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RESUMO 
 
Este artigo apresenta a experiência de relações 
intergeracionais de um curso da Universidade Aberta da 
Terceira Idade - UnATI/UERJ, entre idosos, jovens estagiários 
e crianças de 03 a 06 anos de um Centro Social no Rio de 
Janeiro, como um processo de assessoria. A amizade tem uma 
dimensão política, segundo, o pensamento de Hannah Arendt. 
A amizade facilita a troca de conhecimentos entre as diversas 
gerações, assim possibilitando a assessoria, como capacitação 
para as questões do processo de envelhecimento e ampliação 
da cidadania dos grupos geracionais envolvidos.   
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ABSTRACT 
 
This paper presents the intergenerational relations experience 
in a course at the Open University of the Third Age - UnATI / 
UERJ, between the elderly, young trainees and children 03-06 
years of Social Center in Rio de Janeiro, as an advisory 
process. Friendship has a political dimension, according to the 
thought of Hannah Arendt. Friendship facilitates the exchange 
of knowledge between the different generations, thus allows 
advisory, training as to the issues of aging and expansion of 
citizenship involved generational groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma experiência de assessoria, por meio da 

amizade intergeracional, que se configura como capacitação para enfrentamento do 

processo de envelhecimento e realização dos direitos sociais dos idosos - sujeitos com 60 

anos e mais, como define a ONU, para os países em desenvolvimento. Trata-se de uma 

assessoria desenvolvida pelo Serviço Social com idosos de um curso que integra o 

programa de Universidade Aberta da Terceira Idade - UnATI/UERJ. Este programa, que 

integra em suas atividades, o ensino, a pesquisa e a extensão, foi criado em 1993, a partir 

de um grupo de estudos interdisciplinar do Hospital Universitário Pedro Ernesto - 

HUPE/UERJ, coordenado pelo professor Américo Piquet Carneiro. Além disso, constitui um 

espaço de integração dos idosos com todas as gerações, construção de amizades, quebra 

de preconceitos, enfrentamento do isolamento social e exercício da cidadania.  

Alguns programas de universidade para a terceira idade no Brasil, criados, a 

partir da década de 1990, tiveram como modelo, a experiência pioneira do Serviço Social do 

Comércio - SESC, ao desenvolver um programa de escola para a terceira idade. Nesses 

programas, destaca-se o trabalho do Serviço Social, inclusive, desenvolvendo projetos de 

assessoria que capacitam idosos e estagiários de Serviço Social nas questões do 

envelhecimento e dos direitos sociais (LOBATO: CUBA, 2013). 

As projeções da Organização das Nações Unidas indicam que o nosso país, 

atualmente contando com 23,5 milhões de idosos (IBGE, 2010), será em 2020 o sexto país 

em população idosa com aproximadamente 32 milhões de idosos, segundo Veras (2004). 

Viver mais tem mostrado idosos provedores da família, integrando programas para a terceira 

idade e outros espaços, mas ao lado disso, também tem revelado problemas sociais, 

econômicos, de saúde, além de desigualdades, preconceitos e outros reflexos da “questão 

social”.5 Isso demanda eficácia das políticas públicas existentes e novas políticas, que 

possam fazer frente aos reflexos da “questão social” que atinge os idosos brasileiros. 

Entretanto, em nossa sociedade globalizada,6 a redução de gastos na área social, a 

                                                           
5
 Segundo Cerqueira Filho (1982), a “questão social” vincula-se ao conflito capital-trabalho e constitui 

um conjunto de problemas de ordem política, social e econômica oriundos da classe operária durante 
a constituição das sociedades capitalistas. Peixoto (1997, p. 50) esclarece que a significativa 
problemática que o envelhecimento populacional brasileiro engendra eleva-o à categoria de 
“problema social” e “questão social”.  
6
 A globalização, um processo paradoxal, ao mesmo tempo em que traz significativas transformações 

sociais, une e separa, fragmenta identidades; provoca isolamento, incertezas e profundas 
desigualdades, fragilizando a participação de todos os sujeitos nos espaços públicos, entre outras 
consequências (BAUMAN, 1999).  

