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RESUMO 

 
 

Atualmente, a parcela da população que pertence à denominada terceira idade 

cresce continuadamente. Este fenômeno social ocorre em todo o mundo e 

consigo traz inúmeras mudanças para as quais a sociedade deve se preparar, 

com o objetivo de enfrentá-las de maneira sustentável, crítica e solidária. A 

questão que se coloca sobre nós é como reinserir o idoso numa sociedade 

excludente, que o despreza e desvaloriza. Como educadores, devemos 

oferecer programas significativos e concretos, pensados por profissionais 

preparados e engajados. O objetivo desta pesquisa é saber qual é o papel 

destes novos educadores e como fazê-los se relacionarem de forma positiva e 

diferenciada com alunos idosos, que já trazem consigo uma grande bagagem 

de experiência e conhecimento. A metodologia utilizada para a elaboração 

desta pesquisa se compõe de duas partes: primeiro foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre o tema tratado. Importantes autores e pesquisadores sobre 

o envelhecimento e a educação me deram subsídios para elaborar o referencial 

teórico como Beauvoir, Cachioni, Debert e Alves. Em seguida foram elaborados 

dois questionários com questões abertas, um direcionado para cinco 

professores e o outro para cinco alunos da Universidade Aberta à Maturidade 

da PUC-SP. Por meio deles, pude saber as opiniões dos sujeitos da pesquisa 

sobre qual é o papel e quais são as competências necessárias para o educador 

da terceira idade. A análise dos dados coletados mostra que ambos os grupos 

questionados concordam que existe a necessidade de uma formação especial 

para os professores de idosos, dado que estes são alunos com necessidades e 

interesses particulares, diferentes do que a educação está acostumada a 

oferecer para os jovens. O novo modelo de educador desta faixa etária deve 

dominar os conteúdos e a metodologia pela qual irá lecionar, além de ser 

paciente, acolhedor e, acima de tudo, ter muito prazer e alegria no que faz. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Educação, Envelhecimento. 
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Prece para os que estão envelhecendo 

 

Ó Senhor, tu sabes melhor do que eu que estou envelhecendo a cada dia. 

E que uma dia estarei velha. 

Livra-me da tolice de achar que devo dizer algo em todas as ocasiões. 

Livra-me do desejo enorme de pôr em ordem a vida dos outros. 

Ensina-me a pensar sobre os outros, 

A ajudar os outros, 

Sem me impor sobre eles. 

Apesar da enorme sabedoria que acumulei 

(seria uma pena não passá-la para os outros!), 

Tu sabes, Senhor, que eu desejo preservar alguns amigos... 

Livra-me da tolice de querer contar todos os detalhes  

E dá-me asas para voar diretamente ao ponto que interessa. 

Ensina-me a fazer silêncio sobre doenças e dores. 

Elas estão aumentando e, com isso, 

A vontade de descrevê-las aumenta também a cada ano que passa. 

Não ouso pedir o dom de ouvir com alegria as descrições das doenças dos 

outros. 

Ensina-me simplesmente a suportá-las com paciência. 

Ensina-me a maravilhosa sabedoria de saber que posso estar errada. 

Mantenha-me o mais amável possível. 

Não quero ser santa. É tão difícil conviver com os santos! 

Mas um velho rabugento é a obra-prima do diabo. 

Ensina-me a descobrir talentos inesperados em outras pessoas 

E dá-me, Senhor, o belo dom de dizer a eles 

Que descobri seus talentos. 

 

Teresa de Ávila (1515-1592) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade atual, infelizmente, o idoso é considerado pelo senso 

comum como um peso, sem capacidade ou utilidade alguma. Tal abandono se 

deve principalmente ao fato de que os valores defendidos pelo paradigma 

capitalista, como modernidade, juventude e lucro, não condizem com o estilo 

de vida que se acredita que um idoso deva seguir. Obviamente, esta é uma 

idéia preconceituosa e sem nenhuma fundamentação, pois avanços 

tecnológicos e médicos possibilitam uma velhice saudável, prazerosa e feliz.  

Uma alternativa que a sociedade encontrou para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida aos idosos é oferecer programas educacionais 

especiais, tendo eles como público alvo. Pesquisas confirmam que a educação 

possibilita novas perspectivas de futuro e objetivos para a terceira idade, 

fazendo com que os idosos se tornem críticos, atualizados e capacitados para 

lutar por seus direitos. Porém, devemos ter o cuidado de não banalizar este 

processo educativo para a terceira idade e equivocadamente oferecer 

programas paternalistas e assistencialistas. Estes cursos devem ser pensados 

para beneficiar os indivíduos que dele participam, tornando-os críticos e 

engajados socialmente.  

A idéia de estudar sobre a formação dos professores da terceira idade 

me veio durante o período em que fiz a minha iniciação científica, também 

relacionada com a gerontologia, de título “As concepções sobre educação de 

idosos freqüentadores de Universidades Abertas à Terceira Idade”, sob 

orientação da Profª. Dra. Nadia Dumara Ruiz Silveira.  

Esta foi uma pesquisa extremamente rica e que me possibilitou conhecer 

uma área relativamente nova da educação. Por meio dela, foi possível 

constatar o prazer que os idosos têm em participar de programas para a 

terceira idade e o quanto eles proporcionam uma melhora em suas vidas, seja 

no âmbito pessoal quanto social. Este salto qualitativo percebe-se não só por 

seus depoimentos significativos e emocionantes, mas também pelo fato de que 

muitos superaram a depressão e algumas doenças ao se tornarem alunos das 

Universidades Abertas à Terceira Idade. 
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A criação das Universidades Abertas à Terceira Idade pode ser 

considerada um marco da educação. Participando dos cursos que elas 

oferecem, o idoso é capaz de recuperar seu valor e tomar consciência do seu 

papel social, fazendo com que os outros também o respeitem não só pela 

idade, mas, principalmente, pelo indivíduo que é. Para que isso seja possível, é 

preciso que os educadores estejam preparados e tenham subsídios suficientes 

para realizar um trabalho coerente, relevante e incentivador.  

Além disso, existem muitos preconceitos a serem superados em relação 

à velhice, a qual se torna cada vez mais ativa. Portanto, desejo contribuir com a 

idéia de que a terceira idade não é absolutamente uma espera pela morte, mas 

sim, um novo tempo de descoberta e transformações, para o qual os 

educadores têm a obrigação social de colaborar.  
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PROBLEMA DE PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 Esta pesquisa se propõe a responder o seguinte problema: qual é o 

papel do educador da terceira idade e quais competências ele deve ter? 

