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Resumo 

As estratégias, objetivos e metodologias utilizadas na educação para a formação de idosos são 

fatores importantes que contribuem positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem desse 

público. Para esse estudo utilizou-se de Autores como:  Baptista (2015); Careira (2015); Ribeiro (2015), 

entre outros, para elucidar a temática sobre os programas de aprendizagem ao longo da vida direcionado 

para a pessoa idosa. Recorrendo a uma metodologia sistemática para alcançar o objetivo de buscar 

referências na literatura e na experiência nacional e internacional que possam contribuir para esse 

debate. Encontrando como resultado como modelo de aprendizagem ao longo da vida como as 

universidades da terceira idade como ferramenta de bem-estar e qualidade de vida, assim como 

aprendizagem por meio das TIC e também aprendizagem como resgate da autoestima.  

Esse trabalho tem como objetivo identificar e analisar os objetivos, métodos e estratégias dos 

programas de aprendizagem ao longo da vida para idosos e como resultado. 
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Introdução 

O envelhecimento é um processo universal, natural, heterogêneo e que se dá de forma gradativa 

(Ferreira, Corrêa, & Banhato, 2010). Além disso, ele é o produto da combinação de diversos fatores, 

como os relacionados à cultura e ao gênero, ao acesso ao serviço social e aos sistemas de saúde, sem 

contar os fatores econômicos e aqueles ligados aos aspectos sociais, pessoais e comportamentais. 

A rápida mudança do perfil demográfico e epidemiológico brasileiro conduz a necessidade de estudos 

sobre a saúde da população idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2000), o Brasil destaca-se em termos demográficos por apresentar altas taxas de crescimento da 

população de idosos, com projeções para 2025 de cerca de 30 milhões de pessoas. No Brasil, o Estado 

de Minas Gerais ocupa o segundo lugar em números absolutos de idosos, atrás somente de São Paulo 

(IBGE, 2006).  

Com as mudanças significativas na expectativa de vida, na possibilidade de um envelhecimento 

saudável e diante do novo desenho da pirâmide populacional do Brasil, os idosos se tornaram objeto 

privilegiado de estudo dos últimos anos e passaram a ocupar cada vez mais espaço nos períodos 

científicos, uma vez que tem havido o incremento cada vez maior de pesquisas realizadas sobre esse 

tema nos últimos anos. Esta nova configuração social levou o mundo a rediscutir o envelhecimento. 

Pensando nisso, foram criadas políticas, programas e conceitos visando otimizar as oportunidades de 

saúde, cidadania e proteção a pessoa idosa com o objetivo de trazer maior qualidade de vida a essa 

população (OMS, 2005).  
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No cenário Internacional, surgem as primeiras perspectivas para definir a ideia de envelhecimento 

ativo, mas foi oficializado apenas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no final da década de 90, 

que expôs que o envelhecimento saudável “baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das 

pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e auto-

realização” (OMS, 2005, p.13). Com base nesses fundamentos, somos apresentados ao conceito de 

Aprendizagem ao Longo da Vida, que foi resgatado da perspectiva de Jonh Dewey (1952-1859) que 

adota a ideia que a educação enquanto processo de aprendizagem tem uma função social de conectar os 

indivíduos por meio de suas experiências, não apenas seguir uma programação para alcançar uma 

posição social. Compreende-se que os programas de ALV para idosos potencializa a participação ativa 

na comunidade acadêmica, em particular, e na comunidade em geral, na perspectiva da participação 

cívica e atuante, trazendo benefícios físicos e psicológicos ao reduzir o isolamento, ao otimizar o 

convívio intergeracional e ao promover as dimensões física, cognitiva, socioafetiva e espiritual. Nessa 

temática em que o Aprendizado ao Longo da Vida (ALV) atua para estudar os idosos, a seguinte 

pergunta nos inquieta: quais são os objetivos, métodos e estratégias utilizados nos programas de 

aprendizagem ao longo da vida para idosos? Logo, o objetivo desse estudo consiste em identificar e 

analisar os objetivos, métodos e estratégias dos programas de aprendizagem ao longo da vida para 

idosos.  

 

METODOLOGIA 

O método de estudo utilizado para o trabalho foi a revisão sistemática, onde para efeito de 

pesquisa são considerados estudos secundários que têm como fonte normativa de dados os estudos 

primários. Para essa pesquisa se buscou estudos que foram conduzidos com idosos no que se refere aos 

programas de aprendizagem ao longo da vida, tanto em publicações em língua inglesa, quanto em 

portuguesa. Essa pesquisa foi organizada em cinco etapas: a primeira fase se deu pela formulação do 

problema de pesquisa - quais são os objetivos, métodos e estratégias utilizados nos programas de 

aprendizagem ao longo da vida para idosos? A segunda etapa ocorreu a partir do levantamento de 

literaturas cientificas realizadas em junho de 2019, utilizando as bases de dados: Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Definiu-se como corte 

temporal o período de 2009 a 2019, no entanto, grande parte dos artigos utilizados datam de 2015 em 

diante. A busca foi qualificada por intermédio da articulação e combinação das palavras-chaves 

“lifelong learning for the elderly”. Ainda, optou-se pela utilização dos termos em língua inglesa, 

sobretudo, para se obter uma maior abrangência de publicações. Além disso, foi usado operadores 

booleanos “And” e “OR”, como estratégia de busca.  

