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Resumo: A Universidade da Terceira Idade - UnTI é prevista no Estatuto do Idoso e contributiva para 

a qualidade de vida no processo de envelhecimento. Dessa forma, desenvolveu-se uma pesquisa 

qualitativa, com o objetivo de relatar a visão de gestores universitários sobre os referidos programas. 

Os resultados apontam para conscientização da universidade, melhorar estruturas e institucionalizar os 

programas. Conclui-se a favor de ações integradoras desses programas com a estrutura administrativa 

das Universidades e ampliação de acesso e permanência dos estudantes idosos. 
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Introdução 
Ao longo das décadas, a sociedade vem passando por uma revolução demográfica e o ser 

humano vem ganhando longevidade, o que traz benefícios e desafios de toda ordem, especialmente no 

âmbito de efetividade de políticas públicas. Nessa conjuntura, a universidade tem papel importante na 

promoção da emancipação humana e no desenvolvimento de tecnologias que contribuam para o 

melhor nível socioeconômico e cultural, com vistas a uma sociedade digna, justa e cidadã. Para 

Simões (2016), parte da sociedade não tem a consciência de tais mudanças no Brasil, sendo 

fundamentais as modificações em relação à cultura e à educação na direção de valorizar os idosos.  

Simoneau e Oliveira (2011) apontam a representação positiva de projetos universitários para 

pessoas idosas, apoiada em valores morais hegemônicos sociais, como a aprendizagem; com destaque 

a função social, que permite a interação, o estabelecimento de laços e a valorização do idoso. Outros 

estudos revelam a relevância dos programas para a Terceira Idade nas Universidades, que 

proporcionam oportunidades à quebra de estereótipos e manutenção da autonomia e cidadania, além 

da possibilidade de desenvolvimento de pesquisas científicas em prol do idoso (OLIVEIRA; 

SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2016; SIMONEAU; OLIVEIRA, 2011). A partir do movimento de 

uma universidade francesa que emergiu o termo Terceira Idade, remetendo à ideia de envelhecimento 

ativo e originando a Universités Du Troisième Âge, a qual popularizou-se no Brasil a partir dos anos 

80, quando surgiram as primeiras Universidades da Terceira Idade (UnTI) (CACHIONI, 2012).  

O senso comum vem se apropriando de conhecimentos básicos da gerontologia, percebendo 

que há perdas decorrentes do processo de envelhecimento, porém, com a possibilidade progressiva de 

construção de um novo paradigma, o qual implica no reconhecimento de o idoso seguir desenvolvendo 

potenciais e aprendendo a lidar com possíveis vulnerabilidades. Assim, a dicotomia da percepção da 

velhice é um reflexo cultural, “de uma sociedade na qual a educação é um instrumento relevante que 

contribui para determinar e reforçar uma ou outra concepção social” (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2016, p. 14). Entretanto, nem concepções totalmente positivas, nem totalmente negativas 

do idoso refletem a realidade (BOUDINY, 2013). Pode-se pensar no processo de envelhecer no 

decorrer da vida, onde o idoso não é predeterminado: oportunidades e escolhas influenciarão como se 

chega à velhice (BOUDINY, 2013). Assim, reforça-se o papel das universidades, enquanto produtoras 

de oportunidades e geradoras de inovações contributivas para o desenvolvimento da sociedade. 

Silva (2013) identificou pouca autonomia financeira em uma UnTI brasileira, apesar do 

trabalho sério para centenas de idosos. Em outro projeto, Loreto e Ferreira (2014) relatam, além da 

limitação de recursos, a competição interna por recursos entre as várias áreas de atuação. Tal 

panorama indica que não há o reconhecimento da relevância desses programas, supostamente pela 

carência em organizar recursos institucionais destinados aos mesmos. Ações poderão contribuir para 

aumentar esforços de convivência e da realização de estudos que dê uma identidade estrutural e de 

gestão das diversidades no tocante à denominada “UnTI” integrada aos demais níveis existentes.  
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Para Silva et al. (2016) é relevante refletir sobre como programas do tipo UnTI se estruturam 

nas universidades, no sentido de fortalecê-los, mas sem que percam sua identidade. Apesar da 

importância das UnTIs, ao investigar programas consolidados, Silva et al. (2016) não identificaram 