 



 

 

 
                  

focalização e privatização de algumas políticas, afetam os idosos, principalmente da 

camada pobre, que não conseguem ter acesso aos direitos afirmados, por exemplo, no 

Estatuto do Idoso. 

Peixoto (1997) e Goldman (2003) mostram a importância da amizade dos idosos, 

como segundo motivo para inscrição desses sujeitos na UnATI/UERJ, além da aquisição de 

novos conhecimentos. A amizade na dimensão política arendtiana foi encontrada no estudo 

de Cuba (2005), com idosos da UnATI/UERJ. A importância da assessoria a idosos e 

estagiários em um projeto de extensão da UnATI/UERJ, como estratégia, para enfrentar os 

rebatimentos da questão social, que no envelhecimento se expressa como desigualdade, 

isolamento, preconceito, exclusão social, discriminação e outros, foi expressa no estudo de 

Lobato e Cuba (2013).  

Além dessas constatações, os idosos tiveram seus direitos afirmados na 

Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 230, que atribui à família, à sociedade e ao 

Estado a responsabilidade pelo amparo da população idosa, inclusive como um dever de 

assegurar a “sua participação na comunidade” e o seu “direito à vida” (BRASIL, 2003, p. 

154). A Política Nacional do Idoso aprovada em 1994 e sancionada em 1996, assim como o 

Estatuto do Idoso sancionado em 2003, visando à integração social dos idosos, ampliaram e 

regulamentaram os direitos dos idosos, mas ainda não conseguiram realizá-los na íntegra. 

Nesse sentido, apesar dos desafios, são relevantes ações que promovam uma assessoria 

praticada, por meio da dimensão política da amizade entre gerações, no sentido de 

capacitar os idosos a lutarem e conquistarem seus direitos sociais afirmados nessas 

políticas, assim ampliando a cidadania de todas as gerações envolvidas.  

 

1. AMIZADE NA DIMENSÃO POLÍTICA EM HANNAH ARENDT 

 

Hannah Arendt alerta que a sociedade se habituou a pensar a amizade, apenas 

como uma relação íntima e de troca de confidências, tal como compreendíamos, sem 

abertura para o mundo, portanto sem uma dimensão política (ARENDT, 2003). A amizade, 

um fenômeno antigo, historicamente estudado pela Filosofia e pela Psicologia, não sendo 

objeto de estudo do Serviço Social, baseia-se na confiança mútua e se caracteriza 

fundamentalmente pela confidência e pela lealdade. 

Hannah Arendt, alemã e de família judia, filósofa do século XX que estudou as 

consequências do totalitarismo da Alemanha nazista, apresentou ao mundo uma esperança 

na dignidade humana. Exercitou e valorizou a amizade em toda a sua vida e, apesar de não 

ter desenvolvido um estudo sobre a amizade, a obra dessa autora é permeada por seu 



 

 

 
                  

entendimento sobre a amizade.7 O aspecto político da amizade em Arendt (2002a), como 

abertura para o mundo é um processo histórico e dinâmico e uma forma de ação pública e 

política que reúne basicamente três categorias fundamentais: liberdade, ação, espaço 

público e política. Essas categorias são construídas coletivamente, na esfera pública e plural 

do mundo comum a todos, para essa autora (ARENDT, 2002a). 

Segundo Arendt (2002a), a ação, desenvolvida pelo diálogo público e plural, que 

desvela os sujeitos em sua singularidade, remete à natalidade e à criatividade.  

Desencadeia contínuos processos de ação em cadeia, na esfera pública, onde as 

reivindicações ganham expressão e permite que os cidadãos estabeleçam teias de relações 

humanas (Arendt, 2002a), tal como a amizade, especialmente na sua dimensão política.  

