; educativas que refletem-se no planejamento do 

professor diante das diferenças individuais; políticas públicas sociais destinadas ao 

público idoso. 

A entrevista informal com o diretor do DERCA, Sr. Paulo Estevam Peralta de 

Andrade, complementou os dados obtidos através dos documentos digitais da 

instituição auxiliando na compreensão da proposta de uma universidade inclusiva e 

preocupada com a qualidade das relações sociais dentro do seu espaço.  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa ocorreu sob orientação do método dialético-crítico7,  

através da técnica de revisão bibliográfica por meio de livros, teses e artigos 

científicos que tratam da temática de inclusão social dos idosos no Brasil, 

envelhecimento e longevidade, bem como, pesquisa nos arquivos digitais da UFSM 

e entrevista informal com o diretor do Departamento de Registro Acadêmico. 

                                                
6
 A Educação Inclusiva é, muitas vezes, relacionada com a oportunidade que as Pessoas Com 

Deficiência poderão obter através do ensino regular, talvez porque a Declaração de Salamanca 
(UNESCO,1994) utilize este termo para apontar os caminhos para a solidariedade entre estas 
pessoas e os demais alunos. Porém, neste trabalho a utilização do termo Educação Inclusiva visa 
abranger as pessoas idosas no contexto universitário, mesmo que não possuam deficiências; mas 
sim, suas limitações nas diferenças de aprendizado e de convívio. 
7
  O método dialético-crítico tem como categorias: A totalidade, historicidade e a contradição. Para 

saber mais, acesse CARDOSO. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5mU9k8FgBU0J:www.revistapoliticaspubli
cas.ufma.br/site/download.php%3Fid_publicacao%3D839+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso 
em out. 2016. 
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4 A UFSM E A CATEGORIA ALUNO ESPECIAL II 

4.1 O acesso e possibilidades de permanência do aluno especial II na UFSM  

A UFSM foi fundada 1960, pelo então professor e idealizador José Mariano da 

Rocha Filho. É uma instituição de ensino superior público e gratuito, considerada 

local de respeito às diversidades e possibilidade plural de pensamento; 

conquistando assim reconhecimento, credibilidade e tradição ao longo de sua 

trajetória educacional (UFSM, 2015).   

 A instituição, através da Resolução nº 011/92 (UFSM, 1992), de 28 de julho 

de 1992, ainda em vigor, institui e regulamenta o acesso ao ensino superior para 

pessoas que comprovem idade mínima de 55 anos na data da matrícula podendo 

requerer vaga em saldo de no máximo 3 (três) disciplinas isoladas8 do cadastro geral 

da Universidade, por semestre letivo, incluindo-se assim como “Aluno Especial II”. 

Além da idade mínima, o sujeito interessado no ingresso da UFSM, nesta categoria, 

não necessita comprovar escolaridade, desde que seja alfabetizado. Ele não passa 

por processo avaliativo, sendo que no final obterá um certificado de participação, 

que será emitido pelo DERCA desde que tenha frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) na disciplina.  

 Percebe-se que a idade mínima de 55 anos a qual se refere a resolução 

citada, reporta-se ao ano de 1992, cuja “esperança de vida”, denominação da época 

conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), girava em 

torno de 69,8 (sessenta e nove anos e oito meses), em dados de 2014 (IBGE, 2016), 

p. 14) a “esperança de vida” chegou a 75,4 anos. Provavelmente, crescerá no 

decorrer dos anos devido ao avanço científico na área da saúde e tecnologias. 

Sendo assim, toda a pessoa com idade igual ou superior aos 55 (cinquenta e cinco) 

anos, era considerado idoso9 e passou a ter o reconhecimento de sua inclusão 

social pela UFSM através da educação, em atendimento ao disposto no art. 230 da 

atual constituição, que atribui a família, a sociedade e ao Estado o dever de amparar 

                                                
8
 Isoladas no sentido de serem disciplinas que, preferencialmente, não tenham pré requisitos a serem 

considerados para suas realizações. 
9
 A partir de 2003 foi sancionada pelo presidente da república e decretado pelo Congresso Nacional a 

Lei n. 10.741 cunhada como “Estatuto do Idoso” (BRASIL, 2003, art. 1º) que propõe a regular os 
direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No presente trabalho, considerou-se 
idosa a pessoa que ingressou na UFSM através da categoria aluno especial II. 
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as pessoas idosas: “Assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988).   