 Esta é uma questão muito importante já que cada vez mais cresce a 

quantidade de cursos para a terceira idade dentro da nossa sociedade. Por 

isso, não é suficiente que os profissionais que educam a terceira idade 

improvisem seu trabalho apenas por gostar ou se sentir a vontade com este 

grupo etário. Este processo educacional é tão importante quanto qualquer 

outro, por isso, requer uma formação coerente, significativa e aprofundada.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

• Analisar qual é o papel do educador bem como as competências 

necessárias para que faça um trabalho direcionado especialmente 

para a terceira idade. 

 

 

Objetivos específicos 

 

  

• Verificar como são preparados os educadores que trabalham com 

a terceira idade. 

 

• Constatar se a opinião dos professores é compatível com a dos 

alunos no que se refere à prática docente do educador da terceira 

idade.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Atualmente a sociedade mundial se depara com o fenômeno de 

envelhecimento populacional. A expectativa de vida, tanto dos homens quanto 

das mulheres, cada vez mais se alonga. Dado este fato, temos que nos adaptar 

a esta nova realidade, mudando desde as nossas políticas públicas até a 

economia. O idoso não é mais visto como um indivíduo que já viveu sua vida e 

não tem nada mais a contribuir, pelo contrário, ele é ativo e busca seu espaço. 

Por isso, é preciso que ele esteja inserido em diversas áreas da sociedade. 

A educação é uma destas áreas, que tem grande importância na 

humanização e na formação do indivíduo, de seus valores e na busca do 

sentido de sua existência. Portanto, ela deve fazer parte de toda a nossa vida, 

desde a infância até a velhice.  

Como pude constatar anteriormente com a elaboração da minha 

iniciação científica - As concepções sobre Educação de Idosos Freqüentadores 

de Universidades Abertas à Terceira Idade – para o idoso a educação assume 

diversos conceitos, dentro deles a cidadania, o respeito e a valorização de si 

mesmo. Os idosos inseridos no processo educacional, seja ele formal ou não, 

se tornam ativos e engajados, dando novo significado à sua vida.    

A questão do envelhecimento me encantou e interessou muito. Acredito 

ser primordial a discussão sobre como o idoso é tratado na nossa sociedade e 

como podemos incluí-lo nela, dado que eles são uma parte cada vez maior da 

população mundial. A pedagogia tem um papel central nesta análise, já que 

pode contribuir de diversas maneiras para a melhoria da qualidade de vida do 

cidadão mais velho. Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso torna-se 

uma continuação para a minha formação na área da gerontologia, que para 

mim tem um significado especial. 

Os cursos oferecidos à terceira idade estão crescendo para responder à 

demanda de todos que querem participar deles. Conseqüentemente, é 

necessário que o educador esteja preparado para atuar nesta nova área e seja 

consciente de seu trabalho. A sua formação deve ser discutida e específica 

para que seja possível uma atuação diferenciada e de qualidade.  
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METODOLOGIA 

 

 

Dados os objetivos pretendidos, acredito ter sido coerente e de melhor 

aproveitamento a escolha por uma pesquisa de campo qualitativa. Por meio 

dela, foi possível obter dados mais detalhados e específicos para o 

desenvolvimento da análise do problema proposto. 

Os sujeitos da pesquisa foram divididos em dois grupos: o primeiro 

formado por cinco alunos da Universidade Aberta à Maturidade da Pontifícia 

Universidade Católica. O segundo grupo formado por cinco educadores e/ou 

coordenadores do mesmo curso.  

O instrumento de pesquisa é um questionário (apêndice) formado por 

questões abertas, que foi respondido de forma escrita pelos próprios sujeitos 

da pesquisa. Após apresentar o motivo de minha presença, os entreguei 

pessoalmente. Os sujeitos os responderam no mesmo dia, enquanto eu os 

aguardava. 

Os dados obtidos foram analisados tendo como base o referencial 

teórico elaborado. Todas as respostas forma analisadas e comparadas para 

que fosse possível observar o quanto as idéias dos alunos e dos professores 

são análogas ou não.  
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1. A GESTÃO NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

               

 

As funções administrativas acompanham o Homem desde seus 

primórdios. Em todas as suas atividades, fosse ela caçar ou criar uma 

comunidade, o ser humano já fazia uso de conhecimento prévio, organização, 

controle e padrões.  

Ao longo da História, muitas teorias e conceitos foram elaborados para a 

área da administração. Seria apropriado dizer que uma das teorias 

administrativas que ganhou mais força com o passar dos anos foi a do 

americano Taylor. Ela foi tão eficiente dentro do âmbito industrial, que logo 

procuraram introduzi-la em diversos setores da sociedade.  

Porém, alguns desses setores requerem teorias administrativas próprias 

para obter maior sucesso dentro de sua realidade e para alcançar seus 

objetivos. Este é o caso da escola. Isso porque a educação não trabalha com 

um produto material como a indústria, mas sim com pessoas, cada uma com 

ritmos, interesses e experiências diferentes. Segundo Vieira: 

 
A implementação de mudanças mais profundas na escola, que 

possibilitem uma melhor adequação às novas demandas sociais, 

proporcionando uma educação de qualidade requer alteração na 

concepção de gestão das organizações escolares. Aquele modelo de 

gestão que utiliza processos mecânicos de decisão e repetição 

acrítica das velhas soluções terá que ser substituído por um novo 

modelo, mais dinâmico e flexível que possibilite as adaptações 

necessárias com a rapidez desejável. (VIEIRA, 2002, p. 14) 

 

Dentro deste paradigma, passa-se a enxergar todos na sua 

individualidade, permitindo o diálogo e a participação. Qualquer processo 

educativo deve considerar o indivíduo como um ser em constante 

transformação. Tal visão reflete a época em que vivemos, de globalização e 

tecnologias cada vez mais avançadas, onde o conhecimento cresce 

consideravelmente todos os dias. A educação deve avançar de igual maneira, 

trazendo sempre novos métodos e informações para o mundo acadêmico, 

buscando sempre a qualidade da relação ensino/aprendizagem. Essa 
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qualidade é alcançada quando se tem um planejamento claro dos objetivos a 

serem obtidos e quando há o empenho de todos os envolvidos.  

A escola precisa ter esta visão diferenciada para realizar um trabalho 

significativo para seus alunos. Tal trabalho se torna significativo principalmente 

quando existe dentro dela uma gestão democrática, a qual defende, pelo fim da 

hierarquização, a participação de toda a equipe pedagógica, alunos e 

comunidade para decidir, por meio do diálogo e da troca, qual é o melhor 

caminho a se seguir, em busca dos objetivos comuns decididos anteriormente. 

Isso só é possível por meio da descentralização do poder de tomada de 

decisões, que não cabe somente ao diretor, e através de um trabalho 

transparente, que esteja ao alcance do conhecimento de todos. Desta maneira, 

os envolvidos se reconhecem nas escolhas tomadas, tendo mais prazer e 

interesse no trabalho realizado. Segundo Hessel (2004) “o trabalho coletivo 

deve ser significativo para a equipe”. 

