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O presente estudo realiza-se no âmbito do curso de Pós- Graduação em Gerontologia e tem  
como objetivo identificar a proposta pedagógica desenvolvida nas Universidades da Terceira 
Idade. A pesquisa está sendo desenvolvida através de análise documental. Para a coleta dos 
dados recorremos a folhetos de propaganda institucional, a programação institucional dirigida 
as pessoas idosas, aos documentos de  concepção  do programa e relatórios.  As conclusões 
parciais apontaram  que não existe uma preocupação em estabelecer uma proposta 
pedagógica, mas priorizam  a atualização de conhecimentos, para que os idosos desenvolvam 
a  autonomia e a auto-estima  e sejam capazes  de administrar sua vida . 
Palavras chaves: Envelhecimento, Universidades abertas da Terceira Idade, Educação 
Permanente 
 

 

This study does Postgraduate Course in Gerontology and it has as objective to identify the 
educational proposal developed in the Universities of the Senior Citizens. The research is 
being developed through of documental analysis. To  the collect  of the informations, we 
resort to: the leaflets of the institutional advertising, the institutional programming to speak to 
old people, about documents’ conception of the program and the reports ( to old people). The 
parcial conclusions point who there isn´t  a worry to define one pedagogical proposal, but 
they prioritize the update of the knowledges to the old people developed the their autonomy 
and the auto-estime and being to be able to manage their lives. 
Keys Words: agingly, Open universities of the Senior Citizens, Permanent Education.  
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A Visibilidade do Envelhecimento e o Trabalho das Universidades  Para As Pessoas 

Idosas. 

O mundo está passando por uma transformação demográfica acentuada e sem 

precedentes. Até 2050 o número de idosos aumentará aproximadamente de 600 milhões para 

quase dois bilhões. O mais importante e preocupante é que esse fenômeno será maior nos 

países em desenvolvimento, embora o contingente de idosos seja proporcionalmente inferior 

em relação aos países desenvolvidos.  Pela primeira vez na história haverá no mundo, nos 

próximos cinqüenta anos, mais pessoas acima de 60 anos que abaixo de quinze. 

Nos países em desenvolvimento, esse processo vem sendo marcado pela rapidez com 

que os aumentos absoluto e relativo das populações adulta e idosa modificam a pirâmide 

populacional. No caso do Brasil, a redução das taxas de fecundidade e mortalidade2  alterou a 

estrutura etária da população. Entretanto, mais que a diminuição da mortalidade a explicação 

para o crescimento da população idosa está na drástica redução das taxas de fecundidade3,  

principalmente nos centros urbanos (VERAS, 2003)  

Atualmente, a população de pessoas idosas já supera 15 milhões de pessoas. As 

projeções para os próximos vinte anos indicam que a população idosa4 irá exceder a 30  

milhões de pessoas, chegando a representar 19% da população. O Brasil será o sexto país do 

mundo em número de idosos, ficando atrás apenas  da China, Índia, Estados Unidos, Japão e 

Indonésia (BERZINS, 2003). 

Em um país tradicionalmente caracterizado como jovem, o processo de transição 

demográfica em curso trouxe à cena pública o envelhecimento da população, e transformou a 

velhice, historicamente enfocada como um fenômeno restrito à esfera familiar ou privada, em 

uma questão social, tornando-a um dos principais desafios políticos, econômicos e sociais 

para o século XXI.  

  Essa visibilidade adquirida pelo envelhecimento populacional e pelo aumento da 

longevidade tem despertado a atenção da sociedade e do governo, no sentido de colocar  

como prioridade das suas políticas de desenvolvimento ações que contemplem as demandas 

de uma parcela da sociedade, crescentemente envelhecida, para garantir  o que passou  a ser 

reconhecido como necessidade e como direito social  desse grupo etário. 