 Mesmo que o Aluno Especial II não se submeta a avaliação disciplinar, 

provavelmente,  sinta a necessidade de se apropriar de algumas das tecnologias e 

suas possibilidades de edição como os programas de computador, para elaborarem 

textos e planilhas para as atividades de aula, assim como o acesso a consulta de 

bibliografias virtuais que facilitam, muitas vezes, na busca de informações atuais e 

precisas sobre determinado conteúdo. Sem dúvidas que o papel do professor e dos 

discentes é importante neste aprendizado. Do professor espera-se que faça o 

planejamento de aula e atividades visualizando as possibilidades e dificuldades de 

cada um dos alunos, idoso ou não; por parte dos colegas pensa-se que ao 

auxiliarem o Aluno Especial II na utilização dos recursos poderão reforçar seus 

conhecimentos através da repetição de informações a esta pessoa com mais idade 

e terão a oportunidade de obter informações sobre as experiências de vida através 

do conhecimento adquirido pelo colega mais idoso através de suas vivências. 

 No Guia do Estudante da UFSM (UFSM, 2015) divulgado através do site da 

instituição é possível conhecer as “informações gerais e procedimentos para a 

realização da matrícula” (ibidem, p. 6) nas diferentes categorias de vagas. As 

orientações trazem os caminhos que o candidato a Aluno Especial II devem 

percorrer. Primeiramente, precisa solicitar a vaga nas coordenações dos cursos 

onde disponibilizam seus dados pessoais, incluindo a comprovação da idade 

superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Junto a isto, devem indicar as disciplinas que 

pretendem cursar. Havendo a disponibilidade de vagas, no segundo momento, a 

matrícula será efetuada pelo DERCA (ibidem, p.16). 

 Na concessão do acesso, segundo o Sr. Paulo Andrade (Entrevista informal, 

2016), o coordenador do curso de graduação além de verificar se há vagas 

disponíveis, avalia se as disciplinas pretendidas não possuem pré-requisitos que 

comprometam a aprendizagem do aluno requerente e o andamento geral das aulas. 

As disciplinas escolhidas serão limitadas a 3 (três) por semestre e, no máximo 10 

(dez) pertencentes ao mesmo currículo. Mesmo que o aluno desta categoria entre 

futuramente como aluno regular de graduação não poderá reaproveitar as disciplinas 

cursadas no período enquanto cursou como Aluno Especial II.  
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Há de se considerar que este aluno no final das disciplinas não estará apto 

para exercer atividades profissionais, pois para isto precisaria ser selecionado 

através do Sistema de Seleção Unificada10 (SISU) e sujeito a avaliações periódicas 

durante a graduação. No entanto, a entrada do Aluno Especial II na UFSM poderá 

proporcionar o acesso a determinados conteúdos que o mesmo deseja conhecer 

acrescido da possibilidade de interações com colegas e professores. 

 Apesar da UFSM não possuir registros quantitativos dos alunos ingressam e 

permanecem na categoria Aluno Especial II, verifica-se que a instituição preocupa-

se com a prestação de contas, divulgação de informações e reflexões sobre 

procedimentos a serem adotados dentro dos espaços, no decorrer dos anos. No seu 

Relatório de Gestão costuma divulgar e disponibilizar para a comunidade: “Este 

relatório pretende ser um demonstrativo das ações desenvolvidas no exercício de 

2015, tanto na área acadêmica quanto administrativa, em complementação aos 

demonstrativos contábeis e financeiros, de responsabilidade da UFSM” (UFSM, 

2016, p.12).  

 Este documento mostra alguns aspectos relacionados com a acessibilidade11 

na instituição como o item 4.5 que sinaliza: “Medidas para garantir a acessibilidade 

aos produtos, serviços e instalações” (ibidem, p. 107-109). Através dele é possível 

conhecer o histórico e a trajetória do Programa de Acessibilidade na UFSM onde 

possui objetivos de promoção ao acesso aos diferentes espaços. Nota-se que a 

instituição e o coordenador do DERCA prezam pela transparência das informações e 

prestação de contas sobre os acontecimentos dentro do espaços. Durante a 

entrevista, foram repassadas informações relevantes e disposição de revelar dados 

quantitativos para a pesquisa. Inclusive, o Sr. Paulo Andrade do DERCA destaca 

(Entrevista informal, 2016) a importância da abordagem sobre inclusão, 

disponibilizando o acesso aos indicadores aos pesquisadores, considerando o 

debate sobre o assunto como benéfico para medidas reais e efetivas. 