Fica claro que toda a equipe escolar deve possuir uma formação de 

qualidade, que proporcione uma visão crítica da realidade em que vivem, para 

que entenda o peso da responsabilidade de seus trabalhos. Muitas 

competências devem ser trabalhadas com estes profissionais, como, por 

exemplo, a interação e a comunicação, que são essenciais para a participação 

ativa na tomada de decisões.  

O papel do diretor também é fundamental, afinal é ele o responsável por 

defender e desenvolver dentro das escolas uma gestão democrática. A 

capacidade de liderança é chave para uma direção de qualidade. A 

compreensão do funcionamento dos organismos e sistemas nos quais se está 

inserido, além de como acontecem os processos pedagógicos e curriculares 

são de extrema importância para a realização de um trabalho ético e legal. 

Segundo Lück: 
(...) ao demonstrar as pressões e tensões por que passa um diretor 

escolar, torna claro que, sem competências específicas, de acordo 

com um modelo de gestão que articule todas as demandas, o diretor 

age conforme as pressões, podendo ser dominado por elas, em vez 

de agir sobre elas para fazer avançar, com unidade, a organização 

escolar. (LÜCK, 2000, p.29). 
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É imprescindível que toda a equipe pedagógica busque sempre novos 

conhecimentos e se atualize, de maneira que seja possível o domínio do 

conteúdo necessário para a construção do melhor caminho a se seguir, 

visando sempre o bem-estar e benefício de todos - escola, alunos, 

comunidade. 

Levando em consideração o tema deste trabalho de conclusão de curso, 

ou seja, educação da terceira idade, a escolha do tipo de gestão não podia ser 

diferente. Quando se trabalha com adultos e idosos, não se pode deixá-los fora 

do processo de tomada de decisões. Seja qual for o motivo da sua volta aos 

estudos, necessidade ou prazer, talvez os dois, eles percebem que são 

totalmente capazes de analisar o processo educativo no qual estão envolvidos. 

A gestão democrática permite que o trabalho realizado com tais alunos seja 

individualizado, visando seu crescimento cognitivo, social e sua autonomia. 

O curso da Universidade Aberta à Maturidade, oferecido pela COGEAE1 

é um ótimo exemplo de gestão democrática. Nele, são os próprios alunos que 

escolhem as disciplinas que serão oferecidas durante o semestre por meio do 

voto. A coordenação faz uma lista com o nome de todos os professores e 

respectivas disciplinas, são pelo menos dez, e aqueles que receberem a 

maioria dos votos entram no currículo. Assim, o educando se sente mais 

responsável pela própria educação, além de fazer com que os professores 

procurem sempre oferecer o seu melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 A sigla COGEAE está para Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 
Extensão. É um setor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que desenvolve cursos 
e programas de educação continuada 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Porque sabedoria é isto:  

contemplar o abismo  

sem ser destruído por ele. 

(Rubem Alves) 

 

O envelhecimento sempre foi alvo de estudos e reflexões, desde a 

Antiguidade. Já Cícero, entre 45 e 44 A.C., dizia que a velhice deve ser aceita 

e incorporada pelos homens, somente assim é possível transcorrê-la de forma 

sábia e serena. Repudiá-la não traz vantagem alguma, pois ela faz parte do 

ciclo natural da vida.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Simone de Beauvoir, em 1970, 

conceituou o envelhecimento de forma positiva, sendo parte do processo de 

desenvolvimento de ser humano. Para ela, a velhice deixa de carregar o 

pessimismo usual, para transformar-se em continuação da vida e deixar de ser 

uma espera pela morte.  

Atualmente, a educação também procura defender a velhice como uma 

fase da vida na qual o indivíduo mais pode dedicar-se a si mesmo. Isso se 

torna uma tarefa difícil quando no deparamos com as pressões e os valores 

defendidos pela nossa sociedade. A juventude, a beleza, a tecnologia, a 

produtividade, a rapidez e a modernidade são conceitos exaltados pela mídia e, 

consequentemente, pelas massas. O idoso não se encaixa nesse pequeno 

círculo, já que é considerado ultrapassado e incapaz de produzir lucro.  

Para poder ajudá-lo a se reinserir em sua realidade social, deve-se antes 

de tudo compreender seus sentimentos e as mudanças drásticas pelas quais 

está passando, temas tratados nos capítulos seguintes. 

O primeiro capítulo explora o processo de envelhecimento e quais são 

os sentimentos do idoso frente a ele. No segundo capítulo, escrevi sobre a 

relação que existe entre velhice e educação e os benefícios que podem vir 

dela. Também tratei das Universidades Abertas à Terceira Idade (UNATIs) e de 

como elas se desenvolveram. Por últimos, falei sobre o educador para o idoso 

e seu importante papel frente este novo público da área da educação e de 

como deve ser elaborado o seu trabalho.  
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2.1. ENVELHECIMENTO, UM PROCESSO COMPLEXO 

 

 

Envelhecer não é como entrar na adolescência, ou seja, não existe um 

marco biológico que represente a transformação do adulto em idoso. Por isso é 

tão difícil para o próprio indivíduo aceitar-se como tal. Quando isso acontece, é 

como uma revelação, algo que descobrimos porque nos foi apontado por 

outros. Esta situação foi vivenciada por Alves (2004, p. 21), que diz a respeito: 

“E foi assim que me descobri velho, ao ver a minha imagem refletida no 

espelho dos olhos daquela moça”. Esta descoberta muitas vezes é dolorosa, 

pois leva a uma perda de identidade. O indivíduo perde as certezas que tinha 

sobre o mundo e sobre sua própria personalidade. Beauvoir, também 

preocupada com esta situação, escreveu: 

 
 O indivíduo idoso sente-se velho através dos outros, sem ter 

experimentado mutações graves, interiormente, ele não adere ao 

rótulo que lhe aplicam: não sabe mais quem é. 

(BEAUVOIR, 1970, p. 17) 

 

A aceitação depende de muitos fatores, afinal ela acontece de formas 

diferentes para cada indivíduo. Porém, normalmente, a velhice é vista como um 

declínio. Visão que depende da realidade sócio-cultural e também do gênero 

do indivíduo. Pelos valores presentes na sociedade atual, quando a mulher 

torna-se idosa, fica evidenciada a perda da beleza e da delicadeza, ou seja, 

símbolos da feminilidade. O homem idoso também passa por perdas, ele deixa 

de ser o provedor, deve se aposentar e passar seu dia longe das atividades 

que estava acostumado a realizar. 