voz suficiente dentro do planejamento universitário, tampouco uma política institucional universitária 

relacionada à UnTI. Alerta-se a importância de uma boa gestão “[...] para a sustentabilidade de 

programas e projetos, e quanto maior abertura e autonomia em relação a recursos, maior liberdade 

para desenvolver um planejamento a médio e longo prazo” (SILVA et al., 2016, p. 25).  As UnTIs 

estão previstas na legislação, pois segundo o Estatuto do Idoso “O poder público apoiará a criação de 

universidade aberta para as pessoas idosas” (BRASIL, 2003), mas nem todos os gestores universitários 

têm ciência de como ocorrerá tal apoio, já que não há regramento para executá-lo. 

O potencial estrutural das universidades federais, somado ao fato da inclusão de pessoas 

idosas em espaços educativos estar previsto em políticas e que distintas iniciativas educacionais são 

feitas para suprir demandas da sociedade (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2016), urge se 

entender como os dirigentes das universidades federais enxergam estes programas, tendo em vista que 

a sustentabilidade de programas é facilitada quando os gestores os veem como estratégicos. Assim, 

essa pesquisa entrevistou dez dirigentes de universidades federais brasileiras com UnTI que tivessem, 

ao menos, duas décadas de existência na instituição para verificar a representatividade do Programa 

(UnTI) na visão estratégica da universidade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar o ponto 

de vista dos então gestores das universidades sobre as UnTI nas universidades federais.  

Metodologia 

Apresenta-se nesse estudo um recorte da tese “Reflexões sobre a universidade da terceira 

idade (UnTI) na gestão das Universidades Públicas Federais Brasileiras” (SILVA, 2017), na visão 

dos gestores universitários. A população foi composta das UnTI de Universidades Públicas Federais 

brasileiras que atuam na perspectiva de educação permanente e não se norteiam em projetos 

pontuais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, multicasos, de UnTIs fundadas até 1996. O 

rastreamento das UnTI foi feito pelo Sistema e-MEC do Ministério da Educação do Brasil, com os 

filtros: ensino superior e universidade pública federal, obtendo-se 63 IFES (MEC, 2016). Com isso, 

consultou-se no site destas universidades as expressões: terceira idade e idoso, encontrando-se 36 

UnTI. Apesar da diferença de nomenclaturas e formatos, compreendeu-se apenas programas 

permanentes, que tivessem a educação como um dos pricípios norteadores (CAHIONI, 2013). Com 

o filtro de no mínino 20 anos, obteve-se 17 UnTI (Quadro 1).   

Quadro 1- UnTI de Universidades Públicas Federais do Brasil com pelo menos 20 anos de criação, em 2016. 

IFES Sigla da UnTI Data IFES Sigla da UnTI Data 

UFSC NETI 1982 UFPel NATI 1993 

UFSM  NIEATI 1984 UFAM PIFPS-U3IA 1994 

UFU AFRID 1989 UFPA UNITERCI 1994 

UFJF Polo de Enriquecimento Cultural 

para a Terceira Idade. 

1991 FURG  NUTI 1994 

UFRGS UNITI 1991 UFSJ Programa Universidade para a 
Terceira Idade. 

1995 

UFPB  NIETI 1992 UNIRIO Grupo Renascer. 1995 

UFMT NEATI 1993 UFMA  UNITI 1995 

UFMG Projeto Maioridade - Universidade 

Aberta para a Terceira Idade. 

1993 UFES NEEAPI 1996 

UFOP Programa Terceira Idade. 1993 

   Fonte: Adaptado de Silva, 2017. 

As entrevistas foram realizadas com os Pró-Reitores de Extensão ou Diretores de Unidade 

em que a UnTI está ancorado, numa conversa sobre a visão dos gestores em relação à inserção da 

UnTI na universidade e as perspectivas futuras. Das 17 Universidades Federais contatadas, 10 

gestores aceitaram participar da pesquisa (UFSC, UFSM, FURG, UFJF, UFPB, UFAM, UFMG, 

UFMT, UFSJ e UFES). As entrevistas foram feitas por Skype®ou telefone, entre maio a novembro de 

2016. A análise dos dados foi por meio de análise de conteúdo. O anonimato dos entrevistados foi 

garantido, atribuindo-se a codificação Beta para cada respondente. 