                                                
10

 Para maiores detalhes consulte o site do Ministério da Educação. Disponível em: 

<http://sisu.mec.gov.br/>. Acesso em set. 2016. 
11

  “Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meio de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004, Cap. III, art. 8º).” A lei refere-se à pessoa portadora de 
deficiência, porém o termo utilizado nos dias atuais é: Pessoa Com Deficiência. 
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  Muitas são as possibilidades para a pesquisa através dos arquivos oficiais, no 

entanto, ainda não há registros da totalidade de pessoas ingressantes na categoria 

Aluno Especial II e nem das suas permanências na UFSM desde a implantação 

deste ingresso. O ideal é que se busquem dados qualitativos e quantitativos como 

forma de acompanhamento procurando o entendimento sobre o que leva o idoso a 

buscar um curso dentro da instituição, as dificuldades que encontra neste meio e as 

sugestões deste sujeito que poderiam melhorar a permanência de pessoas nesta 

mesma condição no contexto universitário. 

Para efetivação de medidas de permanência dos idosos no contexto 

universitário é essencial que os centros de ensino da instituição, comissão de 

acessibilidade, docentes e discentes promovam debates interdisciplinares sobre as 

medidas a serem adotadas diante da diversidade etária e/ou de aprendizagem dos 

alunos. O idoso tem muito a contribuir nesta convivência com os outros alunos e 

professores, pois seus conhecimentos prévios e sua trajetória de vida poderão 

auxiliar na aprendizagem de outras pessoas que buscam o conhecimento científico, 

mas que não possuem a prática fora da academia.  

4.2 O professor diante da inclusão escolar  

Considerando-se o professor como um mediador do ensino aprendizagem no 

ambiente escolar ou acadêmico, a ele é atribuída uma identidade socialmente 

construída de formador de cidadãos. Paulo Freire em seu texto Virtudes do 

Educador (1985) expõe seus pensamentos sobre as qualidades e virtudes 

necessárias a um educador que preocupa-se em interagir transformando e 

buscando uma sociedade mais justa. As virtudes para Freire (ibidem) não são 

inatas, elas surgem como uma forma de “encarar, comportar-se, compreender, tudo 

o que se cria através da prática”.  

Algumas delas destacam-se (FREIRE, 1985, p. 1-2): “Ser coerente entre o 

que se diz e o que se faz”, no sentido de conformidade entre o que se fala e a 

prática presenciada. Outra afirmação é: “Saber trabalhar a tensão entre a palavra e 

o silêncio”, tornando-se imprescindível ouvir o que o educando tem a dizer e instigar 

seus questionamentos sobre os conteúdos. Não menos importante afirma-se: 

“vincular teoria e prática” sem negar a importância da teoria vinculada a uma prática 

que a motive”. 
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Considerando-se que há interligação da sociedade com a prática educativa e 

vice-versa, onde uma depende da outra (LIBANEO, 1994) considera-se que o 

acesso a esta prática vai além das demandas da vida em sociedade, levando a 

possibilidade de acesso aos conhecimentos e experiências culturais (ibidem, p. 17) 

que contribuem para a dinâmica das relações dos indivíduos em sociedade, onde 

torna-se possível modificar o meio em que vivem. 

  Apesar do Brasil possuir norteadores para a formação profissional dos 

profissionais da educação como a LDB, formação continuada para professores da 

educação básica e programas de desenvolvimento acadêmico e aperfeiçoamento 

profissional realizados pelo Ministério da Educação12 (MEC), há necessidade do 

educador traçar metas para auxiliar no processo de aprendizagem de acordo com as 

demandas sociais aliando às especificidades de cada aluno. Segundo Schmidt 

(2009) a formação do educador é essencial para a orientação do processo 

ensino/aprendizagem, pois de acordo com o que assimilou na sua trajetória 

acadêmica, a prática pedagógica se dá em uma concepção produtivista, 

privilegiando o “individual e a competitividade”, ou sob ótica democrática, onde 

busca-se evidenciar o “coletivo e a solidariedade”.  

