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RESUMO 

Este trabalho versa sobre os desafios pedagógicos que são encontrados na educação de 

idosos. Desse modo temos como objetivo analisar quais os princípios pedagógicos que 

são pensados e praticados em uma Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI, na 

Bahia, bem como identificar o tipo de educação proposto para a UATI e contribuir para 

pensá-lo na perspectiva da educação gerontológica necessária para a educação de idosos. 

Para buscar estes dados torna-se necessário ter como questão norteadora: Quais os 

pressupostos educativos que são pensados e praticados numa Universidade Aberta à 

Terceira Idade? Nesse aspecto, dialogamos com VERAS (2004), NERI (2001), Relatório 

Delors (1996), REQUEJO OSORIO (2003). A metodologia utilizada neste trabalho tem 

o enfoque qualitativo, estudo de caso, com ênfase em referências bibliográficas e análise 

do Projeto Político Pedagógico e documentos da UATI. Dessa maneira, podemos 

enfatizar que os achados deste trabalho pontuam que ainda não se atingiu a educação 

gerontológica na UATI, mas que o educador de pessoas idosas precisa ser visto como 

produtor de saberes e conhecimentos a fim de atender aos idosos, de produzir 

conhecimentos sobre os processos de envelhecimento e de formas de educar.  

 

Palavras-chave: UATI. Formação de educador. Pessoas idosas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação ao longo dos anos tem sido pensada em torno da infância, do jovem e 

do adulto, pouco se fala em idosos, mas sabemos que esse é um ponto a ser dado ainda, 

pois já existe uma grande parcela de população idosa na sociedade brasileira. Diante de 

pesquisas feitas pelo IBGE (2008) sabe-se que 15% da população são constituídas por 

idosos – são 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, isso indica que o Brasil 

está envelhecendo.  

Diante disso, a proposta deste estudo situa em entender os desafios da educação 

de idosos no âmbito de uma Universidade Aberta à Terceira Idade UATI, na Bahia. Para 

buscar estes dados torna-se necessário ter como questão norteadora: Quais os 

pressupostos educativos que são pensados e praticados numa Universidade Aberta à 

Terceira Idade, a partir do PPP? Além de tentar verificar outras questões, como: Qual a 

concepção de educação propícia para o trabalho com o idoso? Existem alguns princípios 

da educação gerontológica que fundamentam a educação para o idoso nesta UATI?  
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 Assim, o objetivo geral se constitui em analisar quais os princípios educativos que 

embasam a educação em uma universidade aberta à terceira idade – UATI. Tendo como 

objetivos específicos: Investigar a concepção de educação em um programa para idosos 

na UATI, através do seu PPP; Descrever o tipo de educação proposta para o idoso na 

UATI. Contribuir para pensar em princípios pedagógicos gerontológicos para atuação 

com os idosos. 

 A metodologia utilizada neste trabalho tem o enfoque qualitativo, acentuado por 

análise documental, portanto não tem caráter de generalizar suas discussões. A ênfase 

deste trabalho está em referências bibliográficas e análise do Projeto Político Pedagógico 

e documentos da UATI. 

Este trabalho científico tem pertinência pelas inquietações enquanto pedagoga e 

ter participado da UATI durante dez anos e percebia a falta de conhecimentos sobre a 

educação com o idoso, a prática pedagógica dos educadores que ora acabavam por 

mesclar a pedagogia infantil, ora a andragogia como únicas fontes de conhecimento para 

a sua atuação com adultos idosos. Por isso, nos desafiamos a compreender como ocorre 

a proposta educativa na UATI, porque esta área tem se ampliado bastante e acreditamos 

que a educação deve servir para instrumentalizar teoricamente e metodologicamente os 

educadores e atender aos anseios da pessoa idosa. 

 

2 PENSAR A VELHICE 

 

Estamos a viver um período de transição de valores, ideias e pensamentos, 

inclusive sobre a velhice. A longevidade está latente e demanda novo repensar sobre o 

que é envelhecer, como ocorre o processo de envelhecimento e se podemos fazer alguma 

coisa para envelhecermos bem.  

