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RESUMO 
Considerando o aumento de pessoas que envelhecem no Brasil, surge a necessidade de se criar 
propostas de intervenção que promova a qualidade de vida e o envelhecimento ativo dessa 
população idosa em diversos contextos da sociedade. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um relato de experiência realizado no Programa de uma instituição de ensino 
universitário de Campo Grande- MS, que promove por meio da aprendizagem significativa mudanças 
no estilo de vida e nos cuidados com a saúde dos alunos com idade acima dos 50 anos. Os temas 
trabalhados com uma turma de iniciantes no ano de 2018 foram divididos em dois semestres, sendo 
que no primeiro semestre as aulas oferecidas eram assuntos relacionados ao tema - Relacionamento 
Interpessoal. E no segundo semestre os assuntos trabalhados eram relacionados ao tema - Saúde 
mental. Os resultados foram positivos de acordo com mudanças percebidas pelo professor durante 
as aulas, e a partir das devolutivas dos alunos. Conclui-se que o trabalho realizado com a população 
idosa em universidades e outros espaços com atividades desenvolvidas para os idosos são modelos a 
serem reproduzidos no país como forma de promover transformações no estilo e qualidade de vida, 
além de enriquecer a prática e o conhecimento de professores e acadêmicos de como atuar no 
atendimento aos idosos diante dos diversos campos de saberes que estão presentes em uma 
instituição de ensino universitária. 
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INTRODUÇÃO  

 
Nas últimas décadas o envelhecimento populacional vem aumentando no Brasil, surgindo 

assim, a necessidade de se adaptar, criando espaços que atendam a essa nova demanda da população, 

investindo em pesquisas sobre envelhecimento humano.  
Conforme Cabral et al. (2015, p.2), os idosos ocupam um espaço cada vez maior na sociedade, 

sendo assim, os autores avaliam a importância do desenvolvimento de programas de assistência à 

saúde “[...] voltada para promoção da saúde e prevenção de agravos, tendo como objetivo central o 
envelhecimento ativo e saudável, como também a manutenção da funcionalidade, independência  e  

autonomia  dessas pessoas”. 

De acordo com a visão da gerontologia a promoção do envelhecimento ativo é caracterizada 

pela experiência positiva de longevidade com preservação de capacidades e do potencial de 
desenvolvimento do indivíduo (ASSIS et al., 2004). Portanto para que essa promoção do 

envelhecimento ativo e saudável ocorra, em algumas Universidades do país tem se dedicado a abrir 

espaço para programas e atividades realizadas para pessoas na terceira idade. 
Em estudo realizado por Coelho et al. (2011), a maior parte dos programas realizados para 

atender à população idosa no Brasil, são encontrados na esfera do setor público ou de extensão 

universitária, e ainda segundo os autores esses programas foram essenciais para ajudar o idoso a se 
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tornar protagonista em suas escolhas e cuidados relacionados à saúde e em seus relacionamentos 

sociais.  

Os programas realizados pela extensão universitária tem a oportunidade de promover a 

educação em saúde para o idoso por meio de diversas áreas de saberes, e contemplam o que está 
escrito no Estatuto do Idoso no Capítulo V, no qual está previsto nos artigos 20 a 25, que o idoso deve 

ter acesso à educação, com adequação de currículos, metodologias e material didáticos, como 

programas educacionais voltados a esta população por meio da criação de universidades abertas para a 
Terceira Idade. Além da contribuição para a promoção do envelhecimento ativo os programas de 

extensão universitários articulam a formação de trabalho Interdisciplinar e, por consequência, capacita 

os futuros profissionais a compreenderem e atuarem de forma efetiva com a população idosa. 
Portanto, procurado anteder a necessidade da população idosa e promover a possibilidade uma 

prática de ensino aos estudantes universitários junto a esse público, o Programa Universidade da 

Melhor Idade (UMI) foi criado no ano de 1998, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEX) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), de Campo Grande – Mato 
Grosso do Sul - Brasil. O programa desenvolve suas atividades no campus da UCDB, e atende pessoas 

com idade acima dos 50 anos.  Fazem parte do Programa UMI, professores contratados 

especificamente para o programa e docentes de algumas áreas da graduação, como as de saúde e 
humanas. Pesquisadores de projetos de extensão, acadêmicos de graduação e pós-graduação 

eventualmente realizam atividades ligadas à formação acadêmica de vários cursos, tais como: 

Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Biologia, Engenharia Ambiental, etc. E finalmente 
o quadro de participantes da coordenação do Programa UMI é composto de colaboradores técnico-

administrativos e alunos do Projeto de Extensão da UCDB.  