Após este primeiro passo, ou seja, do indivíduo se enxergar dentro do 

processo de envelhecer e se identificar como idoso, é importante e saudável 

desenvolver uma nova visão do envelhecimento e defender a quebra de 

paradigmas que tornam o idoso vítima de preconceitos e injustiças. Em 

primeiro lugar, devem-se afastar os conceitos de velhice e doença, que no 

senso comum são considerados interligados. Dependendo das escolhas que 

faz, o idoso pode ser tão ou mais saudável, fisicamente e psicologicamente, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 20 

que um indivíduo em qualquer outra idade. Hoje em dia a medicina e a 

tecnologia caminham juntas para possibilitar uma melhor qualidade de vida aos 

indivíduos na terceira idade e abrem portas para talvez até uma quarta idade. 

Debert escreveu sobre tais avanços:  

 
O sonho de que os avanços na pesquisa científica ofereçam 

soluções para o envelhecimento das células humanas ou de que a 

tecnologia encontre formas capazes de inimizar os problemas da 

dependência na velhice ganha cada vez mais concretude. 

(DEBERT, 1999, pg. 68)  

 

Mesmo com uma maior possibilidade de uma vida mais saudável, é 

inegável que ocorram mudanças tanto físicas quanto psicológicas. Um exemplo 

comum destas transformações diz respeito à memória, que passa a não ser 

mais tão rápida ou clara. Tal condição pode levar ao isolamento do idoso, pois 

ele não acredita mais nas suas capacidades. Esta escolha pode piorar os 

sintomas e levar até a depressão.  

O conceito que se tem de tempo também muda. A impressão é de que 

ele esteja passando muito mais rápido e a sua fugacidade afeta os idosos mais 

do que nunca. Esta nova visão pode levar a dois caminhos. Uma das 

alternativas é que se passe a aproveitar a vida e todos os seus momentos com 

intensidade, liberdade e prazer. Como escreveu Rubem Alves:  

 
São apenas duas coisas que a morte nos diz de sua beleza 

crepuscular, resumo de toda sabedoria: Tempus Fugit, portanto 

Carpe Diem. E aqueles que sabem disso voam como os pássaros ao 

cair da noite. (ALVES, 2001, pg. 63) 

 

Outra alternativa, esta não mais positiva, é que o idoso se prenda ao 

passado como forma de não encarar a sua falta de objetivos e de perspectiva 

em relação ao futuro. A nostalgia e a melancolia são sentimentos que podem 

desestabilizar, tornando a vida muito mais triste e pesada. Esta é uma forma de 

auto defesa que pode levar à idealização de um passado distante. 

Porém, seria hipócrita negar que durante o envelhecimento, o fim da 

vida pode realmente estar próximo. A questão é fazer com que o velho, que 
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está totalmente ciente disso, não viva em função desta espera. Com o 

alongamento do tempo de vida, torna-se cada vez mais necessária a procura 

por novos projetos ao qual se dedicar. Nos dias de hoje, embora ainda 

lentamente, as portas estão se abrindo para a terceira idade. Existem 

programas educacionais que acolhem o idoso, incluindo-o de forma ativa em 

nossa sociedade. Esta é uma quebra de paradigmas, ainda mais numa 

sociedade capitalista que tende a exaltar a juventude e a busca por resultados 

e lucros. Beauvoir já alertava sobre esses perigos quando escreveu: 

 
Ao invés de oferecer ao velho um recurso qualquer contra seu 

destino biológico, garantindo-lhe um porvir póstumo, a sociedade de 

hoje o rejeita, ainda vivo, para um passado já superado. 

(BEAUVOIR, 1970, pg. 119) 

 

Outra mudança que ocorre durante a velhice diz respeito às relações 

interpessoais. O idoso que se aposenta, deixa de trabalhar e se isola no 

espaço de sua casa, tende a diminuir seu círculo social, convivendo muitas 

vezes só com a família. Isso leva a uma limitação de mundo e a uma vida 

bastante solitária. 

Tal situação pode piorar dependendo da dinâmica que existe entre o 

idoso e sua família. Por todos os preconceitos previamente discutidos, ele pode 

ser considerado um peso, sendo deixado de lado e abandonado. Os filhos 

perdem a paciência e pensam ser um obstáculo cuidar de seus pais e outros 

parentes que estão na terceira idade. Perdem também o respeito por eles, 

acreditando na sua incapacidade de lidar com problemas e solucionar 

situações do dia-a-dia. Prova disso é o fato de existirem muitas denúncias de 

violência físicas contra idosos, principalmente por parte de membros familiares 

que convivem com idosos na mesma casa.  

Esta é uma triste realidade quando se sabe que durante a velhice, a 

presença da família é de extrema importância. Não só no que se refere aos 

cuidados como a saúde e a moradia, mas principalmente à questão afetiva, 

que muitas vezes pode garantir maior qualidade de vida e dignidade ao idoso. 

O cuidado da família, mesmo sendo informal, pode ser considerado como 
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terapêutico, pois seu apoio, proteção e estabilidade podem dar aos mais velhos 

segurança para se adaptar às novas situações que a vida lhes trazer. 

Entre todos os membros da família, o contato com os netos ou jovens 

em geral, é aquele que mais pode beneficiar o idoso. O jovem traz a idéia de 

vida e uma relação saudável com eles pode aliviar a tensão e dar ao idoso a 

noção de quanto a sua experiência de vida pode acrescentar a direcionar a 

juventude.  

 Normalmente, os conceitos relacionados pelo senso comum à velhice 

são o de pobreza, solidão, incapacidade e desconforto. Porém existe também 

outro lado da velhice que é menos exposto, dadas as limitações às quais os 

idosos são submetidos. É o lado da liberdade. Já não existem mais vínculos 

com o mundo do trabalho e as responsabilidades com a família diminuem. O 

idoso tem a sua vida em suas mãos e pode dedicar-se totalmente a ela. Ele 

pode escolher o que quer fazer sem ter obrigações sociais para podá-lo. Muitos 

se sentem mais à vontade para expressar suas reais opiniões e sentimentos. 

Sobre essa sensação prazerosa de leveza, Beauvoir escreveu: 

 
O velho tem o direito de ficar inativo: acabaram-se finalmente os 

deveres! Tem-se finalmente sossego! A lei já não nos atinge. Somos 

amorais como a criança, e esta amoralidade traz um equilíbrio 

mágico, uma iluminação interior. (BEAUVOIR, 1970, pg. 240) 

 

 Após esta análise, fica claro que a velhice não é tão simples quanto 

parece. A idéia de que ela seja uma fase de serenidade e tranqüilidade deve 

ser desmistificada, dadas todas as mudanças físicas e psicológicas pelas quais 

os indivíduos passam e também pelos sentimentos de insegurança, melancolia 

e solidão que os acomete. Além disso, deve ser colocado que muito do 

desconforto pelo qual o idoso passa está diretamente relacionado às 

concepções e crenças impostas pela sociedade atual, que os desvaloriza 

totalmente.  
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Em mais uma reflexão de extrema relevância, Beauvoir faz um desabafo contra 

esta realidade:  
 

A velhice denuncia o fracasso de toda a nossa civilização. O homem 

todo terá de ser refeito e recriadas serão todas as relações entre os 

indivíduos se pretendermos tornar aceitável a condição do velho. 