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) idosa são as pessoas que estão na 

faixa etária dos 60 anos em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento a idade 

passa a ser de 65 anos ou mais, como é o caso do Brasil. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2010 aponta que os idosos já chegam a 20,6 

milhões no país, o que significa 10,8 % da população.  

No Brasil, do país de jovens passamos, lentamente, a um país de idosos, se 

considerarmos a perspectiva de vida atual, pois a melhoria da qualidade de vida, através 

do avanço da medicina, da consciência de alimentação equilibrada e de atividade física, 

além do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, entre outras coisas, acaba por impor 
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um novo modelo de vida. Envelhecer com mais qualidade de vida. Tentar envelhecer com 

bem-estar e de modo mais confortável possível. O conceito de qualidade de vida, na carta 

de Ottawa (1986) indica que: “mais do que ausência de doença, um estado adequado de 

bem estar físico, mental e social que permite aos indivíduos identificar e realizar suas 

aspirações e satisfazer suas necessidades”. 

Segundo dados do IBGE - censo demográfico 1940/2000, a população total 

cresceu quatro vezes, de 41,2 milhões para 169,8 milhões e em função do declínio da taxa 

de fecundidade e da redução da mortalidade, os idosos passou de 4,1% para 8,6%. O que 

convida-nos a pensar sobre a possibilidade de mudanças significativas sociais, educativas, 

econômicas, valorativas e afetivas sobre a pessoa idosa. 

No âmbito social e educativo foram criadas Universidades Abertas à Terceira 

Idade – UATI em vários recantos do Brasil como fomento de trabalhos executados para 

atender à população idosa que promove discussões sobre o envelhecimento em diversas 

perspectivas, tais como: econômica, social, educativa, de acordo com as necessidades 

físicas, afetivas, cognitivas e motoras dos idosos. 

Nesse contexto, a educação permanente tem um papel relevante, pois educar 

significa proporcionar a aprendizagem, com a finalidade de atualização e aquisição de 

novos conhecimentos. Para isso, é importante que os profissionais de educação conheçam 

as características biológicas, psicológicas e sociais definidas pela faixa etária 

correspondente a terceira idade. Por estas questões aqui esclarecidas é que surgiu a 

inquietação de estudar como implementar a educação gerontológica para adultos idosos, 

em um Programa de Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI, de uma Universidade 

Estadual da Bahia já que foi diagnosticado pelos educadores que atuam nesta UATI a 

dificuldade de compreender qual deve ser a educação com o idoso e não para o idoso. 

Em 1º de outubro de 2003, foi sancionado pelo Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva a Lei nº 10.741, o Estatuto do Idoso para proteger as pessoas com idade igual ou 

superior aos 60 anos. Em um dos seus artigos, encontramos no Titulo I, Art. 1º que “É 

instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a sessenta anos.” Por isso, entendemos que esta é a idade 

determinada pela lei brasileira para designar a pessoa como idosa e assumimos essa idade 

diante deste trabalho. 

Na década de 1962, na Revista Informations Sociales, Huet elegeu a palavra 

“terceira idade” para definir a pessoa idosa aposentada, assim este delineou o quadro 

conceitual sobre essa etapa da vida. O termo Terceira Idade indica pensar nos idosos como 
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ativos e independentes, tentando romper com o estigma de que o idoso é um ser inativo e 

dependente.  

Do ponto de vista demográfico, no plano individual envelhecer significa 

aumentar o número de anos vividos. Paralelamente à evolução cronológica, 

coexistem fenômenos de natureza biopsiquica e social, importantes para a 

percepção da idade e do envelhecimento. Nas sociedades ocidentais é comum 

associar o envelhecimento com a saída da vida produtiva pela via da 

aposentadoria. Em meio ao século XX, as abordagens sobre a Terceira Idade 

foram retomadas com mais intensidade. (VERAS, 2004, p. 150). 