Atualmente a UMI passou fazer parte da Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários da 

UCDB, contudo o objetivo e as atividades realizadas permanecem com a proposta de desenvolver 
processos de aprendizagem concernentes ao envelhecimento ativo, como forma de estudo, pesquisa e 

interação prática para os acadêmicos e para os alunos com idade acima de 50 anos participantes, 

propondo mudanças e transformações na forma de vivenciar a terceira idade. Nesse contexto os 
acadêmicos e alunos da terceira idade são estimulados a participar de atividades intergeracionais, 

promovendo o desenvolvimento, por meio da aprendizagem, no âmbito da cultura, da música, da arte, 

das relações sociais, das políticas públicas, dos esportes, da prevenção e promoção da saúde, da 

nutrição saudável, língua estrangeira (espanhol), de saúde mental, da ética e da cidadania. A qualidade 
de vida dos alunos participantes melhora em seu aspecto físico, psicológico, biológico, social, entre 

outros. 

 

METODOLOGIA  
 

Para a realização da presente pesquisa, utilizou-se como metodologia o relato de experiência a 
partir da relação do professor e do aluno do programa UMI. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, 

32), a presente pesquisa se preocupa em relatar as vivências de uma prática “[...] com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais”, que envolvem a relação professor-aluno e ambos em suas relações com a 
instituição de ensino. 

Portanto este estudo parte de uma apreciação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e de 

participação de capacitação e cursos de formação continuada, promovido para docentes na instituição 
de ensino UCDB. De acordo com essa instituição de ensino a prática do professor deve se basear na 

descentralização do conhecimento propagando a construção de uma ecologia de saberes, fazendo da  

formação inclusiva e sustentável que vê, na diversidade e na pluralidade, uma riqueza pedagógica. 
Sendo assim, a instituição promove entre os docentes a apresentação de modelos representativos de 

práticas em sala de aula com metodologias ativas que visam o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa.  

O processo de pesquisa aqui referido permitiu interpretações e reflexões sobre os fenômenos 
produzidos no contexto de sala de aula, os quais estão relacionados a processos e práticas de ensino e 

de aprendizagem significativas desenvolvidos no Programa UMI, no ano de 2018. Nesse período de 

acordo com a divisão dos módulos de grupos de alunos da UMI, na área da psicologia foram ofertadas 
atividades realizadas em grupo com as seguintes temáticas: Relacionamento Interpessoal - para o 



módulo Iniciante (no primeiro semestre de 2018), e Saúde Mental – para o módulo Básico (no 

segundo semestre de 2018).  

Para os temas propostos em cada módulo foram criadas ementas de aula, com objetivos, 

procedimento metodológico e referencial teórico básico. Os procedimentos metodológicos 
apresentados nas ementas têm como base as seguintes atividades realizadas com metodologias ativas: 

Encontros expositivos utilizando recursos multimídia com disponibilização de cópia do material para 

acompanhamento e realização das reflexões em grupo. Serão utilizados vídeos que falam sobre 
relacionamento interpessoal e saúde mental em canais do Youtube, tais como: Casa do Saber, 

NeuroVox, Tedx Brasil, Tedx USP, entre outros. Nas primeiras duas semanas de aula, as ementas 

foram apresentadas aos alunos, além da realização da coleta de sugestões de acordo com cada temática 
do semestre. A partir dos assuntos sugeridos referentes a cada tema pelos alunos, foram preparadas as 

aulas com base em artigos científicos com estudos realizados sobre o relacionamento interpessoal e a 

saúde mental e a sua relação com a terceira idade. Foram realizadas avaliação e feedback com alunos 

ao final de cada aula e também ao final do semestre sobre os temas abordados. 
 