Para tecer essa amostra, foram adotados como critérios de inclusão: publicações disponíveis 

integralmente em bases de dados científicos ou em versões impressas; (b) publicados a partir de 2009, 

aprovados pela comunidade científica; (c) trabalhos que abordaram objetivos, métodos e estratégias de 

programas de aprendizagem ao longo da vida., mesmo que estes não apresentassem variáveis 

simultaneamente. Como Critérios de exclusão, foram descartados (a) trabalhos que avaliavam 

aprendizagem ao longo da vida em outras faixas etárias; (b) trabalhos publicados como artigos curtos 

ou pôsteres. Esses critérios possibilitaram selecionar 06 publicações para compor a amostra do estudo.  

A terceira fase foi feita uma análise crítica das publicações científicas a fim de verificar se 

atendiam aos critérios definidos. Em relação aos artigos selecionados, foram extraídos e avaliados itens 

como: nome dos autores, ano de publicação, país, tipo do estudo, amostra, objetivo geral, método de 

aprendizagem, estratégias de ensino, conclusão, com intuito de compreender como os programas de 

ALV desenvolvem suas ações e os principais resultados para a vida do idoso.  

Na quarta fase, foi realizado o aglomerado das informações relacionadas aos programas de 

aprendizagem ao longo da vida e o impacto na vida dos idosos. Assim, todos os dados colhidos foram 

interpretados com base no estado da arte relacionado a essa temática. E por fim, a quinta fase 

correspondeu à sistematização e sumarização do conhecimento, que foram pontuados na seção de 

discussão. 

 

Resultados e discussões 

A busca por literaturas relacionadas ao tema de pesquisa levou 131 estudos, sendo que após a 

leitura dos títulos e também dos resumos, foram alcançados um número total de 126 literaturas. Em 



seguida, aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão que resultou na seleção de 110 referências. Dada 

essa etapa, foi realizada a leitura do texto completo, sendo excluídos 10 artigos do processo e obtendo 

uma amostra de 6 (seis) publicações. Em relação à proporção de publicações, encontrou-se que (50%) 

foram publicadas em 2015. Além disso, os países que produziram mais com a temática da aprendizagem 

ao longo da vida de idosos foi Portugal (66,6%), em seguida vem o Brasil com (33%). Quanto ao tipo 

de estudo foi identificado que 33,3% usam o método misto (quantitativo-qualitativo), 33,3% usam o 

estudo de caso, 16,6% usam a pesquisa qualitativa e 16,6% a pesquisa-ação. No que se refere à amostra, 

observou-se que dos seis estudos os que foram desenvolvidos em Portugal considera como pessoa idosa 

aquela que atingiu mais de 50 anos, diferente da concepção brasileira que é a partir dos 60 anos. Desses 

estudos, 1 estudo foi com uma pessoa com 48 anos de idade -considerada como idosa. Em relação a 

proporção da população, a maior parte foi com 374 participantes e a menor foi de 1.   

Para responder à pergunta da pesquisa: “Quais são os objetivos, métodos e estratégias utilizados 

nos programas de aprendizagem ao longo da vida para idosos? Definiu-se as seguintes categorias: 

Categoria 1. Universidade da terceira idade como ferramenta de bem-estar e qualidade de vida; 

Categoria 2. Aprendizagem das TIC como estratégia de integração dos idosos; Categoria 3 

Aprendizagem ao longo da vida e o resgate da autoestima. Vale ressaltar que apesar dos resultados 

coletados nesse trabalho, existem algumas dificuldades que implicam em insuficiência em relação a 

aplicação da técnica para levantamento de publicações cientificas, pois estas estão submetidas a um 

rastreamento que é produzindo pela combinação de palavras-chaves nas plataformas de busca. Logo, 

diversas produções não foram identificadas por conta dessa limitação. 

 

Conclusão 

Essa pesquisa possibilita identificar as diversas estratégias e modelos de aprendizagem voltados 

para população idosa, no que se refere a Aprendizagem ao Longo da Vida. Quanto aos objetivos, fica 

evidenciado que a grande maioria dos estudos está focado na identificação das principais práticas que 

promovam a melhoria dos aspectos, quanto à: bem-estar, qualidade de vida, autonomia, aumento da 

autoestima, socialização e participação ativa. Já n que tange ao âmbito da aprendizagem, os programas 

de ALV estão voltados para valorização de uma educação informal, que estimula a experiência de vida 

dos indivíduos, o desenvolvimento de competências, afastando-se, assim, de uma pedagogia que foca 

no conteúdo, onde o mais importante nesse caso é o processo.  Em relação às estratégias de ensino, 

observa-se variados procedimentos que vão desde a inserção dos idosos no universo das tecnologias, 

abordagem de disciplinas voltadas para educação para saúde, oficinas culturais e artísticas, aplicação de 

jogos, a musicalidade, prática de exercícios físicos e a troca de experiências com pessoas mais novas,  

com o proposito de estimular a intergeracionalidade entre outras. Além disso, identifica-se que os 

programas obtêm resultados significativamente positivos, modificando componentes cognitivos, 

afetivos, relacionais na vida dos idosos.  

Portanto, recomenda-se novos estudos com a finalidade de aprofundar na perspectiva dos 

programas de aprendizagem ao longo da vida que melhoram a saúde dos velhos em um contexto 

educacional que integre e não exclua. 
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