 

Apesar do conceito científico que se tem do envelhecimento ser ainda difícil de 

definir, pois abrange várias definições e não se pode, em verdade, dizer-se quando o ser 

humano deixa a maturidade e entra na velhice, por este ser um dado muito pesquisado, 

mas cada pessoa pode dizer-se em uma fase da vida.    

Em estudos mais avançados, a gerontologia ciência criada por Metchnioff (1903), 

investiga e compreende as características dos idosos. Esta ciência tem por finalidade, 

estudar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e analisar o envelhecimento 

humano, levando em consideração que os idosos necessitam de um atendimento 

diferenciado devido à decadência desses aspectos depois da chegada à Terceira Idade, 

mas isso não pode servir de argumento para desabonar a imagem dos idosos. 

Por outro lado, na velhice, a pessoa idosa passa por um processo de transformação 

em seus aspectos biológico, social e psicológico, dependendo da aceitação e da forma 

como estes pontos são encarados e, posteriormente, trabalhados para que sejam validados 

ou negados. No que se refere ao aspecto biológico, está relacionado a cada organismo 

humano com suas unidades internas de ritmo e duração. Para Neri (2001, p. 35) “O 

envelhecimento biológico ou senescência é, assim, o processo que preside ou determina 

o potencial de cada indivíduo para permanecer vivo, o qual diminui com o passar dos 

anos”. Levando em consideração a idade cronológica, que valida o tempo de vida aliado 

a outros fatores que caracterizam esse processo como: as doenças, o ambiente físico onde 

vive, além das condições socioeconômicas que possuem. 

 

 

 

 

3 EDUCAÇÃO NA TERCEIRA IDADE 
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Sabemos que a educação faz parte da formação do ser humano e que é contínua e 

inacabada, não podemos fugir das influências que sofremos da educação na nossa 

formação. A educação segundo Rocha (1996) é o processo de civilidade, de exercício 

constante de aperfeiçoamento pessoal. Assim, tem o papel de civilizar a sociedade e criar 

possibilidades de mudança na vida do ser humano, a educação não pode ser dissociada 

do cotidiano ou pensada de forma isolada. 

No Brasil, a preocupação com a educação da criança (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II), dos jovens (Ensino Médio, Superior, Técnico), dos adultos 

(Educação de Jovens e Adultos) ainda funciona, mas em relação à educação dos idosos 

torna-se necessário marcar espaços de discussão e ação do como fazer para que se 

atendam os direitos destes como está previsto na Lei 10.471/2003, no Estatuto do Idoso, 

Capitulo V, Artigo 25 que diz que: 

O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas 

e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 

adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da 

capacidade visual. (BRASIL, 2003, p. 19).  

 

Pensar na concepção de educação de uma UATI no âmbito profissional do ser 

humano, como fonte de uma determinada época requer visualizar uma formação 

construída, a partir das mudanças sociais e pessoais. Assim, a Gerontologia como uma 

ciência que estuda o envelhecimento, suas causas e consequências, buscando soluções 

para uma melhor qualidade de vida para os idosos se posiciona tanto em relação ao 

envelhecimento normal quanto ao patológico. Já a Pedagogia como ciência do 

conhecimento da educação possibilita a compreensão das atividades educativas como 

elementos do conhecimento, da aquisição de habilidades e competências da 

aprendizagem e de práticas pedagógicas significativas.  

A gerontologia na educação de idosos é uma ciência de investigação que explica 

e busca consolidar as necessidades, potencialidades e ações que advém da longevidade. 

Por isso, a proposta de educação para e na terceira idade deve se basear nos aspectos 

afetivos, cognitivos e no bem-estar da pessoa idosa (Both, 2000). Este autor defende a 

educação para o envelhecimento que enfatize a metodologia crítica, comunicativa a partir 

das reinvindicações dos idosos.  

