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Resumen 
Envejecimiento de la población es una realidad mundial. Frente a las demandas del 
nuevo diseño demográfico es fundamental para planificar y ejecutar las acciones que 
les satisfagan. En este sentido, las universidades tienen un papel clave, como espacio 
para proyectos de desarrollo y las acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad. Acciones de extensión universitaria, para servir a la población adulta 
mayor, proporcionan un espacio educativo que tiene como objetivo no sólo para el 
desarrollo del sujeto, sino también para mejorar la calidad de vida y el 
empoderamiento. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la 
universidad en lo empoderamiento del adulto mayor y el desarrollo social, a través de 
su función de extensión. He hecho una investigación bibliográfica con un enfoque 
cualitativo. 
 
Resumo 
O envelhecimento populacional é uma realidade mundial. Diante das demandas 
provenientes do novo desenho demográfico torna-se fundamental planejar e executar 
ações que venham ao encontro das mesmas. Neste sentido, as universidades assumem 
papel fundamental, enquanto espaço para o desenvolvimento de projetos e ações, que 
visam o atendimento às necessidades da comunidade. As ações extensionistas 
universitárias, ao atender o público idoso, proporcionam um espaço educacional que 
visa não apenas o desenvolvimento do sujeito, mas também a melhoria da qualidade 
de vida e o empoderamento. Este texto objetiva refletir sobre o papel da universidade 
no empoderamento do idoso e o desenvolvimento social, por meio de sua função 
extensionista. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa.  
 
Introducción 
Um dos grandes desafios mundiais deste século é o envelhecimento populacional. No 
Brasil, atualmente há mais de 26 milhões de idosos, sendo considerado idoso a pessoa 
com 60 anos ou mais, segundo o Estatuto do Idoso (Lei 10741/03). Esta população está 
crescendo em ritmo acelerado, o que demanda políticas públicas e diferentes ações ao 
encontro das necessidades deste segmento etário, tendo em vista um envelhecimento 
ativo, com possibilidade de qualidade de vida, participação social e desenvolvimento 
social. 
O pluralismo social e cultural da vida moderna faz com que as funções da universidade 
se ampliem. Conforme afirma Saviani (1990, p. 26) de acordo com a reforma 
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universitária, "três são as atividades fins da Universidade: o ensino, a pesquisa e a 
extensão". 
As instituições responsáveis pela educação nas diferentes sociedades, com o recorte 
aqui para as universidades, propiciam de maneira articulada o desenvolvimento de 
uma prática que atenda as demandas da sociedade às situações emergenciais em 
decorrência das mudanças do perfil demográfico.  
As universidades ocupam grande parcela de responsabilidade diante da tarefa de 
educar e de proporcionar melhores condições de vida à população, por meio de maior 
inserção social dos indivíduos, considerando o empoderamento individual e coletivo.  
Existe uma convergência e consciência progressiva por parte das instituições 
universitárias, em sua totalidade, no sentido de que a massa crítica de recursos 
acumulados na universidade deve ser necessariamente estendida ao maior número de 
pessoas possível, processo esse denominado de extensão universitária. Assim, a 
terceira função da universidade, não menos importante, é a extensão, ou seja, a 
articulação da universidade com a sociedade. 
Este texto objetiva refletir sobre o papel da universidade no empoderamento do idoso 
e o desenvolvimento social, por meio de sua função extensionista. 
 