  Considerando-se que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza” (BRASIL, 1988, art. 5º) há possibilidade de refletir sobre o direito 

dos idosos acessarem as universidades com a possibilidade de aprendizagem de 

conteúdos, mesmo que não obtenham o diploma de graduação, mas consigam 

escolher o que desejam aprender através dos cursos disponibilizados para os 

candidatos a Aluno Especial II. Porém, o acesso a universidade não garante que 

estas pessoas estejam incluídas, é necessário que obtenham condições de 

permanência neste ambiente que é movimentado pelas questões sociais, culturais e 

políticas. 

  O “olhar” do professor universitário requer considerar a possibilidade de 

acesso das pessoas ao ensino considerando as particularidades e/ou dificuldades de 

que necessitam os diferentes alunos. É imprescindível que o educador planeje a 

aula visando o aprendizado do aluno, adequando a metodologia e proporcionando a 

                                                
12

 Para maiores detalhes sobre os cursos de aperfeiçoamento e incentivo ao desenvolvimento 
acadêmico, consulte o portal do MEC, no link professores/diretores. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php>.  Acesso em set. 2016. 
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troca de saberes entre as diferentes idades, pois esta socialização permitirá que a 

teoria acadêmica seja problematizada e aprendida de como se dá dentro do contexto 

social com a interação dos conhecimentos populares e/ou dos conhecimentos 

prévios que não só os idosos, mas todas as pessoas possuem. 

5 O Serviço Social na problematização da garantia de acesso aos direitos do 

cidadão no contexto do envelhecimento em uma universidade pública. 

 No decorrer dos anos, a profissão de assistente social13 firmou-se como uma 

especialização do trabalho, inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo 

da sociedade. Isto significa dizer que ela se torna a mediação nas relações entre 

Estado e Sociedade Civil, quando o próprio Estado passa a administrar e gerir 

políticas públicas como forma de regulação da vida social permeada pelo conflito de 

classes. Segundo Iamamoto (2000, p. 23): “É quando o Estado se “amplia”, nos 

termos de Gramsci, passando a tratar a questão social não só pela coerção, mas 

buscando um consenso na sociedade, que são criadas as bases históricas da nossa 

demanda profissional”. 

 Neste sentido, destaca-se que o profissional assistente social na atualidade 

está além da visão micro societária, quando tratava a questão social de forma 

individualizada, tendo avançado pela luta destes no interior de uma perspectiva 

histórico-crítica em relação a natureza do Serviço Social, já em um processo 

totalizante, ou seja, atuando de forma a perceber o coletivo no contexto social, 

econômico, político e cultural que permeiam as demandas dos sujeitos. Como toda a 

profissão, o Serviço Social também enfrenta desafios no cotidiano de atuação do 

assistente social. Porém, a forma e estratégias de enfrentamento baseados no 

projeto ético-político da profissão com a cidadania, equidade, garantia de acesso à 

direitos e justiça social (BRASIL, 2012) possibilitando ao profissional dar os 

encaminhamentos adequados às demandas apresentadas pelos usuários. 

Neste aspecto, pode-se afirmar que em relação à pessoa idosa, em particular 

aquele que cursa disciplinas pela categoria Aluno Especial II, o assistente social 

deverá manter-se atento às suas necessidades individuais e coletivas, como: 

transporte, acessibilidade arquitetônica para pessoas com dificuldade de locomoção 
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compreensão da realidade social, questionador da ordem dominante (SILVA, 2011).” 
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como banheiros adequados contendo barras de apoio e alargamento de portas, 

rampas; visando o acesso a materiais  para os deficientes  visuais e intérprete para 

os surdos; observando as especificidades das necessidades14 dos alunos no geral 

como as dificuldades, tanto aos que tem deficiência quanto aos que possuem outras 

dificuldades de aprendizado, como no caso de idosos que, na sua maioria, não tem 

experiências na utilização de tecnologias.  