No âmbito governamental é possível dizer que as preocupações com o envelhecimento 

tem sido pautadas pela construção de marcos legais importantes, dentre os quais: as garantias 

Constitucionais de 1988, a Política Nacional do Idoso em 1994, a implementação do 

Conselho Nacional do Idoso em 2002 e o Estatuto do Idoso em 2003.  Estes dispositivos 

legais tem sido os grandes  eixos orientadores  do desenvolvimento de políticas e  programa 
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de ações  para atendimento a este segmento populacional. Nesse sentido, é possível afirmar 

que a partir do final da década de 90 instaura-se  um marco legal significativo para a velhice 

no Brasil, na medida em que começam a proliferar programas sócio-culturais de abrangência 

nacional e local para atendimento a este segmento populacional. 

 È importante ressaltar que, em decorrência dessas alterações demográficas, começam 

também a surgir no seio da sociedade outras representações sociais sobre a questão do 

envelhecimento, que produzem um novo discurso e uma nova imagem da velhice, não mais 

associados a improdutividade e debilidade, mas a uma imagem positiva associada a 

vitalidade, a produtividade e a participação. Essa nova visão do envelhecimento se manifesta 

através da expressão “terceira idade”, cunhada na França na década de 1970, para designar os 

jovens aposentados e que universalizou-se rapidamente nos países que já apresentavam 

relativo  envelhecimento populacional.  

Foi no bojo de todas essas mudanças demográficas e comportamentais que surgiram, 

nas universidades, as primeiras ações voltadas para as pessoas idosas. É na década de 90, que 

se fortalecem e se expandem essas iniciativas da educação voltada para idosos através das 

Universidades Abertas à Terceira Idade5 ( UNATI’s ), que neste período espalham-se por  

diversas regiões do país. Essa expansão ocorreu a partir da criação da Universidade da 

Terceira Idade da  PUC- Campinas em agosto de 1990, que serviu de modelo para muitas 

outras. Para se ter uma idéia do sucesso e aceitação das propostas dessas universidades 

abertas à terceira idade, entre os anos de 1990 e 1999, esses programas cresceram de 06 para 

140, localizados em 18 estados brasileiros, com maior concentração nas regiões sul e sudeste  

( CACHIONI, 2004).   

 

Universidades da Terceira Idade - Das Origens a Sua Expansão nas Universidades 

Brasileiras 

 

As iniciativas brasileiras de oferecer educação a idosos  tiveram como base  o trabalho pioneiro 

iniciado na França na década de 60,  país com longa tradição na área de  educação de adultos  

com as chamadas Universidades do Tempo Livre que tinham como objetivo a ocupação do 

tempo livre dos aposentados e  favorecer  as relações  sociais entre eles.  Essas universidades  

foram  precursoras das universidades da terceira idade que surgiram  em 1973 na universidade de 

ciências sociais de Toulouse idealizada  pelo professor Pierre Vellas 

A partir de 1974 as universidades da terceira idade passaram a funcionar regularmente 

com cursos que duravam o ano inteiro. Também nessa mesma época Pierre Vellas criou a  
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universidade radiofônica da Terceira  Idade visando  minimizar  o isolamento dos idosos que 

ficavam em casa. 

O programa teve uma significativa adesão  por parte dos idosos e isso favoreceu a sua 

disseminação. As atividades educativas  tinham como base os conceitos de participação e de 

desenvolvimento de estudos sobre o envelhecimento. Esse período foi marcado pelas pesquisas 

na área gerontológica que  gozaram de suporte institucional . 

A década de 70 foi marcada   por uma ampliação desse modelo de programa para outras 

universidades francesas e para universidades da Bélgica, Suíça, Polônia, Itália, Polônia, Espanha, 

Canadá e Estados Unidos. Nesse ano foi fundada a Association Internationale des Universités du 

Troisiéme Age (AIUTA), que “agrupa instituições universitárias de qualquer país que contribuam 

para a melhoria das condições de vida  dos idosos, para a formação, a pesquisa  e o serviço à 

comunidade” (CACHIONI; NERI; 2004,p 36). 