Resultados e Discussão  
 

Nos encontros realizados na aula de relacionamento interpessoal, as atividades realizadas com 

a turma dos iniciantes têm como objetivo trabalhar temáticas que permeias as relações sociais dos 

alunos participantes. De acordo com as sugestões dos alunos foram trabalhadas as dificuldades de 
relacionamento nos conflitos familiares, relação entre pais e filhos, relação conjugal, como lidar com 

sentimentos de raiva, de inveja, de baixa autoestima, como ser assertivo, como melhorar a comunição 

nas relações sociais, como superar a timidez, como desenvolver a empatia, como lidar com pessoas 

difíceis, como lidar com preconceito e sentimentos de perda, etc. 
Durante as aulas, a cada tema apresentado os idosos eram incentivados a participar de 

alguma forma, e sempre traziam muitos exemplos, alguns com dúvidas, outros com muitas 

informações para acrescentar, tornando os momentos de aula ricos pelo partilhar daquilo que foi 
vivenciado por cada um.  De acordo com Freire (2006 apud GIROTTO, 2012), a aprendizagem ocorre 

por meio de um processo que envolve aquele que ensina o que aprende e todas as circunstâncias 

envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma a aprendizagem pode se tornar um 

agente de mudança, a partir do momento que o indivíduo se apropria e transforma o conteúdo 
apreendido, aplicando no contexto em que vive. Sendo assim, o processo de aprendizagem depende de 

uma influência mútua entre os sujeitos. 

 Os encontros em sala de aula com os alunos idosos sempre foram muito participativos, 

cada um trazendo uma contribuição a partir da suas histórias de vidas. 
 

 
Figura 1 - Turma em uma das aulas de Relacionamento Interpessoal  

Foto: Andressa Meneghel (2018) 

 

Nos encontros e as atividades realizadas com o módulo Básico a partir das sugestões dos 

alunos sobre temática de saúde mental, foram trabalhados nas aulas, quais as características, formas de 
prevenção e tratamento de algumas doenças que comprometem a saúde mental do idoso. De acordo 

com as sugestões dos alunos foram trabalhados assuntos sobre Depressão, Depressão Bipolar, 

Alzheimer, Esquizofrenia, Parkinson, Luto patológico, Ansiedades e Fobias, Como lidar com o 
Estresse, Doenças Psicossomáticas, Acumuladores, Suicídio, Qualidade de Vida no envelhecimento, 

Psicopatia, Como prevenir doenças a partir de mudanças no estilo de vida, etc. 

 



 
Figura 2 – Dinâmica de grupo em uma aula de Saúde Mental 

Foto: Andressa Meneghel (2018) 

 

Praticamente em todas as aulas os alunos apresentavam um conhecimento prévio sobre os 
assuntos trabalhados em sala, e a partir do conhecimento apresentado por eles, o professor como 

mediador acrescentava alguns conceitos e conhecimentos científicos sobre cada tema. Os programas 

educacionais são formas de se promover a qualidade de vida, tanto em curto ou longo prazo, por meio 
de atividades diversas envolvendo, por exemplo, atividades físicas e/ou outras formas de atividades, 

relacionadas com cuidados para uma alimentação saudável, cuidados com os sentimentos, com o apoio 

e as relações sociais, proporcionando assim condições de enfrentamento diante das adversidades que 
são encontradas no dia a dia (MALMANN et al., 2015).  

Para que as atividades em sala fossem apreendidas pelos alunos, os conhecimentos sobre o 

trabalho com base na aprendizagem significativa foram fundamentais para a prática do professor. 

Segundo Bock (2002, p.117), a aprendizagem significativa “[...] processa-se quando um novo 
conteúdo (ideias ou informações) relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva, sendo assim assimilado por ela”. A partir desse conceito programa UMI tem 

procurado aplicar em suas práticas de ensino o saber científico com base nas estruturas cognitivas 
encontradas em cada grupo de alunos.  

A partir do modelo de aprendizagem significativa, o instrumento utilizado pelo professor em 

sala de aula foram as metodologias ativas. Em conformidade com Paiva et al. (2016, p.146),  
  

As tendências do século XXI indicam que a característica central da educação é o 

deslocamento do enfoque individual para o enfoque social, político e ideológico. A 

educação ocorre durante a vida inteira, constituindo um processo que não é neutro. 

Um estudo propôs quatro pilares do conhecimento e da formação continuada, 

considerados norteadores: i) aprender a conhecer; ii) aprender a fazer; iii) aprender a 

conviver; e iv) aprender a ser. Eles apontam um novo rumo para as propostas 

educativas e exprimem necessidades de atualização das metodologias educacionais 

diante da atual realidade. 