Homem algum deveria chegar ao fim da vida solitário e de mãos 

vazias. (BEAUVOIR, 1970, pg. 302) 
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2.2 VELHICE E EDUCAÇÃO: UMA RELAÇÃO ENRIQUECEDORA 

 

Um olhar mais distraído e superficial pode não enxergar a relação que 

existe entre a velhice e a educação, pode pensar que são duas realidades 

distantes entre si, já que quando se fala em educação se pensa em escola e, 

por conseguinte, em juventude.  

Esse é um grande equivoco, já que a educação para idosos é defendida 

até mesmo por lei. Está estabelecido no Capítulo V do Estatuto do Idoso o 

acesso à educação: “O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso 

à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados.”.  

Atualmente, é possível falar da relação entre os idosos e a educação, 

graças aos avanços que pesquisas científicas e da área da gerontologia nos 

trouxeram.  

Entre muitas descobertas, uma das mais importantes e que nos toca 

diretamente, é a noção de que uma vida levada de maneira saudável e 

prazerosa desde os anos iniciais pode trazer inúmeros benefícios para quando 

se chega à velhice. Cada vez mais se fala de prevenção, ou seja, ações que 

devem ser tomadas para que durante o envelhecimento não se tenham 

problemas considerados evitáveis. Esse tipo de atitude pode diminuir as 

probabilidades de intervenções médicas drásticas.  

Além disso, a idéia de plasticidade cerebral se desenvolveu e nos trouxe 

o conhecimento de que o cérebro tem uma grande capacidade de regeneração, 

criando novas sinapses e possibilitando novas conexões que favorecem a 

saúde mental e física.  

 Fica claro que não são somente as condições internas, ou seja, do 

próprio organismo, que determina a nossa situação ao chegar à velhice. Um 

ambiente externo saudável e estimulador pode trazer conseqüências positivas, 

proporcionando benefícios físicos, mentais, sociais e intelectuais. Acima de 

tudo, é comprovado que o processo de envelhecimento não determina a 

deterioração das capacidades cognitivas do indivíduo. Lima (2001:22) explicita 

esta nova realidade ao ressaltar que “a questão hoje é: use o cérebro ou perca-

o”. 
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Acredito que a criação das Universidades Abertas à Terceira Idade – 

UNATIs - seja uma prova desta nova visão de idoso ativo e criativo que está se 

desenvolvendo.  Desde sua origem, o principal objetivo foi: 

 
Tirar os idosos do isolamento, propiciar-lhes saúde, energia e 

interesse pela vida e modificar sua imagem perante a sociedade 

foram, desde o início os objetivos da Universidade da Terceira Idade 

idealizada pelo autor (Pierre Vellas). 

 (CACHIONI, 2003, pg. 48) 

 

Tais instituições foram criadas em torno de 1970, iniciativa de Pierre 

Vellas, na França. A iniciativa teve repercussão em diversos outros países, 

cada um desenvolvendo programas que fossem mais adequados à sua 

realidade social. Este crescimento fez com que os programas se 

aperfeiçoassem e buscassem novas disciplinas e atividades. Um exemplo 

disso é o fato de que os alunos passaram a ser mais do que meros alunos 

passivos e começaram a se engajar em pesquisas, não só como participantes, 

mas também como pesquisadores. 

No Brasil, as UNATIs estão se desenvolvendo a cada dia, porém têm um 

longo caminho a seguir para seu aperfeiçoamento. Em 2000 já contavam com 

o importante número de 140 cursos, que ainda é muito pequeno se pensarmos 

na população idosa existente em nosso país.  

Acredito que são muitas as contribuições que os programas para a 

terceira idade podem proporcionar à sociedade. Em primeiro lugar, há a quebra 

de paradigmas, a rechaça ao preconceito contra os idosos (por vezes deles 

próprios), ao seu isolamento e à sua inatividade. Além disso, tais instituições 

contribuem não só para pesquisas da área gerontológica, como também 

possibilitam uma nova reflexão e um novo olhar sobre os cursos universitários 

tradicionais.  

Os benefícios que o processo educativo pode dar aos idosos são 

inúmeros. Em primeiro lugar, participar de um curso, seja ele qual for, traz a 

possibilidade de uma perspectiva de futuro. O idoso passa a fazer planos e 

criar objetivos que dão mais prazer a sua vida. Ele percebe que ainda pode 
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criar e que também tem muito a aprender e ensinar, fato que o faz sentir-se útil 

e valorizado.  

Além disso, os programas para terceira idade dão ao idoso uma razão 

para saírem de casa e alargarem a sua visão de mundo. Eles passam a 

participar de um novo círculo social, que vai além de suas famílias e vizinhos. 

Ele faz novas amizades, conhece o diferente e se acostuma a ele, tornando-se 

mais tolerante e compreensivo.  

Os cursos criados para os idosos devem levar em consideração muitas 

variaríeis, que diferem bastante dos cursos convencionais de escolas e 

universidade. A educação formal da maneira que é pensada tradicionalmente 

não responde às necessidades dos idosos. Os programas devem ser 

elaborados tendo como base a idéia da flexibilidade, do interesse e do prazer. 

Os currículos devem propor projetos, principalmente discussões, interação, 

participação ativa, levando em consideração a vasta experiência dos alunos.  

Cachioni, uma das maiores pensadoras sobre o assunto, escreveu: 

 
Modificar objetivos, conteúdos e métodos de acordo com as 

necessidades dos idosos e da sociedade que envelhece deve ser a 

proposta de educação dirigida a idosos, inserida numa perspectiva 

de educação permanente. 

(CACHIONI, 2003, pg. 21) 

 

Os idosos são alunos diferenciados, não somente pela condição de 

serem mais maduros e experientes, mas principalmente pelo motivo de sua 

procura pelos cursos para terceira idade. Eles não procuram as UNATIs por 

motivos de trabalho ou por qualificação profissional. A procura se deve ao 

simples fato do desejo pelo conhecimento e pela vontade de não ficar inativo e 

solitário. Esta é uma segunda razão pela qual o tratamento dado a eles deve 

ser individualizado.  

