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Resumo 

 

O ser humano tem a necessidade de  garantir um  significado para sua existência, a fim de  obter 

satisfação pessoal. E prolongar a vida sem garantir à longevidade não é o melhor desafio para o 

envelhecimento. O trabalho objetiva planejar estratégias para educação da terceira idade, avaliando 
técnicas e recursos possíveis no ensino, objetivando melhor avaliação da necessidade do nosso 

educando e aperfeiçoando formas de estudo para esta clientela. A metodologia promove uma educação 

com atividade contínua ao longo da vida, com pedagogia mais prazerosa e efetiva, interagindo com 
pessoas de diversas gerações, proporcionando uma reciclagem de atualização cultural e uma melhor 

compreensão do mundo em que vive. É importante ressaltar que a Universidade da terceira idade vem 

contribuindo significativamente para que o contingente de idosos prossiga com uma longevidade 
qualificada e mais prazerosa, sinalizando a construção de conhecimento (Vieira, Celia MSS, 2010). 

Para que haja o resgate dos valores, dos costumes, do elo que está perdido, basta redescobri-lo dentro 

de si, e desfrutar desta habilidade com prazer. Isto significa na superação de bloqueios, barreiras e 

preconceitos. A educação permanente é entendida hoje como um processo que não se conclui nunca, 
estendendo-se por toda vida do ser, através da idade adulta e velhice, até a morte.  Esta educação 

resulta em contribuir para reinserir o idoso no meio social onde vive, democratizando o acesso aos 

conhecimentos culturais. A  conclusão do trabalho aponta pela melhoria da qualidade de vida do 
cidadão idoso e na construção e reconstrução de conhecimentos. 
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Introdução 

 

O perfil democrático brasileiro modificou ao longo dos anos com aumento do número de idosos, o que 
gerou impacto na organização social e possibilitou a criação do Estatuto do Idoso. Assim sendo, 

convém formar oportunidades na sociedade para o pleno desenvolvimento e aprimoramento 

intelectual, emocional e a melhora na qualidade da vida da terceira idade.  
Este projeto planeja estratégias para educação da terceira idade, avaliando técnicas e recursos 

possíveis no ensino, objetivando melhor avaliação da necessidade do nosso educando e aperfeiçoando 

formas de estudo para esta clientela.  É fato que muitas pessoas que deixam de pertencer e atuar no 

“mundo do trabalho, por causa da aposentadoria, sentem tanto os efeitos desse afastamento que 
desenvolvem doenças somáticas, apenas porque deixaram de sonhar e de trocar experiências com 

outras pessoas. Uma sala de aula, portanto, pode ser um bom lugar para aproximar e melhorar a 

qualidade de vida todos aqueles que querem aprender, considerando que “a grande tarefa dos nossos 
dias é preparar o homem novo para o mundo novo, que a máquina e a ciência estão exigindo”. 
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(A.Teixeira). As universidades oferecem aos seus participantes a possibilidades de ampliar seus 

conhecimentos e círculos de amizades. Assim, passam a significar para tais grupos uma oportunidade 

ímpar para reencontro ou redescoberta de seu potencial. (Vieira, Celia M S S, 2011). 
O projeto promove uma metodologia que melhor atenda às expectativas, necessidades e 

interesses da terceira idade para atualização de seus conhecimentos, e a educação permanente é 
entendida hoje como um processo que não se conclui nunca, estendendo-se por toda a vida do ser 

humano. Estas técnicas pedagógicas possibilitam forma de manter a qualidade do trabalho realizado 

e de ampliar a formação de todos envolvidos, alunos idosos, professores e estagiários, oportunizando 

os formandos a familiarizar-se com a habilitação pretendida e com vastos conhecimentos no 
processo do envelhecimento. 
  São oferecidos diversos cursos para Terceira Idade proporcionando o desenvolvimento de 

habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas mais diferentes situações de vida. Em 

paralelo prepara os acadêmicos bolsistas através de conhecimentos sobre gerontologia e participação 

de trabalhos em grupo de estudos para auxiliar em salas de aulas e coordenação pedagógica. A 
pesquisa e constante para atividades pedagógicas, mensalmente apresentamos trabalhos sobre 

metodologias, estatuto do idoso, educação permanente e outros para crescimento de todos 

envolvidos, professores, coordenadores e estagiários. 
 A qualidade de vida entre as pessoas idosas é garantida quando existem trocas em torno 

daquilo que a coletividade, na qual estes se inserem e propõe a fazer.  
É importante ressaltar que a Universidade da terceira idade vem contribuindo significativamente para 

que o contingente de idosos prossiga com uma longevidade qualificada e mais prazerosa, sinalizando 

a construção de conhecimento. (Vieira, Celia MSS, 2010). 
Para que o idoso prossiga essa longevidade qualificada, promovemos cursos livres e 

trabalhamos com a realidade do aluno, onde são discutidas a problemática que afeta o idoso em sua 

exclusão da sociedade, a sua construção e reconstrução de conhecimentos.  
Os professores apontam livros didáticos utilizados como suporte no plano de curso e apostilas 

em salas de aulas. O curso de Alfabetização privilegia o construtivismo e os conceitos baseados em 

Emilia Ferreiro. A avaliação normalmente é feita através de exercícios realizados em sala de aula e 

nessa tarefa busca-se verificar se o aluno estar apto a passar para outro módulo, evitando dessa forma, 

a palavra prova, que causa pânico e nervosismo. Alguma dificuldade, os próprios alunos solicitam que 
o módulo referido seja repetido.  