Nesse sentido, a educação acontece a partir de formas sociais de condução, 

socialização, intencionalidade e humanização, principalmente no processo de ensinar e 

aprender.  
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As múltiplas dimensões do envelhecimento e da velhice e das interfaces entre os 

saberes constituídos entre os profissionais que atuam em UATI propiciam a investigação 

dos fundamentos teórico-metodológicos da Gerontologia como área de saber da 

Gerontologia Educativa ou Educação Gerontológica.  

A definição de gerontologia educativa advém de uma expressão citada por 

Peterson, em 1976, segundo Glendenning, (1990, p. 14) na qual tenta envolver os 

conceitos de idosos, educação e envelhecimento como campo de investigação, pois os 

idosos fazem parte de um grupo que possui especificidades próprias. Por isso, este termo 

se torna relevante e acaba por definir uma teoria que atende a um público que ainda não 

estava sendo contemplado. Nessa perspectiva, a educação gerontológica se inscreve no 

ensino da gerontologia e da educação de adultos. Para Glendenning (1990) as propostas 

da gerontologia educativa e da educação gerontológica podem estar inseridas nas 

diferentes áreas de estudo e abranger os vários campos de saberes. 

 

4 UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UATI  

Os Programas das Universidades Abertas à Terceira Idade foram estruturados 

visando manter a interdisciplinaridade, priorizando o processo de valorização humana e 

social da terceira idade, preocupando-se em analisar os diversos aspectos que influenciam 

a vida do idoso. 

Aqui no Brasil em 1974, a Universidade Aberta, foi fundada pelo SESC (Serviço 

Social do Comércio) de São Paulo, onde foi chamada inicialmente de Escola Aberta à 

Terceira Idade. Na Bahia, a primeira UATI estadual foi à da Universidade Estadual de 

Feira de Santana trazida pelo Vice-Reitor da época Joaquim Pondé Filho e Coordenador 

da UATI, em 1992. Esta, tem contribuído para o envelhecer de pessoas com saúde e 

qualidade de vida, pois engloba em seu projeto uma gama de atividades enriquecedoras e 

prazerosas. (PONDÉ FILHO, Projeto inicial, 1992).  Além de desenvolver cursos de curta 

duração que visem à preparação para a Terceira Idade, no que diz respeito aos aspectos 

geriátricos do envelhecimento às questões econômicas e sociais da Terceira Idade – 

aposentadoria, formas alternativas de inserção no setor produtivo, noções dos direitos e 

garantias constitucionais do idoso [...]ampliar os conhecimentos artísticos e culturais dos 

participantes do programa [...] seminários, encontros, palestras, debates que tratem de 

aspectos psico-sociais relevantes da Terceira Idade [...] atividades que visem possibilitar 

o equilíbrio psico-somático dos participantes e de sua convivência intra e extra-familiar.  
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A concepção de educação para a pessoa idosa também deve seguir os 

ensinamentos de Requejo Osorio (2003, p. 20) que identifica como “o direito de todo 

indivíduo de ter a possibilidade de aprender durante toda a sua vida”, para fundamentar a 

aprendizagem permanente e a capacidade contínua de aprender que toda pessoa tem; o da 

UNESCO – Relatório Delors (1996): do aprender a conhecer – aquilo que ainda não faz 

parte do cotidiano ou olhar de modo diferente para o conhecimento; o aprender a ser – 

de algum modo melhorar a si mesmo como pessoa; aprender a fazer – entender outros 

mecanismos de ação que possibilitam mudanças no fazer; aprender a conviver – como 

consequência da relação de convivência consigo e com os colegas. 

A UATI legitima seu conhecimento na ideologia do envelhecimento ativo que 

decorre da: autonomia, participação, envolvimento, afirmação, o que rejeita a ideia da 

visão negativa sobre o envelhecimento e a velhice.  

 

5 REGISTROS METODOLÓGICOS 

No caso, específico deste estudo, optamos pela pesquisa bibliográfica com ênfase 

na análise documental do PPP e do histórico da UATI.  Na educação, a pesquisa determina 

interesses que são “marcados pelos sinais de seu tempo, comprometidos com a sua 

realidade histórica” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 2). 