Como expectativa, espera-se que sejam identificados os motivos de 

desistências, caso ocorram, e demais necessidades que possam surgir no decorrer 

do curso, proporcionando o acesso às informações sobre as políticas públicas 

destinadas a sociedade e, especialmente, ao idoso. Para tanto, o profissional 

assistente social deverá manter-se atualizado, principalmente em relação a 

legislação específica para idosos como: A lei Federal nº 10.741/2003 que institui o 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) com previsão legal na Constituição Federal de 

1988, como também a lei nº 8.842/94 (BRASIL, 1994) que dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso, criando o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, o 

tripé da Seguridade Social: Previdência, Saúde e Assistência Social que encontram-

se pontuados na constituição (BRASIL, 1988), somando-se ao amplo conhecimento 

da rede de proteção social.  

Todas as políticas públicas aqui citadas são de suma importância a todos os 

cidadãos portadores de direitos, incluindo os idosos. Com a apropriação do 

conhecimento de todas estas legislações torna-se importante ao assistente social, o 

diálogo permanente com a administração da Universidade Pública, no caso a UFSM, 

para tratativas de demandas e prováveis soluções para a permanência do idoso no 

ensino superior em respeito a seus direitos adquiridos.  

 É importante destacar que o profissional assistente social, tem seus 

direcionamentos de atitudes baseado no Código de Ética Profissional, onde no Título 

III - Das Relações Profissionais - Capítulo I - Das relações Com os/as Usuários/ as 

em seu art. 5ª, letra a) contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais (BARROCO e TERRA, 2012, p. 171), 

de promover a materialização da participação efetiva da comunidade, grupos e 
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  “Necessidades” entende-se neste contexto como “limitações”. 
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demais categorias, como forma de controle social democrático15 inserindo-os em 

conferências, conselhos de políticas e de direitos, fóruns, seminários, para a 

proposição de políticas sociais que realmente atendam as demandas de seus 

destinatários. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Infelizmente, não há dados quantitativos e qualitativos do acesso e 

permanência do Aluno Especial II na instituição que facilitariam o dimensionamento 

desta categoria na UFSM. Através deles, poder-se-ia buscar a compreensão sobre 

as razões que levam as pessoas idosas a procurarem vaga em disciplina do ensino 

superior e os fatores que as levam a continuar ou desistir deste processo. Mesmo 

assim, observa-se que a UFSM através de reuniões e eventos no seu espaço busca 

entender a diversidade contida na sociedade e as demandas surgidas através dos 

tempos.  

 A sistematização das informações sobre o acesso do aluno especial II pela 

UFSM teria considerável importância, pois haveriam possibilidades do 

aprofundamento das pesquisas sobre o idoso no contexto da universidade e 

planejamento de ações para sua permanência com qualidade neste espaço. Sugere-

se que os softwares dos sistemas de informação e tecnologias sejam aperfeiçoados 

para possibilitarem este tipo de informação. 

A categoria “Aluno Especial II”, torna-se um meio acessível para a entrada de 

idosos no espaço universitário que proporcionará à estas pessoas a troca de 

saberes com as diferentes gerações, promovendo a socialização e a possibilidade 

do idoso traçar novos rumos em sua trajetória através das informações acessadas 

no espaço acadêmico. Neste contexto se prevê os cuidados que a comunidade 

acadêmica deverá observar para que esta categoria não seja discriminada devido à 

dificuldades de aprendizado que podem ocorrer. O papel do professor universitário 

torna-se essencial para adequação do planejamento e andamento das aulas, 

visando às diferenças de aprendizado e as limitações que os alunos possuem. 

                                                
15

 “O controle social, entendido como a participação do cidadão na gestão pública, é um mecanismo 
de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania (CGU, 2012 p. 9)”.  Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf>.  Acesso em set. 
2016. 
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 Do assistente social espera-se que proporcione a informação aos direitos dos 

idosos, considerando-os como cidadãos participativos na sociedade e que atue de 

forma proposital frente a inclusão das pessoas diante da diversidade. Através das 

reflexões aqui expostas pode-se afirmar que as políticas públicas para a pessoa 

idosa necessitam de atenção do próprio idoso, da sociedade no geral e do Estado, 

por meio de espaços de controle social onde são levantadas as demandas do 

município que será levado a nível estadual e federal, assim tornando possível a 

solicitação de verbas orçamentárias para os devidos setores.  
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