Marco teórico 
A extensão universitária e o empoderamento do idoso 
A extensão é uma via de mão dupla, na qual a universidade por meio de sua 
responsabilidade social cumpre seu papel extensionista, levando à comunidade os 
produtos do ensino e pesquisa. Já a comunidade em contrapartida, devolve à 
universidade suas experiências, conhecimentos e cultura num constante diálogo entre 
o contexto universitário e comunitário. 
As ações extensionistas emergem a partir de questões sociais, havendo a necessidade 
de buscar alternativas para a transformação da realidade de diferentes sujeitos. Para 
que isso seja possível, cabe a aproximação da academia com a comunidade, 
promovendo a relação entre o saber teórico e científico com o saber popular e a 
cultura, tendo como finalidade melhorar a qualidade de vida das pessoas, no sentido 
amplo. 
Guimarães, Ferreira e Villaça (2008, p. 73) afirmam que: “[...] a ação da extensão 
pretende: conscientizar a comunidade de sua participação nas questões comunitárias 
que precisam ser discutidas por todos os engajados neste processo de 
desenvolvimento da sociedade”. Além disso, é indispensável “[...] reunir esforços 
voltados para a difusão dos conhecimentos necessários ao aprimoramento das 
estratégias de inclusão social dos segmentos mais vulneráveis da sociedade”. 
No que diz respeito à função extensionista, cabe salientar que tal atividade não tem 
como objetivo sanar as deficiências das funções do Estado em relação à comunidade, 
mas sim, contribuir para o desenvolvimento cultural, social, educacional, científico e 
tecnológico. 
As ações desenvolvidas na universidade devem avançar e possibilitar o 
desenvolvimento humano e social. Diante da atuação extensionista da universidade, 
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destacam-se os mais diferentes programas e projetos que atendem inúmeras 
demandas sociais, dentre as quais há maior incidência de atuação junto aos grupos 
mais vulneráveis. 
Um dos grupos que tem tido uma maior amplitude de atenção e atendimento em 
relação aos programas e projetos extensionistas é o dos idosos. Em relação às ações 
para a terceira idade nas instituições de ensino superior (IES), há uma expressiva 
quantidade de programas/projetos para a educação deste grupo etário. Estes 
programas/projetos para a educação do idoso nas IES possibilitam o empoderamento 
da terceira idade.  
Quando se fala em empoderamento, sugere-se que existem grupos que estão à 
margem do poder e que necessitam de apoio para empoderar-se. Neste sentido todo 
grupo social possui poder, no espaço direto em que está inserido. 
O poder pode ser entendido no sentido de transformação social, entre aqueles que 
detêm ou não o poder, gerando uma mudança significativa em busca de uma maior 
equitatividade. Por outro lado, o poder, segundo Paulo Freire, constitui um aumento 
da conscientização e desenvolvimento da criticidade entre os marginalizados e 
oprimidos, suscitando maior capacidade de intervenção e controle das situações. Entre 
estes grupos marginalizados situa-se o segmento do idoso e, nesta nova postura, os 
idosos serão capazes de desempenhar um papel mais ativo, fortalecendo suas 
habilidades e assumindo a postura de protagonistas legítimos do próprio 
desenvolvimento (Oakley; Clayton, 2003). 
Os idosos na sociedade brasileira são considerados desempoderados porque são 
vitimizados culturalmente, resultado da vulnerabilidade reforçada por preconceitos e 
estereótipos negativos relativos à velhice. Entretanto os idosos organizam-se e 
mobilizam-se para adquirir maior reconhecimento social, e assim passam constituírem 
um desafio às estruturas existentes.  
“O poder também está relacionado com o conhecimento o qual consiste em uma fonte 
de poder e uma forma de adquiri-lo” (Oakley; Clayton, 2003, p. 11). Assim, todo 
conhecimento adquirido pode interferir e alterar as relações existentes, na medida em 
que este legitima a autoridade. Contrapondo-se a isto, a ausência de conhecimento 
implica em carência de poder. 
O conhecimento passa a ser um instrumento eficiente e necessário para o 
empoderamento, em especial, para os idosos, na tentativa de superar os desequilíbrios 
sociais.  
 
Metodología 
Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a temática, com abordagem qualitativa. 
 
Resultados 
Aliada à consciência do papel extensionista das universidades e da importância do 
papel da instituição como agente facilitador do desenvolvimento de uma educação 
permanente articulando-se continuamente com a sociedade, busca-se a difusão de 
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conhecimentos e conversão dos conteúdos em uma força viva capaz de elevar o nível 
cultural geral da sociedade.  
Se de um lado, compete à universidade, na sua função extensionista, socializar 
conhecimentos, difundindo-os na comunidade e se convertendo em uma força capaz 
de propiciar a elevação do nível cultural geral da sociedade, possibilitando melhores 
condições de vida; por outro lado, o empoderamento no Brasil, constituiu-se como 
objetivo a busca da promoção do desenvolvimento social, abrindo assim espaço para a 
consolidação de diferentes intervenções práticas voltadas para o idoso, entre elas os 
projetos/programas voltados à terceira idade. 
As ações extensionistas oferecidas para a terceira idade devem assumir uma postura 
de amplitude, permitindo o desenvolvimento do idoso, a fim de levá-lo a participação 
cidadã. Deve ser privilegiada a aprendizagem, por um lado se confrontando com o 
rompimento do preconceito de que o idoso tem menor capacidade de aprendizagem e 
por outro lado, fazendo emergir a aprendizagem com sabor de conquista, de vitória, 
elevando a autoimagem do idoso, além de aguçar o sentido de utilidade, aprimorando 
a capacidade crítica, a liberdade de expressão e participação desse segmento da 
população. 
 
Conclusiones 
As universidades assumindo também a tarefa de desenvolvimento cultural do 
segmento idoso ampliam o seu compromisso social, integrando os que se encontram à 
margem do processo de desenvolvimento, exclusão convencionada à idade e, por 
conseguinte, levando-os a usufruir os bens advindos desta proposta. 
Estas ações de extensão universitária possibilitam também aos idosos ascenderem em 
três grandes áreas de empoderamento: o poder como maior confiança na capacidade 
pessoal para levar adiante algumas formas de ação; o poder como aumento das 
relações efetivas que as pessoas desprovidas de poder podem estabelecer com outras 
organizações; o poder como resultado da ampliação do acesso dos recursos 
econômicos. 
Reconhecer a atividade extensionista e entender suas funções é indispensável para o 
desenvolvimento do ensino superior. Este avanço permite diminuir a distância entre o 
conhecimento acadêmico e o conhecimento de senso comum, não pormenorizando 
um em detrimento do outro, ao contrário valorizando um para a evolução e 
desenvolvimento do outro. 
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