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RESUMO: É consabido que a população brasileira está envelhecendo. Através da Lei 

13.535/2017, ocorreu a alteração da redação do artigo 25 no Estatuto do Idoso que obriga as 

instituições de ensino superior (IES) a realizarem atividades ao público idoso. Os cursos 

voltados aos idosos, em Universidades Aberta da Terceira Idade (UNATI), proporcionam um 

envelhecimento ativo, visando a saúde física e mental, além da interação social. O objetivo da 

presente pesquisa foi verificar quantas UNATI’s existem no RS e quais cursos estão sendo 

ofertados. Para tanto, foi realizada uma investigação através de um portal online chamado 

BuscaFaculdade em que constam as IES do RS. A pesquisa no site BuscaFaculdade mostra 

que há, no RS, 115 IES. Destas, 10 (8,7%) são públicas (estaduais ou federais) e 105 (91,3%) 

são privadas. Dessas, 26 (22,6%) tem algum centro desenvolvido para oferta de atividades para 

terceira idade, não necessariamente denominadas UNATI. Das IES privadas, apenas 17,1% 

oferecem atividades voltadas aos idosos. Os cursos mais ofertados foram: atividade física, 

incluindo aulas de pilates, dança, idiomas e informática. Foi possível verificar ainda falta a 

adequação de inúmeras instituições em função da legislação atual.   
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INTRODUÇÃO 

 

Considera-se o envelhecimento humano como um processo natural caracterizado por diversas 

questões biopsicossociais. Pelos mais diversos fatores relacionados a evolução humana, percebe-se que 

a expectativa de vida das pessoas aumentou, de modo que a preocupação com envelhecimento passou a 

ser um expoente nos últimos anos. (OMS, 2015) Nesse sentido, questiona-se quais atividades para 

população que está envelhecendo estão sendo desenvolvidas pelas Universidades no estado do Rio 

Grande do Sul? 

De acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2008), o Rio 

Grande do Sul possuía, em 2015, 11.247.972 habitantes, sendo que destes 15,7% da população eram 

considerados idosos. Já para 2030, espera-se atingir a marca de 11.542.948 habitantes, sendo sua 

população composta por 24,3% de pessoas idosas. 

Este cenário, aliado com a proposição de políticas públicas, enseja preocupação em relação a 

ações específicas que visem contribuir para a construção de um envelhecimento ativo, participativo e 

com qualidade de vida. Diante do aumento da população idosa em nosso estado, estima-se um 

crescimento na procura pelos cursos oferecidos.  

Assim, com este cenário de aumento de idosos e da obrigatoriedade em criação de atividades e 

cursos aos idosos, pelas instituições de ensino superior (IES), o objetivo do presente trabalho foi de 

mapear o que está sendo feito pelas instituições de ensino superior que pertencem ao Rio Grande do 

Sul/Brasil, para os idosos, sendo necessário, primeiramente, identificar quantas estavam ofertando 

atividades e cursos aos idosos. 

 

METODOLOGIA 
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A presente pesquisa teve caráter quantitativo. Para tanto, foi realizada uma investigação através 

de um portal online chamado BuscaFaculdade (2019) em que constam as IES do RS. Foi criado um 

banco de dados em planilha Excel para armazenamento e análise dos resultados, os itens incluídos 

foram: Nome da universidade; Cidade/UF; Privado ou Pública; Possui UNATI/outra nomenclatura?; 

Sobre o projeto; Objetivos e quais atividades oferecem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 18 de dezembro de 2017, através da Lei 13.535/2017, ocorre a alteração da redação do artigo 

25 no Estatuto do Idoso que diz: 

 

Art. 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, 

na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de 

extensão, presenciais ou a distância, constituídos por atividades formais e não 

formais. 

Parágrafo único. 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. (grifo nosso) (BRASIL, 

2003) 

De acordo com a referida legislação, passa-se para obrigatório nas IES a oferta de cursos e 

programas de extensão para idosos. Já se passaram dois anos desde a inclusão do referido artigo em 

nosso ordenamento jurídico, sendo possível adequação e atendimento da mesma. 

A pesquisa no site BuscaFaculdade mostra que há, no RS, 115 IES. De imediato foi possível 

perceber que não há uma uniformização na forma como as IES intitulam o seu espaço destinado aos 

idosos. 

De todas as IES do Rio Grande do Sul, a sua maioria é privada, sendo 10 (8,7%) públicas 

(estaduais ou federais) e 105 (91,3%) são privadas. Dessas, 26 (22,6%) tem algum centro desenvolvido 

para oferta de atividades para terceira idade.  

Das IES privadas, apenas 17,1% oferecem atividades voltadas aos idosos. Os cursos mais 

ofertados foram: atividade física, incluindo aulas de pilates, dança, idiomas e informática. Apesar de 

existirem mais IES privadas do que públicas, apenas duas das instituições públicas não oferecem curso 

aos idosos no RS, enquanto que 87 IES privadas não ofertam atividades para idosos. 

Verifica-se, assim, que falta uma adequação de 75,6% das IES em relação a criação de atividades 

e cursos aos idosos. Além de uma imposição legislativa, se está diante da preocupação, ou falta dela, 

com uma importante e significativa parcela da nossa população, a qual é considerada como grupo 

vulnerável e necessita de proteção e auxílio da sociedade. 

Estudos já comprovaram que a participação em uma área universitária destinada aos idosos, 

permite uma melhora na sua qualidade de vida. (ADAMO et al, 2017; CARVALHO-LOURES, Marta 

et al, 2010) Esse dado nos reforça a importância da existência dos cursos voltados aos idosos, permitindo 

um melhor envelhecimento humano. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível verificar que as IES estão se preocupando em ofertar atividades aos idosos, mas 

ainda falta mais iniciativa de diversas instituições em proporcionar um envelhecimento com maior 

qualidade de vida. Ademais, cumpre ressaltar a importância de adequação legislativa das instituições 

que ainda não estão ofertando atividades para esta faixa etária.   
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