Além disso, agindo na esfera pública e plural do mundo comum a todos, os 

cidadãos constroem um espaço público e político por definição, em que podem se organizar 

para reivindicar os seus direitos. Isso é possível por que o diálogo democrático do processo 

da ação política arendtiana fortalece os cidadãos, por isso possibilita a sua organização no 

mundo comum a todos para realizarem as suas reivindicações (ARENDT, 2007). Assim, a 

ação política dos cidadãos pode provocar transformações sociais.   

A política arendtiana não se restringe àquela em que apenas alguns burocratas 

são empossados para administrar um país, pois, para Arendt (2007), a política surge como 

preocupação com o mundo e se funda na convivência pública e no diálogo entre os sujeitos, 

em um mundo de pluralidade, onde podem se organizar e lutar juridicamente por seus 

direitos (ARENDT, 2007).  

Assim expressa Arendt (2008, p. 59-60), a sua compreensão sobre a dimensão 

política da amizade: 

 

O elemento político da amizade é que, no diálogo autêntico, cada um dos amigos 
pode entender a verdade inerente à opinião do outro. Mais do que o amigo como 
pessoa, cada um entende como e em qual articulação específica o mundo comum 
aparece ao outro, que como pessoa será sempre desigual ou diferente. Esse tipo de 
compreensão – ver o mundo (como dizemos hoje corriqueiramente) do ponto de 
vista do outro – é uma percepção política por excelência.

8
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 Lafer (2003) esclarece que em “A condição humana”, quando discute a ação, Hannah Arendt 

expressa a importância de “filia na sua proposta de reconstrução”. No ensaio que escreveu sobre 
Lessing, em seu livro “Homens em tempos sombrios”, ela percebe essa categoria “como algo 
fundamental para o bem-estar de uma comunidade, posto que ensejadora do diálogo político. Neste 
sentido, compara o conceito de amizade de Lessing, que é clássico-aristotélico, com o moderno, 
articulado por Rousseau, apontando a inadequação, no plano da ação política, do conceito moderno” 
(p. 285). Aguiar (2010, p. 139) entende que o “discurso de agradecimento ao recebimento do prêmio 
Lessing, [...] é o que reúne a maioria das indicações da compreensão arendtiana da amizade”. Ao 
analisar o pensamento de Lessing sobre a amizade, esclarece sobre a sua dimensão política. 
8
 Acréscimos do original. 



 

 

 
                  

 

Desse modo, a dimensão política da amizade é exercitada pelos sujeitos na 

esfera pública, que compartilham suas opiniões sobre os problemas sociais, os direitos e as 

políticas sociais, provocando cidadania ou o direito a ter direitos a todos (ARENDT, 2002a). 

Ao possibilitar a troca de opiniões plurais na esfera pública, a amizade pode resgatar o 

interesse de alguns sujeitos, principalmente dos idosos, a participarem dos programas para 

a sua faixa etária. 

 

2. ASSESSORIA E DIMENSÃO POLÍTICA DA AMIZADE ENTRE GERAÇÕES  

 

 A assessoria, neste trabalho, tem como público alvo usuários do Serviço Social 

(MATOS, p. 2006), estagiários e idosos, visando atualizar dos seus conhecimentos, no 

sentido de se qualificarem e se capacitarem para melhor enfrentarem as questões inerentes 

ao processo de envelhecimento e, em uma ação conjunta, poderem reivindicar direitos 

sociais para os idosos. Segundo Matos (2006, p. 31), a assessoria é uma: 

 

[...] ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimento na área que 
toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da 
realidade. O assessor não é aquele que intervém, deve, sim, propor caminhos e 
estratégias ao profissional ou à equipe que assessora e estes têm autonomia em 
acatar ou não suas proposições. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso, 
permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar claramente suas 
proposições.  