A matriz da Universidade Aberta de Toulouse, criada por Pierre Vellas, referencial para 

todas as instituições voltadas a terceira idade, impulsionou em 1981 a criação do modelo  inglês  

que nasceu em  Cambridge, e foi fruto de uma substantiva modificação do modelo francês.  

 

O rápido crescimento das Universidades da Terceira Idade, em todo 
o mundo, gerou dois modelos diferentes de programas. O modelo 
francês original, que tem suas bases no sistema tradicional 
universitário e que recebeu alterações à medida que a clientela foi se 
tornando heterogênea, e o modelo inglês criado em Cambridge, no 
ano de 1981, que se baseia no ideal de auto-ajuda. (NÉRI, 2005, p.207) 

 

No início da década de 80 o programa das  Universidades da Terceira Idade  chegou à 

América Latina através das  Universidades Abertas ( UNI3 Uruguai) com sede no Instituto de 

Estudos  Superiores  de Montevidéu. Os  objetivos do programa buscavam  promover a saúde 

física, psíquica e o bem -estar por meio da educação, capacitar o idoso para sua reinserção no 

mercado de trabalho, possibilitar o acompanhamento do avanço tecnológico e a compreensão 

das mudanças. As UNI3 estenderam-se inicialmente em território uruguaio  e depois para 

outros países da América da Sul , dentre os quais o Brasil. 

No Brasil, o trabalho educacional pioneiro com adultos maduros e idosos foi feito pelo 

Serviço Social do Comércio - SESC , sob influência francesa.  Na década de 60 essa 

organização fundou os primeiros Grupos de Convivência e na década de 70, as primeiras 

Escolas Abertas para a Terceira Idade que ofereciam informações sobre o envelhecimento, 

programas de preparação para aposentadoria, atualização cultural, atividades físicas e 

atividades de expressão e de lazer. Assentadas numa proposta de educação permanente 
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buscavam o desenvolvimento de potencialidades, de novos projetos de vida e estimulavam a 

participação ativa do idoso na família e na comunidade. 

Nas universidades brasileiras as primeiras ações foram no âmbito da extensão 

universitária na área gerontológica, e datam no início da década de 80. Nessa modalidade de 

ação, em 1982 foi fundado o primeiro programa reconhecido como de extensão para idosos, 

denominado de Estudos da Terceira Idade – NETI, na Universidade Federal de Santa 

Catarina.  Na seqüência, em 1984, foi organizado pelo Centro de Educação Física da 

Universidade de Santa Maria o Projeto GAFTI – Grupos de Atividades Físicas para a Terceira 

Idade, visando à criação de grupos de idosos para a prática de atividades físicas compatíveis 

com a sua idade e a conseqüente melhoria da condição física e da autonomia de movimentos.  

Em 1988, surgiu a Universidade Sem Fronteiras, organizada pela Universidade 

Estadual do Ceará, gerando uma série de atividades de extensão com formação de grupos de 

pessoas idosas nos bairros, grupos de estudo com orientação técnica, ciclos de estudo, cursos 

e seminários para técnicos, criação de núcleos do programa em vários municípios 

(CACHIONI ,2004). 

Ainda na década de 80, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), foi criado 

um grupo interdisciplinar de profissionais interessados nas questões da terceira idade, o 

Núcleo de Assistência ao Idoso (NAI), que posteriormente deu origem à Universidade Aberta 

à Terceira Idade – UnATI. 