A escolha da metodologia ocorre por este se enquadrar neste caso específico.  Este 

estudo incide e sobre um objeto mais específico e tem uma área delimitada para a 

pesquisa. Por isso, Pardal e Correia, (2011, p. 15) acrescentam que “A escolha do método 

mais adequado a uma situação depende de critérios como: acessibilidade, economia de 

recursos, precisão, relevância e qualificações pessoais do próprio investigador”.  Este 

levantamento serviu como referência para ajudar a perceber quais são os dados mais 

relevantes, potencializar as questões relacionadas às temáticas e ajudar na delimitação do 

objeto de estudo que investigamos. 

Esta investigação ocorreu em um Programa da Universidade Aberta à Terceira 

Idade – UATI – BA, no sentido de pensar sobre que tipo de educação está proposto aos 

idosos, a partir do PPP, da análise documental e do histórico deste Programa.  A escolha 

aconteceu por ser este um ambiente que atua diretamente com a terceira idade.  

 

6 UATI: ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NA 

EDUCAÇÃO 
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A Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI, Programa da Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) foi criada no dia 04 de agosto de 1992, com Resolução CONSEPE nº 

013/92, definida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), na época. O primeiro 

Grupo de Trabalho para elaboração e implantação do Programa, esteve composto por 

professores atuantes da Universidade, pessoas da comunidade externa, funcionários e o 

vice-reitor da época, cuja natureza discursiva é apresentada teoricamente com questões 

sobre o envelhecimento tendo bases filosóficas o pensamento de Platão, Aristóteles, 

Epicuro, Rousseau, Diderot, dentre outros.  

No seu formato inicial a UATI pesquisada manteve uma estrutura curricular muito 

próxima a de uma universidade comum.  “Além de desenvolver cursos de curta duração 

que visem à preparação para a Terceira Idade”. No que diz respeito aos “aspectos 

geriátricos do envelhecimento às questões econômicas e sociais da Terceira Idade – 

aposentadoria, formas alternativas de inserção no setor produtivo, noções dos direitos e 

garantias constitucionais do idoso”. Para atender estas necessidades propicia ainda 

“ampliar os conhecimentos artísticos e culturais dos participantes do programa”. Nesse 

ambiente procura através da participação em “seminários, encontros, palestras” promover 

“debates que tratem de aspectos psicossociais relevantes da Terceira Idade”. Investe em 

um conjunto de “atividades que visem possibilitar o equilíbrio psicossomático dos 

participantes e de sua convivência intra e extra-familiar” (PONDÉ FILHO, Projeto 

inicial, 1992, p. 6).   

No projeto inicial da UATI encontramos a reflexão sobre a velhice na sociedade 

capitalista a partir da visão preconceituosa de “improdutividade”, “decadência” e 

“superação”. Considerando que a juventude serve para manter os laços com a mão-de-

obra barata e, ao mesmo tempo, provoca o isolamento dos mais velhos por conta de uma 

falsa justificativa de que estes são seres inativos e inúteis à sociedade (CRUZ, 1991; 

FERNANDES, 1985 apud PONDÉ FILHO, 1992, p. 3). 

Diante desta perspectiva, percebeu-se a necessidade de levar informações a pessoa 

idosa a fim de assegurar, esclarecer e disseminar os direitos sociais, autonomia, integração 

e participação social, conforme estão declarados no texto da Lei 8.842 de Janeiro de 1994 

que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso.  

Linhas de ação da UATI na época de sua criação  

Módulo I – Aspectos Biológicos e Sociais da Terceira Idade 

• Teorias do Envelhecimento; Fisiologia do Envelhecimento; Biologia do 

Envelhecimento; Alterações Hormonais durante o Envelhecimento; O Idoso e os 
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Aspectos Psicossociais; Relacionamento Familiar entre Gerações; O idoso e o 

trabalho; O idoso e a questão da aposentadoria; Noções gerais de geriatria; 

Atividades práticas - curso de dinâmica de grupo. 