Percebe-se que a Educação não traz uma solução pronta, mas mostra 

diferentes caminhos de como fazer o idoso participar mais da sociedade, 

fazendo com que ele continue a ser um cidadão ativo, consciente a crítico da 

sua realidade.  
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2.3 O EDUCADOR PARA IDOSOS  

 
 

Em 1970, o estudioso David Peterson, da Universidade de Michigan, 

elaborou a idéia de gerontologia educacional, ou seja, o estudo da educação 

oferecida à terceira idade. Segundo ele, existem três características primordiais 

que devem nortear este tipo de educação. Em primeiro lugar, ela implica que o 

envelhecimento e suas necessidades sejam discutidos desde a juventude, para 

que os alunos das séries iniciais aprendam desde pequenos a respeitar esta 

categoria etária. Em segundo lugar, é necessário que exista um processo 

educacional específico para os idosos e que ele seja pensado levando em 

consideração seus interesses e sua realidade, tanto social quanto pessoal. Por 

último, porém não menos importante, é preciso que exista uma formação de 

recursos humanos especializado para lidar com a terceira idade, fazendo com 

que este grupo de educadores esteja preparado de maneira completa para 

realizar um trabalho sério, que não banalize o processo educacional 

direcionado aos idosos.  

Em 1989, foi elaborado por Glendenning o conceito de educação 

gerontológica, ou seja, o estudo sobre a velhice que contribui para uma melhor 

preparação dos profissionais que com ela trabalham. A estes novos 

educadores foi dado o nome de gerontagogos.  

A importância da implementação da gerontologia nas universidades está 

em formar educadores da terceira idade sob uma perspectiva crítica, que 

supere o conservadorismo da educação tradicional. Além disso, não basta 

simplesmente gostar dos idosos e improvisar as aulas oferecidas a eles, é 

preciso que eles procurem promover a sua autonomia e a emancipação. 

Donato e Cañoas explicitam muito bem o papel do educador em relação à 

terceira idade quando colocam: 

 
Os velhos em nossa sociedade são protegidos, como se isso fosse 

respeito. A proteção barra seu desenvolvimento como pessoa, que só 

cessa com a morte. Nós, profissionais conscientes e cidadãos, 

podemos estimulá-los a serem cidadãos livres, válidos, respeitados 

pelo o que são e não por seus cabelos brancos.  

(DONATO e CAÑOAS, 1996, p. 457) 
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Elaborar um trabalho que apresente ao idoso o caminho da 

independência é possível quando se elabora um currículo baseado nos seus 

interesses e necessidades, para que a educação tenha um significado 

libertador, real e não ser um simples passatempo. Segundo Cachioni 

(2003:37), o currículo de programas para terceira idade “deve promover nos 

idosos valores humanizantes, sem cair no assistencialismo e na tutela política.”  

Ao redor do mundo foram encontrados diversos tipos de educadores da 

terceira idade. Entre eles, aqueles que são voluntários e não possuem uma 

formação superior, os professores universitários, que possuem um rigoroso 

padrão acadêmico e, por fim, os educadores que elaboram os programas 

especiais para os idosos. Essa grande diferença entre esses profissionais 

acontece porque os cursos que seriam essenciais para sua formação ainda são 

muito poucos, principalmente no Brasil. Tal situação consolida lacunas 

significativas na metodologia especifica para a educação da terceira idade, o 

que resulta em aulas menos planejadas e menos aproveitadas pelos alunos 

idosos, que percebem tal falta de preparo.  

Uma pesquisa feita por Cachioni procurou identificar quem são os 

professores que lecionam nas UNATIs do Brasil. É interessante o fato de que, 

em seus resultados, ela encontrou educadores mais velhos, com mais de 40 

anos, sendo a maioria do sexo feminino. No que diz respeito à sua formação 

acadêmica, a grande parte possui pós-graduação e vem de áreas humanas e 

de saúde. A especialização na área da gerontologia muitas vezes veio em um 

segundo momento, normalmente após o engajamento destes profissionais com 

os programas para a terceira idade. É interessante notar que os professores 

mais preparados trabalham em universidades que incentivam pesquisas e 

grupos de estudos. 

Os cursos especiais elaborados diretamente para os idosos são uma 

prática relativamente nova na área da educação. A procura por eles ainda é 

limitada, assim como a quantidade de professores que neles atuam. Porém, a 

previsão é que cada vez mais aumentem o número de participantes e 

colaboradores. Pela experiência daqueles que já trabalham com a terceira 

idade, a satisfação é geral. Estes educadores se sentem motivados, 

respeitados e valorizados, assim como seu público alvo. Segundo Cachioni:  
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Parece-nos relevante destacar que a avaliação que os docentes 

fazem sobre o contato com idosos é extremamente positiva; são 

apontados apenas benefícios, tanto para o enriquecimento pessoal 

como para o profissional. 

(CACHIONI, 2003, pg. 127) 

 

 Trabalhar com a terceira é o novo desafio que se impõe sobre os 

educadores da nossa geração. Os caminhos a seguir para colaborar com esta 

nova realidade são muitos, basta o engajamento real do educador frente à 

situação.  

Enfim, são vários os benefícios que os educadores das UNATIs e os 

pesquisadores da área da gerontologia podem trazer, não somente aos 

indivíduos que participam dos programas para idosos como também para a 

sociedade como um todo. A melhora da qualidade de vida acontece não 

somente porque o idoso torna-se mais consciente sobre si mesmo, sua saúde 

e seu papel na sociedade, mas também por haver interação entre gerações, ou 

seja, entre o idoso e o jovem, afinal eles convivem no mesmo espaço 

acadêmico e têm muito a aprender um com o outro.  
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PESQUISA DE CAMPO 

 
 

 A pesquisa de campo foi realizada no programa da Universidade Aberta 

à Maturidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A escolha por 

esta instituição está no fato de que este é um dos primeiros programas para a 

terceira idade elaborados no Brasil. Portanto, pelo seu sucesso e seu 

engajamento, merece lugar de destaque na área da educação ´para terceira 

idade.  

 Criado em 1992, nasceu com uma proposta de educação permanente 

para pessoas de quarenta anos ou mais. Possui como base teórica autores 

como Piaget, Rogers e Freire e tem como concepção metodológica a 

pedagogia do prazer. O processo de aprendizagem é ativo, fazendo o aluno 

questionar e refletir sobre a sua realidade. Não é necessário diploma para se 

matricular; ter quarenta anos ou mais é o único requisito. 

O curso é semestral, com duração de dois anos. Acontece duas vezes 

por semana, das duas às cinco e meia da tarde, e está dividido em três 

módulos. No primeiro, Reciclagem e atualização cultural, acontecimentos do 

mundo atual são apresentados aos alunos, por meio de diferentes campos do 

conhecimento, para que eles tenham base para o entendimento e a discussão 

sobre os temas que compõem a programação. O segundo, Orientações 

práticas para uma vida alegre e saudável, tem como objetivo o bem-estar dos 

alunos e conta com especialistas de diversas áreas que ensinam aos 

participantes como se cuidar para viver melhor. O terceiro, Atividades sócio-

culturais, coloca os alunos em contato com vários campos da cultura, como 

música, artes, cinema, trazendo sempre o clássico e o moderno, estimulando a 

criatividade.  