Em 1990, A Universidade Católica de Pelotas no Rio Grande do Sul, com o objetivo 

de refletir sobre o comportamento dos idosos na sociedade, orientar, elaborar e coordenar 

ações de promoção à terceira idade, organizou o Centro de Extensão em Atenção à Terceira 

Idade  (CETRES), subordinado à Coordenadoria de Extensão da Universidade  

Em agosto de 1990, foi criada a Universidade da Terceira Idade da Pontifícia 

Universidade Católica da Campinas, que marcou o início de uma grande disseminação de 

instituições congêneres em todo o País. Foram identificados 140 programas em 2004 em 18 

estados brasileiros. São Paulo concentrava 37% do total, seguidos do Rio Grande do Sul com 

11%, minas Gerais e Paraná com 10%, Santa Catarina com 9%, Rio de Janeiro com 7% e 

Bahia com 5%.( PALMA; CACHIONI; 2002). 

Mesmo reconhecidas as diferentes nomenclaturas  adotadas pelas instituições de nível 

superior para designar o trabalho educacional dirigido a adultos maduros e idosos, é possível 

afirmar que há uma convergência de elementos em seus discursos e propostas, próximos dos 

ideais do modelo francês pioneiro criado por Pierre Velas e que serviram de referência para a 

criação das Universidades Abertas á Terceira Idade no Brasil.  
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Nesse sentido, poderíamos sintetizar os objetivos das UNATI’s em: preocupação com 

a qualidade de vida do idoso, promoção da saúde e bem estar,  participação, autonomia e 

cidadania, longevidade qualidade de vida, oferta de oportunidades educacionais e culturais 

que permitam o desenvolvimento pessoal e coletivo  e inserção ou re-inserção social dos 

idosos ( SILVA , 2005). 

Na maioria das universidades os cursos são organizados como currículo de extensão, 

oferecidos regularmente durante o período letivo, sem exigência de pré-requisitos adicionais 

ou formalidades legais.  Existe uma variedade muito grande em termos de oferta de 

disciplinas, atividades e conteúdos mas, de maneira geral, são incluídos  conteúdos 

psicológicos, sociológicos e médicos sobre o envelhecimento. Proporciona-se também a 

atualização cultural que perpassa os campos das humanidades, das ciências e da tecnologia. 

São oferecidas também atividades sócio-educativas e culturais, atividades físicas e de turismo 

(CACHIONI,2004). Existe, igualmente, a oferta de serviços de voluntariado, estimulando o 

trabalho comunitário, atividades de pesquisa e outras que estimulam o convívio 

intergeracional, além de  oficinas  nas áreas de  produção literária,  técnica ou artística.   

Alguns autores acreditam que os cursos de extensão em tela representam uma 

perspectiva de democratização do acesso ao conhecimento científico, na medida em que não 

exige dos alunos a apresentação de diplomas ou certificados, nem criam barreiras de exames 

de acesso ou os submetem a provas ao longo dos semestres para que sejam promovidos a um 

estágio superior. Desta forma, pessoas com os mais diferentes níveis de escolaridade podem 

se inscrever, exigindo-se um limite mínimo de idade.  

Outro aspecto interessante a destacar relaciona-se ao aspecto lúdico do funcionamento 

dos cursos. Este aspecto está atrelado à desobrigação de pré-requisitos formais para o aluno se 

inscrever e a não realização de provas e exames. O idoso ou a idosa freqüenta a Universidade 

Aberta livre de pressões familiares ou do mercado de trabalho, em busca de ampliação do seu 

horizonte cultural e da ampliação da sua rede de relações sociais (NETTO, 2001). 

A sociedade brasileira não percebeu o seu envelhecimento dado ao ritmo acelerado em 

que o mesmo se deu.  Não se preocupou em ficar com uma  população envelhecida e, tão 

pouco, se preparou para receber esse “novo velho”.  Contudo é possível afirmar que as 

universidades envoltas num processo de internacionalização de ações direcionadas ao 

segmento idoso, conseguiu se antecipar na   proposição de  idéias  e oferta de atividades  em 

relação a outras instituições e entidades   sociais.  Mas, ainda há muito a fazer.  