 

 A assessoria assim representa uma estratégia para enfrentar os rebatimentos 

da “questão social”, que, como já dito,  no envelhecimento se expressa como desigualdade, 

isolamento, preconceito, exclusão social, discriminação e outros problemas sociais. Sobre a 

assessoria na área do envelhecimento Lobato (2006, p. 301) esclarece que: 

 

[...] é de fundamental importância para o Serviço Social, principalmente no viés da 
capacitação não só dos idosos, como dos profissionais envolvidos com esse 
trabalho, mas numa direção de construção e luta pela implementação das políticas 
públicas para este segmento, fortalecendo as práticas que desenvolvemos por 
dentro dos programas de terceira idade, articulando-as aquelas dos movimentos 
associativos e reivindicativos direcionados às questões do envelhecimento [...]. 

 

 A assessoria é realizada nas atividades do curso, que é um projeto de extensão, 

desde 2009, pela equipe do projeto, composta por uma assistente social e alunos de 

graduação em Serviço Social. A assessoria é desenvolvida, por uma forma política de uma 



 

 

 
                  

amizade, constituída entre os idosos, os jovens estagiários e crianças de 03 a 06 anos de 

um Centro Social, próximo à UERJ, configurando-se como uma assessoria realizada, 

através da amizade entre essas gerações que, nas diversas atividades do curso, constitui 

uma competência do Serviço Social.  

O curso oferece 30 vagas anuais e se pauta na socialização de informações, no 

debate e em uma prática reflexiva sobre temas relacionados ao processo de 

envelhecimento, aos direitos sociais e às políticas sociais para os idosos. Isso é viabilizado 

em aulas semanais, em visitas a espaços públicos da cidade e sócio-políticos dos idosos 

(Conselhos, Fóruns), projeção de filmes, participação em eventos científicos diversos 

(seminários, workshops, palestras etc.) e uma atividade educativa com crianças de um 

Centro Social.9 Esse conjunto de atividades configura-se como um processo de assessoria, 

que tem a intenção de possibilitar uma visão crítica e propositiva dos idosos, acerca dos 

problemas sociais que afetam esses sujeitos.  

Ao iniciarem as aulas, no primeiro semestre, realizamos um levantamento do 

perfil dos idosos inscritos no curso, para conhecermos a sua realidade e as suas 

necessidades, entre as características como idade, renda, escolaridade etc, motivação na 

busca pelo curso. Observamos que a faixa etária é de 62 a 82 anos de idade, sendo 

oriundos da camada média da população do nosso país com um salário médio entre 01 a 08 

salários mínimos federais. A maioria dos alunos idosos reside na zona norte da cidade, 

próximo à UERJ, sendo constituída por mulheres idosas. Os homens são minoria e são 

aposentados; as mulheres idosas são em maioria viúvas, aposentadas e pensionistas e 

trabalharam (maioria) em atividades de nível técnico (secretária, digitadora, professora etc.).  

A maioria dos idosos relata “ótimo” relacionamento com sua família, sendo por 

ela apoiados em sua participação no curso da UnATI e, algumas idosas, são incentivadas 

pelos netos na busca do curso, que juntos escolhem para elas. Entretanto, o motivo que 

leva os idosos (homens e mulheres) a se interessarem pelo curso é, além de ampliar 

amizades e atualizar conhecimentos, a vontade de melhorar o relacionamento na família, 

principalmente com os seus netos, pelo desrespeito e a discriminação ainda direcionada aos 

idosos, pelos jovens na sua família e nos diversos espaços públicos da cidade. Nesse 

contexto, a solicitação da assessoria, pelo exercício da amizade com as diversas gerações, 

                                                           
9
 O Centro Social é coordenado por uma assistente social, que desenvolve um trabalho entre os avós 

e os pais das crianças e estas participam de atividades educativas e recreativas, coordenadas por 
uma educadora, no intervalo da escola e horários livres. A proposta intergeracional com crianças 
entre 03 a 06 anos do Centro Social, desenvolvida desde 2009 como atividade que integra o curso, 
busca instrumentalizar os idosos a enfrentarem a diversidade de problemas sociais que os atinge 
(fragilidade dos laços sociais, o preconceito, a discriminação etc.). Nessas atividades, os idosos e a 
equipe do curso interagem com as crianças e equipe do Centro Social (estagiários e profissionais), 
através de atividades educativas para as crianças programadas pela Educadora do Centro Social. 