Os módulos são sempre estes, mas os conteúdos mudam 

semestralmente, sendo escolhidos pelos próprios alunos por meio de uma 

votação. Portanto, é um curso criativo e inovador, pela renovação constante 

das suas propostas curriculares. Tal fato possibilita que o aluno participe dele 

pelo tempo que desejar, pois não há jubilamento. Ao término dos dois anos, as 

turmas participam de uma formatura como símbolo de seu esforço e de sua 

conquista.  
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Além da programação regular, existe uma série de atividades extras em 

horários alternativos, às quais os alunos podem se engajar gratuitamente como 

informática, dança contemporânea, coral, língua espanhola e tai-chi-chuan.   

Atualmente, os coordenadores são o Prof. Dr. Antônio Jordão Netto, o 

Prof. Fauze Saadi e a Profª. Dra. Terezinha Calil Padis Campos. O corpo 

docente é formado por volta de trinta professores, todos com relevante 

formação acadêmica. 

 Para a elaboração da pesquisa de campo, em primeiro lugar foi feito um 

questionário, tendo como base os objetivos da pesquisa e o referencial teórico. 

Tal instrumento de pesquisa é formado por questões de identificação como 

idade, sexo e tempo no programa, além de cinco perguntas abertas.  

O passo seguinte foi me encaminhar, antes do horário das aulas, para o 

espaço onde o programa da Universidade Aberta à Maturidade se realiza. uma 

vez lá, me apresentei aos alunos, expliquei o meu propósito e pedi para os 

alunos e professores com quem tive contato, que preenchessem o 

questionário. A maioria o respondeu por si só, mas alguns pediram para que eu 

escrevessem enquanto eles falavam.  

 É importante destacar que todos os sujeitos me receberam muito bem e 

sempre me deram a oportunidade de me colocar. Foram poucos os que 

escolheram não colaborar com a pesquisa, principalmente por estarem 

ocupados com outras tarefas. O ambiente foi encorajador e acolhedor, com o 

vivo interesse da maioria no tema tratado. 

Tendo os questionários em mãos, dividi o trabalho de análise em dois. 

Em primeiro lugar, tabulei os dados de identificação dos sujeitos. Em segundo 

lugar, analisei todas as questões abertas, tirando delas seus conceitos chave e 

comparando-as entre si. Enfim, para elaboração da conclusão procurei 

responder ao problema desta pesquisa relacionando o referencial teórico aos 

dados coletados. 
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 
 

 Os alunos da Universidade Aberta à Maturidade que colaboraram com 

esta pesquisa, têm como idade média 68 anos, sendo que o mais jovem possui 

57 anos e o mais velho 79 anos. Dos cinco, quatro são mulheres. Este dado 

reflete uma realidade dos programas para terceira idade, ou seja, a grande 

maioria é do sexo feminino. O tempo de participação no curso varia entre 1 e 

cinco anos. 

Os professores sujeitos desta pesquisa têm como idade média 69 anos, 

dado que não se distancia da idade dos alunos. Isso é relevante pois percebe-

se que os professores também se encaixam no grupo da terceira idade. Tal 

fato traz duas conseqüências principais: faz com que os alunos se identifiquem 

com seus professores e que estes entendam bem a realidade do seu público. 

Isso contribui para a realização de um trabalho significativo e diferenciado. 

Outro dado importante é de que o gênero está bem dividido: são duas 

professoras e três professores. Esta realidade se distância do comum, já que 

normalmente a maioria dos educadores é do sexo feminino.  

O tempo em que os professores estão engajados com o programa para 

a terceira idade é bastante longo, tendo como média 13 anos. Três dos 

questionados foram também criadores desta iniciativa. Acredito que o longo 

período de atividade neste programa mostra não só o engajamento destes 

profissionais, como também a satisfação que eles têm em seu trabalho.  

A formação acadêmica, como já foi dito previamente por Cachioni, 

realmente está entre as áreas humanas e da saúde. Três dos professores que 

colaboraram possui doutorado, um mestrado e um pós-graduação. São 

profissionais que também participam de grupos de estudos, contribuindo com 

novas pesquisas para a área.  

No que diz respeito às questões abertas, a primeira delas pede para 

ambos os grupos para citarem três características que se deseja num professor 

da terceira idade. Para os alunos, as que mais apareceram foram paciência, o 

domínio da disciplina lecionada, a didática e o prazer em seu trabalho. Entre os 

professores, as que mais se destacam são o domínio da disciplina oferecida, a 

sensibilidade, a afetividade e a didática adequada.  
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Percebe-se que as respostas de ambos os grupos estão em sintonia. 

Isso é importante, pois os professores estão cientes do que seus alunos 

esperam deles, fato que os faz oferecer sempre o melhor de si. 

A segunda questão procura saber quais são as características e atitudes 

que não são desejáveis num professor da terceira idade. Para os alunos, um 

professor não deve ser impaciente, arrogante, desatualizado e estar de mau 

humor. Para os professores, predominam as questões da falta de preparo, da 

falta de afetividade e sensibilidade para atender as necessidades doa alunos e 

o mau humor. De novo, nota-se que alunos e professores seguem a mesma 

linha de raciocínio. A consciência do que um professor não deve ser é 

importante para o educador, pois faz com que ele sempre procure oferecer 

atividades e disciplinas significativas e interessantes, indo de encontro às 

expectativas dos alunos. 

Foi perguntado também aos professores como eles se engajaram com o 

programa. Como foi dito antes, três deles participaram do processo de criação 

e desenvolvimento do curso. Todos eles viam a necessidade social de que se 

criasse um espaço para o idoso, onde lhe seriam proporcionados 

conhecimentos e subsídios para que se tornassem indivíduos capazes de se 

colocar diante do preconceito e da exclusão que existe em relação à velhice.  

Para ambos os grupos foi feita a questão para saber se na opinião deles, 

existe a necessidade de uma preparação especial para o professor da terceira 

idade. Todos concordaram que sim. Os alunos explicaram que existe essa 

necessidade porque, além de ser obrigatório o domínio sobre o conhecimento 

oferecido, trata-se de um público diferenciado, com ritmos e especificidades 

que requerem uma didática especial. A maioria concorda que são muito 

importantes noções de psicologia, pedagogia e geriatria.  