Acredita-se de forma generalizada que os programas oferecidos têm se constituído 

num espaço educacional, cultural e político onde os alunos possam usufruir de uma vida mais 
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saudável, participativa e produtiva. Certamente que a visibilidade desse tipo de iniciativa vem 

contribuindo, de alguma forma, no sentido preparar a sociedade para o seu próprio 

envelhecimento com dignidade e cidadania. 

 

Educação Permanente uma Perspectiva  para o Trabalho Educacional  com as 

Pessoas Idosas 

A procura por parte das pessoas idosas e adultos maduros por atividades educacionais 

tem sido muito significativa, seja através dos diferentes programas oferecidos em 

universidades, escolas, em cursos de línguas, em formação profissional e reciclagem, seja 

através de outras entidades como associações, sindicatos ou cursos de formação à distância 

Essa demanda por educação está relacionada aos novos modos de envelhecer na 

sociedade contemporânea, vez que esta nova clientela retorna a escola motivada por uma série 

de fatores dentre os quais alinham-se: a possibilidade de aprender algo novo o que não foi 

possível na juventude; o fato da sua cultura geral e, sobretudo, técnica e científica não mais 

corresponderem às exigências da atualidade;  um maior tempo disponível possibilitando a 

busca do auto-desenvolvimento; os conhecimentos adquiridos na mocidade terem se tornado 

insuficientes. É possível afirmar que essa busca pela educação evidencia uma forte 

preocupação como forma, se não de evitar, pelo menos de atenuar a exclusão e o preconceito 

social que tanto, tem marcado, historicamente, a velhice. 

Como podemos observar, segundo DARIVA (2008 apud Furter, 1975, p.107) 

 

Para evitar que o envelhecimento provoque a estagnação intelectual, a 
regressão cultural e a obsolescência profissional, os adultos, cada vez mais 
sentem necessidade de renovar os conhecimentos e de se “reciclarem” para 
não caírem na rotina e ficarem marginalizados. 

 

Para alguns autores a educação de idosos, ou Gerontologia Educacional, deve ter 

como princípio o conceito de educação permanente, já mencionado por Pierre Vellas quando 

da criação das UNATI’s. Nessa concepção, a educação é vista como um processo “contínuo 

vivido pelo ser humano ao longo de toda a vida” (CACHIONI; NERI 2004, p.29). Essa 

perspectiva de educação permanente é partilhada por Freire quando ele aborda a questão da 

incompletude do ser humano. É na “inconclusão do ser que se sabe como tal, que se funda a 

educação como processo permanente” (FREIRE, 1996, p.58). Outro aspecto que cabe 

ressaltar ligado à concepção de educação permanente é que, ao longo de toda a vida, ninguém 

é somente ensinado ou alvo da ação condutora da educação proporcionada  por outrem, ou 
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seja, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE,1996, 

p.23).  É, também, importante assinalar que a educação permanente não se restringe a 

educação de adultos maduros e idosos, pois ela não pode referir-se a um período particular da 

vida.  Para Anita Liberalesso(2005),  o termo Educação Permanente poderia ser entendido 

como  a socialização e a culturalização do ser humanos ao longo de sua existência, desde a 

sua infância, no período anterior  ao período escolar, até a velhice  no que poderíamos chamar  

pós - escolar. 

È importante ressaltar a diferenciação entre os termos Educação Permanente e 

Educação Continuada. A Educação continuada corresponde à educação convencional de 

adultos, ou seja, o prolongamento da vida escolar ou a sua efetivação, para aqueles que não 

tiveram uma formação acadêmica, na idade tida como adequada. O prolongamento a que nos 

referimos é a adequação do profissional, aos requisitos exigidos pela sociedade, em outras 

palavras seria a qualificação, a capacitação do profissional que busca a conformidade às 

evoluções sofridas e geradas pela sociedade.  