Módulo II - Aspectos Culturais e a Terceira Idade 

• Aspectos históricos e sociais do envelhecimento; A ideologia da sociedade sobre 

a velhice; Geografia da Bahia; Aspectos históricos da Bahia/ de Feira de Santana; 

História das religiões; História da Arte; História da Música; História da Pintura; 

Literatura Brasileira ; Atividades práticas - serão oferecidas aos participantes 

oficinas - de teatro, de literatura, de música, de artesanato, do corpo; Visita á 

cidades históricas da Bahia 

Módulo III - Reinserção Sócio - Comunitária do Idoso  

• História da Cultura Brasileira; O Idoso e a Comunidade de Feira; O idoso e os 

Movimentos Sociais; Participação em Grupos ou Entidades da Sociedade Civil; 

Participação em grupos religiosos ecumênicos que prestem serviços à 

comunidade; Participação em grupos artísticos e culturais da cidade;Participação 

em trabalhos assistenciais da comunidade do idoso; Exposição de trabalhos 

realizados durante o curso e antes do curso. 

Podemos observar que as atividades realizadas pela UATI, na época da sua 

implantação encontram-se estruturadas a partir de módulos sequenciais e semestrais, com 

caráter de universidade sistemática e em que se formam estudantes. 

Nos documentos lidos do projeto consta que depois da primeira turma não desejar 

afastar-se da universidade aberta, fato contido na leitura do discurso da primeira turma 

que iria formar-se e afastar-se da universidade, o grupo diretivo utilizando-se de uma 

metodologia dinâmica e participativa, através de estudos temáticos, ações 

socioeducativas e desenvolvimento de dimensão corporal empreendeu nova dimensão ao 

trabalho e passou a atender não mais 40 pessoas, mas cerca de 400 idosos, de acordo com 

dados encontrados no seu projeto inicial.  

Ao passar do tempo, em outra coordenação da UATI passa-se a integrar na 

formação permanente dos educadores que participam dos estudos no NEPTI – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas na Terceira Idade, a orientação pedagógica para lidar com o público 

idoso, durante o período entre 2008 a 2012. A realização de um programa de formação 

para educadores de pessoas idosas acontecia em forma de cursos, palestras, oficinas, 

seminários e grupo de estudos.  
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Estes estudos e cursos ajudaram na construção do embasamento teórico-prático 

para a formulação do projeto Político Pedagógico da UATI, pois organizaram-se em: 

Características singulares dos idosos; Potencialização dos talentos dos idosos; Relações 

intergeracionais: alguns educadores são jovens estudantes, inserção dos idosos nas 

atividades escolares no Centro de Escolarização Básica – CEB da universidade e de outras 

escolas do município, no encontro com as famílias e com outros idosos jovens e mais 

velhos; Experiências dos idosos; Proposição dialógica; Promover situações de alta 

autoestima; Condução do ensino como eixo norteador das experiências, diálogo, 

aceitação e formação (SILVA, 2011). 

 A UATI propicia às pessoas de Terceira Idade, no caso desta Universidade a partir 

de 45 anos, a participação em atividades de caráter educativo, entre outros, estimulando 

a prática consciente da cidadania para mantê-las informadas, ativas e atualizadas. As 

linhas de ação da UATI foram criadas no sentido de desenvolver estudos e pesquisas 

interdisciplinares sobre o problema do idoso na microrregião onde está inserida, com a 

finalidade de socializar resultados; firmar convênios com órgãos e universidades que 

desenvolvam programas de atendimento à Terceira Idade e desenvolver atividades que 

visem possibilitar o equilíbrio pessoal dos participantes, através de sua convivência na 

sociedade.  

É preciso esclarecer que a Universidade Aberta à Terceira Idade pesquisada, tem 

algumas categorias designadas para o educador, tais como: estudante (Universidade 

formal) que pode ser bolsista ou voluntário, os professores da Universidade, os 

funcionários da Universidade, os profissionais da comunidade externa e a idosa que além 

de ser aluna ministra oficina. 