 

 

 
                  

surge de forma clara, como melhor expressou um idoso, que espera no curso: “aprender a 

entrosar e aceitar opiniões de meus filhos e netos” (Idoso C). 

As trocas geracionais de aprendizagens na família - uma associação de pessoas 

vivendo juntas por afeição, independente da consanguinidade e do espaço de convivência -, 

reforçam os laços entre os grupos etários, mas compreendem espaço de conflitos e tensão, 

de consenso e de afastamento (CARVALHO, 2007). Os conflitos podem levar os idosos ao 

isolamento, sendo relevante uma assessoria, por meio da amizade entre as diversas 

gerações, para melhor lidarem os idosos, com os possíveis conflitos geracionais e terem 

uma convivência mais favorável em seu grupo familiar e na sociedade. Isso é importante por 

que, além de aproximar as gerações, estimula o respeito entre elas, que, assim podem 

enfrentar o individualismo da era moderna líquida, nas sociedades capitalistas globalizadas 

(BAUMAN, 1999), que isolam os sujeitos e criam um fosso entre as gerações. 

Os idosos assim avaliam a sua participação nas atividades com as crianças do 

Centro Social: “Muito boa”, “faz a gente voltar ao passado”, “se sentir criança de novo” 

(Idosa A). Além disso: 

 

levei essa atividade pra fazer com os idosos do asilo, lá onde eu sou voluntária 
(Idosa R). 
 

brinquei com o meu neto e ensinei ele a fazer aquela lanterna que fizemos com as 
crianças (Idoso C).  

 

Os idosos mostram, que na assessoria aprendida, por meio da troca geracional 

no diálogo com as crianças, ambos aprendem e ensinam, repassam os conhecimentos 

adquiridos, assim ampliam a sua cidadania e possibilitam-na a outros sujeitos. Isso porque, 

essa convivência valoriza o conhecimento dos idosos e das crianças como cidadãos e os 

qualifica para uma vida com mais respeito e cidadania. 

 Além da troca de experiências, onde os idosos articulam e integram as 

informações obtidas, nas diversas atividades do curso, durante as aulas, a equipe valoriza o 

conhecimento que esses sujeitos acumulam ao longo da vida. Os idosos complementam 

seus conhecimentos, adquiridos no processo de assessoria, pela participação nos espaços 

sócio-políticos (fóruns e conselhos dos idosos), estimulados pela equipe e onde vivenciam a 

luta pela realização dos seus direitos sociais nas políticas sociais a eles direcionadas. 

 Também se engajam no curso e na UnATI como representantes de turma, 

exercitando a política estudantil, também encaminhando questões relativas ao processo de 

envelhecimento no Brasil e aos direitos para a sua geração. Nesse contexto, a assessoria, 



 

 

 
                  

aqui estudada, que integra conhecimentos e a dimensão política da amizade entre 

gerações, possibilita a organização dos idosos com as diversas faixas etárias, para 

reivindicar direitos sociais, podendo até prevenir os problemas que vivenciam em nossa 

sociedade.  

 A assessoria adquirida no curso, por meio da amizade e troca geracional com 

os jovens estagiários, é assim avaliada pelos idosos: “convivência saudável”, aquisição de 

“mais conhecimento” (Idosa L); “conscientização para alcançarmos o humanismo tão 

sonhado” (Idoso A); “melhora a qualidade de vida” (Idosa R); “aprendo aqui e passo para 

outras pessoas”; representa “união”, “crescimento” (Idosa T); aprendizagem constante 

(todos os idosos). 