A resposta dos professores a esta questão está bem próxima da dos 

alunos. A razão que eles dão para a necessidade de uma formação especial é 

que, também além do domínio teórico, o educador deve saber lidar com um 

público que tem necessidades e interesses diferentes dos jovens. Além disso, o 

professor deve estar preparado para lidar com alunos que têm uma grande 

experiência de vida e sabedoria, o que resulta, em muitas vezes, no aluno 

saber tanto quanto ou mais do que o próprio professor. Este deve estar aberto 

ao que seus alunos têm a dizer. 
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Foi perguntado aos alunos quais são as atividade oferecidas em sala de 

aula. A resposta que obtive é que elas são bastante variadas. Existem 

discussões, análises de filmes e textos, atividades para o corpo como dança  e 

ginástica, aulas expositivas, dinâmicas e jogos. Os alunos reconhecem esta 

variedade de atividades e acreditam que, mesmo se não gostam de todas, elas 

são importantes para a elaboração de conhecimento e para satisfazer um 

grupo tão exigente e diferente. 

Entre as atividades preferidas dos alunos estão os debates e análises de 

diversos temas, o ensino de línguas e a informática. Mesmo tendo 

preferências, os alunos dizem aceitar muito bem tudo que lhes é oferecido. Um 

dos sujeitos até mesmo disse que não saberia dizer quais são as suas 

atividades preferidas, pois gosta de tudo. 

Sempre em relação ao que acontece dentro da sala de aula, foi 

perguntado aos professores quais são as atividades mais apropriadas e 

interessantes para serem oferecidas à terceira idade.  As respostas têm como 

ponto principal a questão da reflexão e a discussão sobre assuntos vários, 

atividades para o corpo e bem-estar e a interação entre gerações. Acredito que 

estes educadores proporcionam um trabalho que vai de encontro com os 

desejos e o interesse de seus alunos. Mais importante é que os professores 

estão sempre abertos para escutarem o que eles têm a dizer, o que possibilita 

um trabalho significativo e transformador.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 35 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A velhice pode ser o tempo da sabedoria. 

Isso, se não lutarmos contra o tempo. 

Isso se nos deixarmos levar. 

Rubem Alves 

 

A análise de todos os dados obtidos com os questionários me 

possibilitou constatar que na Universidade Aberta à Maturidade, professores e 

alunos estão em perfeita sintonia. Os alunos que ingressam neste programa 

têm suas expectativas alcançadas com grande satisfação. Isso é comprovado 

pelo número de alunos que são freqüentadores do curso há um longo período.  

Além disso, é importante notar o alto preparo dos professores em geral 

e, principalmente, a consciência que têm em fazer um trabalho diferenciado, 

que depende não dos interesses deles, mas sim do que é pedido pelos alunos. 

Esta pesquisa mostra em primeiro lugar o quanto é importante a 

participação dos idosos em programas para a terceira idade. Estes cursos 

podem mudar suas vidas de maneira muito positiva, fazendo-os enxergarem o 

prazer de serem pessoas maduras, sábias e experientes. Esta transformação 

positiva de perspectiva em relação à velhice é mútua, ou seja, acontece tanto 

no aluno quanto no professor. 

Porém, tal mudança depende do trabalho que é oferecido nas UNATIs. 

Ele deve ser norteado pela vontade de transformação e pela quebra do 

paradigma que exclui o idoso. Por meio desta ação, o processo de 

envelhecimento deve ser valorizado e deve-se ter como objetivo principal o 

desenvolvimento da autonomia e da consciência social dos idosos. Um 

programa diferenciado só é possível se aqueles que o elaboram e 

desenvolvem estiverem comprometidos, preparados e cientes da árdua tarefa 

que irão enfrentar.  

Os educadores da terceira idade devem aceitar o desafio com coragem 

e determinação. Não basta a formação teórica e vários títulos acadêmicos. Em 

primeiro lugar, eles devem estar cientes de que seus alunos provavelmente 

saberão muito sobre alguns assuntos propostos pela experiência de vida que 

têm. Assim, é importante que exista o diálogo e a cumplicidade. Acima de tudo, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 36 

este educador deve ser acolhedor e ter total noção da importância do trabalho 

que deve desenvolver. Devem também possuir uma metodologia, estratégias e 

recursos que possibilitem ações diferenciadas e significativas para os idosos, 

pois eles são um público crítico, que sabe o que quer e não se envergonha de 

exigir o que deve ter por direito. 

Acredito que o educador da terceira idade tem um papel revolucionário 

pela frente, ou seja, mudar as concepções preconceituosas, ultrapassadas e 

inadequadas sobre a velhice que as pessoas em geral e os próprios idosos 

possuem. Para que tenham sucesso em sua jornada é necessário que as 

faculdades que os estão formando ofereçam conhecimento e experiências não 

somente em relação à criança e ao jovem, mas também ao idoso. Desta 

maneira, mais pesquisas serão realizadas e mais chances teremos de 

desenvolver um trabalho que permita ao idoso se aceitar, enxergar o prazer 

nesta faixa etária e comprovar a sua importância social. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE I  

 
CRONOGRAMA 

 

 

1º Etapa (março a agosto de 2007) 

 

• Elaboração do projeto de pesquisa 

• Levantamento bibliográfico 

• Desenvolvimento do marco teórico 

 

 

2º Etapa (setembro, outubro e novembro de 2007) 

 

• Preparo dos questionários 

• Aplicação dos instrumentos de pesquisa 

• Coleta e análise dos dados obtidos 

 

 

3º Etapa (novembro de 2007) 

 

• Revisão de todo o projeto 
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APÊNDICE II 

 
 

Pesquisa de campo – Trabalho de Conclusão de Curso 
“Como preparar o educador para trabalhar com a terceira idade” 

Questionário para alunos 

 

 

      Idade:________ 

      Sexo: (  ) F  (  ) M 

Tempo no curso:________ 

 

 

1. Cite três características principais que na sua opinião um professor deve 

possuir ao trabalhar com a terceira idade: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Cite três características que na sua opinião são indesejáveis em tal 

professor:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Na sua opinião, qual seria a formação necessária para um professor que 

dá aula em cursos de Universidades Abertas à Terceira Idade? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. Quais atividades relativas ao curso são desenvolvidas dentro ou fora da 

sala de aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Quais são as suas atividades preferidas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 
 

Pesquisa de campo – Trabalho de Conclusão de Curso 
“Como preparar o educador para trabalhar com a terceira idade” 

Questionário para professores 

 

 

Idade: ______ 

Sexo: (  ) F  (  ) M 

Tempo em que trabalha na Universidade Aberta á Maturidade: __________ 

Formação acadêmica: __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

1. Cite três características principais que na sua opinião um professor deve 

possuir ao trabalhar com a terceira idade: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Cite três características que em sua opinião são indesejáveis em tal 

professor:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

3. Como se engajou na Universidade Aberta à Maturidade? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4. Na sua opinião, existe a necessidade de um preparo especial para o 

professor que trabalha com a terceira idade? Por quê?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Na sua opinião, quais são as atividades relativas ao curso mais 

apropriadas para esta faixa etária? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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