 

 6.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA UATI: FORMAÇÃO DO 

EDUCADOR 

 

Em 2011, após várias reuniões com a coordenação da UATI e os educadores que 

atuavam na época foram definidas novas estratégias de atuação que já haviam sido 

modificadas desde 2008. No percurso do tempo, consolidaram-se estes estudos e 

finalmente foi aprovada na instância do Programa, de acordo com documentação 

arquivada nas atas e na elaboração de roteiros das reuniões pedagógicas da UATI. As 

decisões destas reuniões avançaram nas suas linhas de atuação, a partir do PPP em 2011. 
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• Nível de Atividades Integradoras: Acessa a perspectiva cultural, ao mesmo 

tempo, que interage com a questão identitária e afirma a sensibilidade enquanto 

proposta humanizadora; proporciona a capacidade de construir um novo projeto 

de vida. 

• Nível de Atividades Permanentes: Formação de pessoas que estejam vinculadas 

ao Núcleo de Estudos e Pesquisa na Terceira Idade – NEPTI; perpassa pelo 

aprofundamento dos estudos e produção de material escrito, pesquisas e relatos 

para atuação na área. 

• Nível de Atividades Optativas: Incorpora os cursos livres, as atividades 

culturais, sociorrecreativas e religiosa; articula relacionamento intergeracional 

 Na perspectiva de tornar a UATI mais próxima da Universidade e do caráter 

formativo e formador que resguarda uma instituição de nível superior foram reformuladas 

algumas questões sobre o assunto. Nessa linha de pensamento estabeleceram-se as bases 

das oficinas e dos cursos promovidos pela UATI a partir do perfil de um profissional 

competente para tal função. Por isso, o perfil do educador de idosos durante o período de 

construção do Projeto Político Pedagógico – PPP da UATI, no ano de 2011 ocorreu como 

temática de reuniões e deliberação. 

Em relação ao papel que a UATI desempenha na Universidade torna-se necessário 

apontar dimensões que se articulam, caracterizando a estrutura do currículo de modo a 

possibilitar que conexões formativas fossem retratadas no PPP (2011). Tendo em vista 

estabelecer prioridades na formação de educadores para gerar motivação, implementar 

consenso e aprendizado.   

 As dimensões dos saberes, fundamentos e aprofundamentos que permitiram que 

questões relativas ao aspecto da relação pedagógica fossem contextualizadas, com base 

na abordagem histórico-cultural em que o idoso está inserido faz parte do processo de 

recondução do trabalho com os educadores na UATI. Com a avaliação contínua sobre as 

mudanças implementadas no PPP (2011) é que foram consideradas as dimensões 

formativas do educador e traçamos a partir da gerontologia educativa ou educação 

gerontológica os saberes necessários ao educador e que podem ser retratados da seguinte 

forma, de acordo com o PPP (SILVA, 2011, p. 19):  

Saberes da Docência: Preconizam a formação acadêmica baseada em saberes 

fundamentais teóricos que aprofundam as teorias da docência para a Educação 

Permanente da Pessoa Idosa – a didática e o currículo: seus significados na organização 
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do mundo educativo e o seu papel na instituição educativa vinculada a Gerontologia 

Educativa e Educação Gerontológica. 

Fundamentos dos saberes da Pessoa Idosa: Contemplam a formação da pessoa idosa 

pautada na prática educativa permanente que seja qualificada, problematizada, crítica e 

reflexiva.  

Aprofundamento dos saberes da Pessoa Idosa: ampliam os conhecimentos básicos 

relativos aos ensinamentos dos idosos, além de fornecerem ideias sobre a refacção da 

prática educativa, da escolarização e da educação permanente necessária para o bom 

desenvolvimento do trabalho na UATI.   

 

6.2 O EDUCADOR DE IDOSOS 

 

No Programa de Extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI 

encontra-se alunos que são aposentados, que moram em outros municípios 

circunvizinhos. A maioria dos idosos vive em casa própria, tem uma situação financeira 

um pouco estável. Os matriculados na UATI estão na faixa etária a partir de 45 anos. 