Muitos idosos procuram atividades que ajudem a memorizar, exemplo disso é o trabalho da 

Oficina da Memória, que promove o Workshop mensalmente, fazendo com que os alunos da Unati e 
convidados aprendam a trabalhar com a memória, de forma bastante agradável. 

O objetivo do projeto é oportunizar o aprimoramento de todos os envolvidos e a reciclagem 

docente através de atividades e perspectivas pedagógicas, além de legitimar a autonomia do cidadão 
idoso, proporcionando aos alunos da terceira idade uma convivência melhor com o mundo em que 

estão inseridos e possibilitar complementação da formação gerontológica dos universitários da UERJ. 
O resultado do trabalho é através de uma educação contínua ao longo da vida, com pedagogia 

mais prazerosa e efetiva, interagindo com pessoas de diversas gerações, proporcionando uma 
reciclagem de atualização cultural e uma melhor compreensão do mundo em que vive, objetivando um 

convívio feliz e com qualidade de vida significativa. Nossos idosos, professores e estagiários, 

participam efetivamente  das  atividades culturais, em escolas e outras instituições públicas e privadas, 
contribuindo dessa maneira, para o aprimoramento constante de todos, atuando de forma harmoniosa 

nesse contato intergeracional. Através de questionários  de avaliações dos alunos, elaboramos 

documentos que são discutidos e repensados, com objetivo de criar propostas que vise melhorar o 
atendimento dessa faixa etária. Nos relatórios anuais registrados pelos  docentes, observamos os 

trabalhos realizados, a atualização profissional, a participação de atividades externas como congressos, 

palestras e os encontros de grupos de estudos, numa troca permanente de saberes.  
 A conclusão do trabalho aponta pela melhoria da qualidade de vida do idoso pelo 

diversificados cursos oferecidos gratuitamente, construindo desta maneira, consciência de uma 

velhice mais saudável e feliz. A Coordenação Pedagógica da Unati desenvolve projetos educacionais 
para homens e mulheres com idade mínima de 60 anos. São oferecidas mais de mil vagas nos cursos 

livres, anualmente. O bolsista colabora  significativamente no projeto e aprimora sua experiência 



educacional no dia-a-dia. A Universidade, uma vez assumida sua vocação de pesquisadora e 

prestadora de serviços, não pode fugir da responsabilidade de preparação de recursos humanos, 

obedecendo aos dispositivos legais e ao princípio da sua inserção comunitária. Diversas podem ser 
as ações de sua política de preparação dos recursos humanos para o envelhecimento e a velhice. 

(Both, 2000). Entende-se, portanto que a educação é um processo libertador, que amplia o 

conhecimento a quem tem capacidade de assimilá-lo, possibilitando reflexão e questionamento do 
mundo que cerca o ser humano. (Vieira, Celia M S S, 2008). 

A avaliação normalmente é feita através de exercícios realizados em sala de aula e nessa tarefa 

busca-se verificar se o aluno está apto a passar para outro módulo, evitando dessa forma, a palavra 
prova que causa pânico e nervosismo.  Afirmam os professores que a prova realizada pelo método 

convencional faz com que idoso passe mal, tenha diarréia, aumente sua pressão arterial, e ele 

normalmente fica tenso. Segundo eles, a prática da verificação da aprendizagem em atividades 

desenvolvidas em sala de aula evidencia que os alunos têm consciências do que aprenderam e, caso 
sintam algumas dificuldades, os próprios alunos solicitam que o módulo referido seja repetido.  
Algumas dificuldades apontadas pelos professores, em relação aos alunos, indicaram que alguns 

idosos apresentam locomoção motora lenta, esquecimento e desnível de escolaridade. Mas isso não 
afeta muito o rendimento escolar, já que os idosos compensam essas deficiências com a força de 

vontade para aprender, são prestativos e adoram festividades. Neste contexto, vale ressaltar uma 

reflexão de (Dewey Apud Libâneo, 2002: 75) 
 

“A educação não é a preparação para a vida, é a própria vida (...). A educação é uma 

constante reconstrução ou reorganização da nossa experiência, que opera uma 
transformação direta da qualidade da experiência, isto é, esclarece e aumenta o sentido da 

experiência e, ao mesmo tempo, nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências 

subseqüentes.” 
 

Percebemos que a educação não é só a preparação para vida e sim a própria vida desse idoso, 

que se alegra e se deslumbra com o novo e na felicidade da conquista de estar cursando uma 

Universidade conceituada, pública, com inúmeros cursos, eventos e os jovens universitários, 

representa, para esses idosos, “a vida, o licor e a lembrança feliz da juventude”.  Segundo a citação de 
Monteiro, 2001: 28: 
   

“Somente através do envelhecimento, conseguimos compreender o quanto a vida nos 

possibilita perplexidade e ansiedade como também fascinação e deslumbramento frente ao 

desconhecimento, ao estranho, à incerteza. Ficamos assustados quando passamos pela 
transformação, porque sair do casulo para alçarmos altos vôos não é tarefa fácil. 
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