A percepção sobre a assessoria foi melhor esclarecida pelos idosos, a seguir: 

 

Eu aprendi assim: de cada um dar uma opinião de um jeito [...] aqui a gente colhe 
muita coisa e guarda (Idosa L). 
 
 
[...] Aqui a gente tem uma liberdade grande de expressão, sempre é ouvida e a 
gente, além de ser ouvida, sempre é respondida. Aqui falamos e  temos retorno. Isso 
é muito importante [...] é muito bom pra gente poder falar e [...] eu falo com a maior 
sinceridade porque eu me sinto entre amigos (Idosa R). 
 

Sim. [...] Aproveito tudo do curso, pois é um grupo de pessoas dedicadas, primando 
por trazer algo mais para nós. [...]. Nesse coletivo, a palavra face a face tem efeitos. 
[...] É humano. [...] (Idoso A).   
 

A assessoria contribui para enfrentar questões inerentes ao envelhecimento e a 

se relacionar melhor com a geração de jovens, porque os idosos valorizam a troca de 

experiências sobre o processo de envelhecimento com os estagiários, que ainda não 

vivenciaram o processo de envelhecimento. Vejamos os relatos, que melhor expressaram a 

importância da assessoria no curso: 

 

O curso é importante, esclarece questões que sem elas não teríamos condições de 
resolver (Idosa D).  
 

Aqui no curso eu aprendi a lutar mais pelos meus direitos. Agora eu corro atrás não 
quero saber, em termos de beneficio que traz, eu acho que a nossa presença aqui, a 
nossa repetência mostra a importância do curso pra gente: de estar participando, de 
criar novas amizades, amizade de sempre colaborar com o nosso crescimento, 
porque o que a gente não conhecia, porque ignoramos ou que não sabíamos, hoje 
sabemos muito mais e a gente está aprendendo coisas que se pode passar para os 
outros (Idosa R). 

 



 

 

 
                  

Além disso, os idosos consideram positiva a forma com que são tratados, a 

educação, a atenção da coordenadora e dos jovens estagiários, para a aprendizagem da 

assessoria. Assim relatam sobre essa questão: 

 

porque de acordo com as pessoas a gente vai adquirindo os costumes. [...] Eu acho 
isso uma coisa importante (Idosa L). 
 

[...] a melhor coisa na vida é a compreensão e a compreensão entre a gente aqui é 
muito boa (Idosa T). 
 

De tudo que acontece no mundo é aqui conversado nesse encontro. O amor, a 
fraternidade, esse olhar o outro. [...] Então para todas as comunicações entre quem 
quer que seja o discípulo aprende, informa e é informado. [...] Porque para mim o 
que eu sei mais é aquilo que eu vivi. De lá até aqui eu somei tudo [...]. Eu estou 
somando para amanhã.  O curso só contribui para melhor. [...] Esse mundo que está 
aqui agora [...] não está muito fácil.  [...] Eu quero ter a visão do nós [...] (Idoso A). 
 

Críticos, éticos e esperançosos em um mundo mais humano, os idosos 

percebem a assessoria como uma ação coletiva, que deve se voltar para o presente, em 

uma realidade complexa, como a do Brasil.  

 No que tange os jovens estagiários, a relação intergeracional é realizada, logo 

que conhecem os idosos, no início do semestre, em sala de aula. Estes jovens capacitam-se 

para o processo de assessoria, envolvendo-se em grupos de estudo, supervisão, eventos 

científicos diversos, atividades com as crianças do Centro Social e como alunos da 

disciplina sobre a temática do envelhecimento no curso de graduação. Nessa disciplina, os 

jovens alunos atualizam seus conhecimentos e os desenvolvem em seu estágio no curso.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ao se inserirem na UnATI/UERJ, os idosos expressam um protagonismo na 

esfera pública desse programa, adquirindo novos conhecimentos e exercitando a dimensão 

política das amizades constituídas com outras gerações. Isso porque, a UnATI constitui um 

espaço privilegiado para a construção de amizades intergeracionais, pois, além do curso 

insere em suas atividades professores e estagiários de várias gerações e funciona no 

espaço de uma universidade, tradicionalmente frequentadas por jovens.  