Estes dados devem ser analisados pelos educadores ao desenvolver o planejamento de 

suas atividades. 

 Como já mencionamos anteriormente, seria muito pertinente que o profissional 

ligado à educação de idosos já conhecessem os pressupostos da educação gerontológica. 

O que permitiria que de uma maneira mais enfática estes saberes concretizassem 

subsídios necessários para sua atuação.  Dessa forma, os educadores uatianos devem estar 

aptos, segundo o PPP (SILVA, 2011, p. 27-28) para:  

Estudar, cuidar, educar e adquirir conhecimentos; respeitar a diversidade 

cultural manifestada; compreender o processo de aprendizagem dos uatianos; 

aprender a se relacionar e fazer novos amigos; favorecer a construção de novos 

conhecimentos; criar propostas facilitadoras das relações entre a UATI e a 

comunidade; compartilhar de atualização cultural e artística. 

 

Nessa expectativa, o PPP (SILVA, 2011, p. 28) propõe que os uatianos devem ter 

um perfil de pessoas críticas, participativas, colaborativas, atuantes, autônomas e 

reflexivas dentro da UATI, que possam estar engajados no ensino, pesquisa e extensão 

com vistas a possibilitar a sua participação no âmbito da sua formação inicial e 

continuada.i 

 

7 CONSIDERAÇÕES A SEREM PENSADAS 
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A formação do educador deve primar pela educação entendida como “mediação 

universal da existência humana” (SEVERINO, 2002, p. 83), pois o processo educativo 

com os idosos é um espaço de produção de conhecimentos, de atividades significativas e 

de sociabilidade. Por isso, devem ser refletidos e viabilizados os pressupostos educativos 

que os educadores da UATI fundamentam seus saberes, sua didática, a formação 

continuada, sua prática pedagógica.  

Com esta pesquisa é possível perceber que a inclusão da pessoa idosa no discurso 

da Pedagogia irá quebrar certas barreiras preconceituosas. Desse modo, pode contribuir 

para que a formação do educador nesta área esteja de acordo com os estudos sobre 

envelhecimento, através de um olhar mais humano, solidário e coletivo sobre o geronte. 

Segundo Severino (2002, p. 84) “a educação é prática simultaneamente técnica, ética e 

política, atravessada por uma intencionalidade teórica e fecundada por uma significação 

simbólica, conceitual e valorativa”. O que pode facilitar a construção de uma nova 

imagem da velhice a partir da convivência, da troca de saberes e experiências, da 

desmistificação do papel do educador como centralizador do ensino. 

Encontramos na UATI questões ainda a serem respondidas no que se refere às 

inquietações da educação gerontológica que imbrique na efetivação da educação do idoso 

e consequentemente na formação do educador, tais como: prescindir da autonomia que o 

idoso tem para educa-lo, pois as atividades não se constituem em disciplinas fechadas em 

seus incólumes; permitir a reflexão de outros saberes que a pessoa idosa traz para a sala 

de aula; construir novos conhecimentos, pois o idoso precisa renovar seus saberes; 

respeitar o que o idoso sabe; regular as fronteiras entre os conhecimentos a serem 

construídos e os já possuídos; confrontar as concepções sobre o envelhecimento e quem 

é a pessoa idosa, além de oportunizar-se aprender sobre esses conceitos; dar voz a pessoa 

idosa; permitir que os idosos tomem decisões junto ao educador sobre sua educação. Estes 

são os desafios expressos na abordagem da educação de idosos e que podem constituir 

orientações para a formação do educador de pessoas idosas. 

Os desafios de se educar modificando-se a postura e estabelecendo como 

pressupostos norteadores da educação gerontológica alguns elementos essenciais para 

fundamentá-la podem fazer brotar a reflexão e a tomada de consciência da realidade 

exercida no ambiente de aprendizagem entre educadores e adultos idosos. O que nos 

convida a dialogar com a vida, com a sociedade, conosco e com o outro.  
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