Quanto à Educação Permanente alguns autores tem chamado a atenção para o 

entendimento da educação permanente  como o caminho para enfrentar a atual sociedade do 

conhecimento. Nessa perspectiva, a educação estaria muito mais voltada  para a competição 

estimulada pelas relações sociais capitalistas, e nesta  concepção,  de formação primordial 

para o trabalho,  residiria uma certa alienação do homem como cidadão, pois  o indivíduo não 

seria capaz de refletir sobre suas possibilidades e limites. Porém na perspectiva deste trabalho, 

a Educação Permanente é vista como um processo ininterrupto, que ocorre em qualquer 

circunstância da vida, sendo desencadeada pelas transformações que o indivíduo passa, seja 

no aspecto social, político ou cultural, no decorrer de sua vida. Significa que não  terminamos 

jamais  de nos tornar homens e mulheres e que não terminamos jamais de ser, de nos tornar 

juntos, a caminho, ao   longe  das relações com o outro PINHEIRO ( 2009, apud Gadotti, 

1982.p.168), como bem expressa o pensamento abaixo: 

O ser humano é visto num continuum de crescimento e 
desenvolvimento  de potencialidades e possibilidades, cuja tarefa 
está sempre inacabada. Esse crescimento é promovido pela 
educação e nela a aprendizagem se efetiva no espaço social 
constituído pela comunidade a que o indivíduo pertence. (CASARA; 
CORTELLETI ; BOTH  2006, p.12) 
 

Alguns autores como Paula (2007), ao discutir a educação de jovens e adultos-EJA, chama a 

atenção para a exigência da educação no desenvolvimento da promoção humana. A autora  

coloca que o conhecimento adquirido pelos  estudantes deve ter  significado e retorno 
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qualitativo às suas vidas, às suas estratégias de sobrevivência. Na verdade, os adultos, jovens 

e idosos necessitam de contribuições conceituais, mas também, atitudinais e procedimentais  

para suas vidas . 

Corroborando na direção dessa argumentação,alguns autores chamam  a atenção para 

uma educação que promova  a aquisição de condutas, atitudes e sentimentos, que serão 

capazes de gerar autonomia na aprendizagem e despertar o gosto por aprender.  

Outro aspecto que cabe destacar em relação ao conceito de  Educação Permanente 

refere-se as diferentes formas de acesso do ser humano ao saber, à cultura, sem limite de 

tempo ou lugar. Nesse sentido é fundamental criar métodos diferenciados, mas sem perder de 

vista a perspectiva da educação como ato intencional, percebendo nesta a possibilidade de 

crescimento pessoal e participação na sociedade. Não é demais ressaltar que a inserção do 

indivíduo na sociedade ocorre a partir da sociabilidade adquirida por meio da 

educação.(CASARA; CORTELLETI;  BOTH 2006, p.25) 

Quando falamos em educação para idosos, não falamos em uma educação preocupada 

somente com a certificação, mas uma educação que vise a colocar o idoso em sintonia com o 

seu tempo. É através da educação que o idoso terá possibilidades de inserir-se em diversos 

programas o que proporcionará acesso a um mundo de informações, tornando possível uma 

nova forma de comunicação. O voltar aos estudos, às leituras, é um meio de recuperar a auto-

estima e o relacionamento dos idosos: é devolver-lhes o gosto e a expectativa por uma vida 

onde seu papel não se resigne à aposentadoria e ao ócio.  

Neste sentido não poderíamos deixar de mencionar a grande contribuição que as 

experiências educacionais das UNATI’s tem proporcionado às pessoas idosas na mediada em 

que tem sido um  espaço apropriado para a socialização, bem como para a aquisição de novos 

conhecimentos e o engajamento político dos idosos. Enfim, a universidade é um espaço 

democrático e também  um espaço de encontro e comunicação humana convivente, no qual a 

celebração do conhecimento e da sabedoria dá-se no convívio sistemático. 