Na assessoria, estudada neste trabalho, os idosos mostram-se flexíveis à troca 

de conhecimentos com as diversas gerações, pelo respeito mútuo, o diálogo na troca de 

experiências, ensinando e aprendendo coisas novas. A assessoria também possibilita 

integração social, positiva convivência familiar e resgate de lembranças. Nesse contexto, 



 

 

 
                  

permite que os sujeitos idosos desmistifiquem preconceitos, além de propiciar uma visão 

crítica e ética na reivindicação de direitos. Além disso, os idosos repassam os novos 

conhecimentos, às demais gerações na família e na sociedade, fortalecendo assim seus 

vínculos nessas esferas da vida.  

Os idosos expressam uma avaliação positiva da assessoria com os diversos 

grupos etários, com quem interagem no curso, por isso, solicitam-na à coordenadora e aos 

estagiários, apresentando questões e situações que não conseguem resolver sozinhos, 

também instigados pelos temas debatidos em sala de aula. A reflexão sobre questões 

inerentes ao envelhecimento, bem como a troca de experiências entre os alunos idosos e a 

equipe, vem possibilitando um olhar crítico dos idosos sobre a realidade social, enquanto 

sujeitos do processo de assessoria.  

Além disso, os jovens estagiários desenvolvem uma análise crítica sobre a 

realidade da velhice no Brasil e das políticas sociais para a geração idosa e se mostram 

mais comprometidos com a qualidade da sua ação junto aos idosos. A assessoria aprimora 

a competência profissional dos jovens estagiários, que assumem maior compromisso com 

as questões vinculadas ao processo de envelhecimento e criam estratégias de ação para 

melhor enfrentamento dos rebatimentos da “questão social”, no processo de estágio, junto 

com usuários idosos.  

Ao esclarecerem sobre os direitos aos idosos e promoverem uma reflexão sobre 

os mesmos, no processo de assessoria, os estagiários oportunizam a esses sujeitos, uma 

ação que inova o modo com que os idosos vivenciam a sua velhice. Isso compreende uma 

interação mútua, mediada pelo diálogo e pela expressão livre de opiniões dos idosos sobre 

os seus direitos e as políticas sociais para a sua geração.  

A forma de assessoria, ora apresentada, mostra que os estagiários e os idosos 

quebram paradigmas sobre a forma com que percebem o envelhecimento e desenvolvem 

uma relação de respeito e ajuda mútua, em que os estagiários fortalecem seu compromisso 

de ampliar a cidadania da geração idosa. Isso ocorre porque, a assessoria aumenta o 

compromisso dos estagiários com os objetivos do Projeto Ético-Político do Serviço Social, 

no qual se pauta a equipe, na viabilização do processo de assessoria com os idosos, 

capacitando-os a realizarem os seus direitos sociais (LOBATO; CUBA, 2013).  

Desse modo, desenvolver a assessoria em espaços que integrem os idosos com 

outras gerações, pode tornar a sociedade mais justa e igualitária, ultrapassando o 

individualismo, ainda predominante nas sociedades capitalistas globalizadas, de incertezas 

e profundas desigualdades. A assessoria pode facilitar a realização de lutas das gerações 



 

 

 
                  

envolvidas e ampliar a cidadania dos idosos ou o direito a ter direitos arendtiano (ARENDT, 

2002a). 

Nesse sentido, ao finalizar este artigo, que permanece aberto ao debate e 

questões, propomos ações que desenvolvam a assessoria, envolvendo as diversas 

gerações, como esperança de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, assim 

possibilitando igualdade a todas as faixas etárias envolvidas, especialmente os idosos.  
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