 

Em algumas aulas o professor recebia feedback espontâneo sobre o novo aprendizado e no 

final de cada semestre de aulas, aconteciam as avaliações por meio de expressão verbal de cada um do 

grupo, relatando como o aprendizado  modificou algo na forma de ver e viver a fase do 
envelhecimento. Alguns mais seguros de si mesmo, se apresentando e se colocando melhor em 

público, outros optando por um novo estilo de vida, mudando a alimentação e procurando realizar 

algum tipo de atividade física, de acordo com suas limitações, entre tantos outros casos de superação. 
   

 
Figura 3 – Confraternização e avaliação no final do semestre  

Foto: Andressa Meneghel (2018) 



Sendo assim, é imprescindível compreender a aprendizagem como um processo que não deve 

ser produzido de forma mecânica, mas sim como algo que necessita do saber reconstruído pelo próprio 

sujeito a partir das suas vivencias, promovendo novos saberes a partir de seus conhecimentos e por 

consequência transformando suas vidas.    
 

Conclusões  
 

Com o presente trabalho concluímos que o envelhecimento ativo pode ser efetivamente 

trabalhado por meio de programas de extensão universitária. Por ser um ambiente onde se promove a 

troca de conhecimento entre o professor e aluno, por meio do modelo da aprendizagem significativa e 
de instrumentos como as metodologias ativas. Proporcionamos ao grupo de idosos participantes uma 

promoção em sua qualidade de vida e saúde, além da prevenção de algumas doenças que acometem as 

pessoas na terceira idade. Procuramos atender a população idosa nesse programa, com a realização de 

pesquisas, e posteriormente apresentando as devolutivas das pesquisas, transformando assim, a vida de 
quem ensina e de quem aprende. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ARAÚJO, L. F.; COELHO, C. G.; de MENDONÇA E. T.; VAZ A. V. M.; SIQUEIRA-BATISTA R.; 

COTTA R. M. M. Evidências da contribuição dos programas de assistência ao idoso na promoção do 
envelhecimento saudável no Brasil. Rev Panam Salud Publica. Washinton, n. 1, v. 30, p. 80-86, 

2011. Dispoível em: <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2011.v30n1/80-86/ >Acesso em: 01 ago. 

2019. 

 
ASSIS, M.; HARTZ, Z. M. A.; VALLA, V. V. Programas de promoção da saúde do idoso: 

uma revisão da literatura científica no período de 1990 a 2002. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de 

Janeiro, n. 9, v.3, p.557-581,2004. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232004000300010&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 01 ago. 2019. 

  

BOCK, A. M. B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 
CABRAL, J. R.; ALENCAR, D. L.; VIEIRA, J. C. M.; CABRAL, L. R.; RAMOS, V. P.; 

VASCONCELOS, E. M. R. Oficinas  de  educação  em  saúde  com  idosos:  uma  estratégia  de 

promoção da qualidade de vida. Revista Enfermagem Digital Cuidado e Promoção da Saúde. 
Pernambuco, n. 1.2, 2015. Disponível em:< http://www.redcps.com.br/exportar/13/v1n2a04.pdf> 

Acesso em: 06 ago. 2019. 

 
FERREIRA PAIVA, M. R.; PARENTE, J. R. F.; BRANDÃO, I. R.; QUEIROZ, A. H. B. 

Metodologias Ativas de ensino-aprendizagem: Revisão integrativa. Revista de Políticas Públicas –

SANARE. Sobral/CE, n. 2, v.15, p.145-153, Jun-Dez, 2016. Disponível em: < 

https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049> Acesso em: 06 ago. 2019. 

 
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Org.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora UFRGS, 

2009. 

 
GIROTTO, V. C. Teorias da Aprendizagem. Valinhos: Anhanguera, 2012. 

 

MALLMANN, D. G.; NETO, N. M. G.; SOUZA, J. C.; VASCONCELOS, E. M. R. Educação em 
saúde como principal alternativa para promover a saúde do idoso. Revista Ciência & Saúde Coletiva. 

Rio de Janeiro, n. 20, v.6, p.1763-1772, 2015. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n6/1413-8123-csc-20-06-1763.pdf> Acesso em: 06 ago. 2019. 

 
VERAS, R.P. Terceira Idade, Envelhecimento, dignidade e cidadania futura. São Paulo: Dumara, 
1995.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232004000300010&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232004000300010&script=sci_abstract&tlng=pt