Para finalizar, gostaríamos de concordar com Cachioni (2004, p.29) quando ressalta 

que os princípios da educação  permanente para educar os adultos maduros e as pessoas 

idosas significa: “ lembrar que o potencial para o desenvolvimento e para influenciar os 

outros não se encerra na velhice” .  
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Análise  e Discussão  dos Dados 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida através da análise documental da  produção 

acadêmica sobre as propostas pedagógicas que norteiam o trabalho educativo desenvolvido 

nas UNATI’s da Região Nordeste. As universidades públicas alvo da investigação neste 

momento estão sendo a Universidade Federal da Paraíba- UFPB, Universidade Federal de 

Sergipe - UFS e Universidade Estadual de feira de Santana –UEFS  na Bahia.   

 Para a coleta dos dados recorremos a: folhetos de propaganda institucional,  programação 

institucional dirigida as pessoas idosas, aos documentos de  concepção  do programa, 

documentos oficiais de divulgação, relatórios e a internet, onde utilizamos os sites específicos 

e sites  das referidas universidades.  

Na análise documental até o momento foi possível evidenciar: 

 Uma maior prevalência do público feminino participante nas atividades das Unati’s. è 

interessante observar que esta é uma tendência esperada, considerando que o envelhecimento 

da população traz um fenômeno chamado de feminização do envelhecimento, ou seja , a 

velhice é feminina, considerando que as mulheres vivem mais que os homens. 

 Na maioria das Unatí’s existe  uma preocupação com a atualização cultural das pessoas 

idosas e as  atividades oferecidas são apresentadas em forma de cursos específicos e oficinas. 

Algumas atividades complementares como palestras, seminários e encontros fazem também  

parte da programação. As atividades apresentadas preocupam-se em discutir as questões 

relacionadas  ao conhecimento em gerontologia, aos cuidados com a promoção da   saúde, ao 

desenvolvimento de habilidades artísticas e a prática de atividades físicas. È interessante 

observar  que o modelo  criado na França por Pierre Vellas para as universidades abertas foi 

amplamente aceito, pois estas atividades  já foram previstas pelo mesmo  e que se expandiram 

pelo mundo. Os objetivos  e as atividades no geral permaneceram, com algumas alterações , 

considerando as peculiaridades locais. 

 Em apenas uma UNATI foi identificada  uma organização que permitisse o ingresso da 

pessoa idosa nas disciplinas dos cursos  regulares ofertados  pela  universidade. Esta 

universidade demonstra estar inserida nas discussões que propõem o trabalho com a pessoa 

idosa dentro de um contexto interdisciplinar e multiprofissional, uma vez que o 

envelhecimento é considerando um processo extremamente heterogêneo. 

 Em algumas universidades existe a preocupação com a discussão e produção do 

conhecimento sobre o envelhecimento e  velhice, através da criação de grupos de pesquisa. 
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È importante ressaltar que a  ampliação das UNATI’S na década de 90 para as diversas 

regiões do país fizeram com que estes programas se  constituíssem como lócus privilegiado para 

a realização de pesquisas, através da formação de núcleos  de estudo e pesquisa ( Cachioni, 

2004). È importante a criação destes núcleos para que as questões relativas ao envelhecimentos 

sejam aprofundadas e sobretudo, as pesquisas na área de educação precisam, na medida em que 

os estudos tem priorizado as discussões na saúde, no serviço social e na psicologia. 

(GOLDENSTEIN, 2001). 

 Foi identificado em apenas uma universidade a preocupação com a formação e 

especialização de recursos humanos na área gerontológica. Esta é uma preocupação 

evidenciada em alguns  autores como Cachioni (2002) que discutem a formação profissional 

em gerontologia. As UNATI’s de um modo geral não apresentam uma preocupação com um 

programa de formação continuada dos professores para o trabalho com os idosos. São 

oferecidos alguns cursos  e seminários esporádicos. 

 Não evidenciamos uma preocupação em estabelecer uma proposta educacional e 

metodológica bem fundamentada teoricamente,  apesar da maioria das UNATI’s  ressaltarem 

o desenvolvimento de um trabalho  na perspectiva de uma proposta de educação permanente. 

O que foi possível captar é que há uma preocupação em preparar as pessoas idosas para os 

desafios da contemporaneidade, no sentido de acompanhar as mudanças tecnológicas, 

pedagógicas e culturais. Também está presente a idéia de contribuir para a cidadania da 

pessoa idosa, no sentido da luta pelos seus direitos. Como discutimos no texto há uma 

preocupação em instrumentalizar os idosos para a vivência do seu envelhecimento da melhor 

forma possível. Foi possível observar que  não há uma pedagogia para o idoso, o que existe 

são propostas de trabalho com pessoas idosas em um processo de aprendizagem, mas sem um 

eixo norteador claro  em relação aos pressupostos teórico e metodológicos. 

  Há uma preocupação comum em todas as UNATI’s com o desenvolvimento da 

autonomia e auto-estima da pessoa idosa Mais do que uma  preocupação com uma pedagogia 

para o idoso, o que interessa é que ele se torne novamente pessoa, volte a ser gente, volte a ser 

cidadão competente,  seja capaz de administrar sua vida como velho 

Uma das preocupações centrais e que parece em todas as UNATI’s refere-se a uma visão onde 

o  objetivo da educação para a velhice é proporcionar melhor qualidade de vida  e o resgate da 

cidadania destas pessoas. 
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Conclusões Parciais: Uma Síntese Possível 

Talvez seja possível inferir que uma das diretrizes da educação para as pessoas idosas 

seja a compensação das perdas.  A saída dos filhos de casa, a síndrome do ninho vazio, a 

perda do companheiro por morte ou separação, perdas de entes queridos, perda de poder, 

perda de identidade social, perdas econômicas. Todas essas perdas podem levar o velho a um 

processo de marginalização, a sentimentos de menos-valia, de desvalorização, de não serem 

considerados nesta sociedade que valoriza o novo, o jovem. Por meio de cursos, seminários, 

encontros e simpósios em que as pessoas estejam reunidas numa mesma faixa etária, num 

processo de co-educação, num caminho de redescoberta para a velhice e aposentadoria.  

È nesse sentido que a educação de idosos apresenta-se mais como uma preocupação  

de preparar estas pessoas para o enfrentamento da velhice de forma positiva, no sentido de 

construírem significados  e romperem com os estereótipos que marcam a velhice, inclusive 

com a visão que  afirma que os velhos não tem capacidade para aprender. Incorporar novos 

conhecimentos, estar atento ao mundo e com o mundo na perspectiva de manter a capacidade 

intelectual, para se manter ativo. Existe uma preocupação com a educação no sentido de que a 

mesma pode ajudar os idosos a conquistarem novos espaços sociais, que essas pessoas 

poderão lutar e reivindicar melhores condições de vida na sociedade que construíram com seu 

trabalho e esforço. 

 

NOTAS 

                                                 
1 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco 
 
2 A taxa de mortalidade vem declinando desde os anos 40 devido aos avanços tecnológicos  no campo da 
medicina , à expansão da informação, ao processo de urbanização, etc.  
 
 
3 A redução da fecundidade ocorreu de forma  mais explícita   devido ao uso de contraceptivos orais a  partir da 
década de 60. 
 
4 Segundo a Organização Mundial de Saúde –OMS, nos países desenvolvidos são consideradas idosas as pessoas 
com mais de 65 anos,  e nos países em desenvolvimento, as pessoas  acima de 60 anos. 
 
5 São várias as denominações que as instituições de nível superior adotam para designar o trabalho educacional 
dirigido a idosos. Geralmente a denominação está associada aos objetivos do programa e ao modelo de programa 
que se deseja instituir. Neste trabalho vamos utilizar a denominação de universidades Abertas para a Terceira 
idade –Unati . 
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