Resultados e Discussão 

Para averiguar a representatividade da UnTI na visão estratégica da universidade, a primeira 

questão feita aos gestores foi se cada um conhecia a UnTI da universidade a qual pertenciam e todas as 

respostas foram afirmativas. Chama atenção o fato de cinco Betas Respondentes já conhecerem a 

UnTI da Universidade a qual trabalham antes de assumir um cargo de gestão. Beta 1 (2016), por 



exemplo, salienta que o Programa ultrapassa a universidade e já o conhecia antes mesmo de ser 

servidor da universidade. Por sua vez, Beta 4 (2016) conhece o Programa há tempo, uma vez que teve 

estreita ligação, “porque [...] minha faculdade de origem, tem estudantes fazendo estágio, sempre teve 

projetos de extensão, então é algo bastante conhecido dentro da minha faculdade” (BETA 4, 2016, 

s/p.) e sublinhou que, em 2016, o Programa foi premiado em uma prática que articula questão teórica e 

metodológica, que poderão fazer parte das ações de extensão universitária.  

Já, Beta 10 (2016, s/p.) descreve várias ações do Programa e uma das coisas que lhe chamou a 

atenção foi a possibilidade de a população da área rural participar dessas atividades,  
[...] o programa articula várias áreas do conhecimento, organiza um conjunto de ações [...] com a 
população que vem dentro da universidade e a partir daí então tem toda uma ação que tem [...] 

contribuição na formação dos alunos de graduação, essa possibilidade de uma vivência interdisciplinar, 

[...] talvez seja a grande contribuição, porque, [...] a gente não pode perder de perspectiva que [...] a 
universidade tem por objetivo a formação humana, então [...] nosso objeto principal é [...] contribuir com 

[...] acadêmicos, [...], da formação cidadã, da capacidade [...] quando entrarem para o mundo do trabalho, 

[...] na vida da sociedade, poderem, a partir dos exercícios profissionais, fazer uma inserção [...] com a 
visão muito mais ampliada. E esse Programa [...] permite esse diálogo [...] para os acadêmicos, para os 

professores, e têm uma contribuição, sobremaneira, na sociabilidade dos idosos, na possibilidade [...] de 

experiência, de vivências, e [...] intervenções no campo da saúde, que [...] são as grandes contribuições. 

Quando indagados sobre a forma de configuração na estrutura da Pró-Reitoria de Extensão e 

do sistema de acompanhamento de resultados e da inserção do Programa no relatório anual da 

universidade, evidencia-se que as UnTIs são tratadas como os demais programas de extensão e que o 

mapeamento dos resultados está distante do ideal, expondo-se a dificuldade de algumas universidades 

para estabelecer indicadores de avaliação deste tipo de extensão, bem como o paralelo no Brasil. 

As respostas dos Betas foram em direção da busca e construção de indicadores mais concretos 

aos Programas de extensão, ainda em processo. No caso de Beta 6 (2016), por exemplo, o que é 

avaliada é a universidade como um todo, e apesar de o Programa ser tido como significativo, as 

informações sobre seus resultados acabam diluídas no conjunto da instituição.  

Em relação à inserção dos resultados, três dos Betas Respondentes relataram as ações do 

Programa de forma detalhada, mas a ausência indicadores não os permite apontar como isso repercute 

para melhoria da UnTI. As interfaces da UnTI com as Pró-Reitorias dão-se, principalmente, na 

formalização do registro que a ação de extensão deve ter nos trâmites da universidade.   

Beta 2 (2016) aponta a dificuldade de vislumbrar um futuro, em um cenário de crise nas 

universidades. Adiciona à incerteza da extensão advinda da aposentadoria de coordenadores. A 

maioria dos programas se consolida gradualmente, e no caso específico, são mais de 20 anos. É uma 

tarefa complexa, com a dificuldade de apoio financeiro, uma vez que a extensão não está inserida na 

matriz orçamentária do MEC, ficando dependente da filosofia dos gestores. Embora as universidades 

federais apresentem as suas expectativas ao fazerem as suas propostas orçamentárias, o valor 

destinado à Extensão concorrerá com outras demandas financeiras que as universidades têm que fazer 

frente. Isso gera limitações sérias. Então, “[...] como eu vislumbro a permanência desses programas? 

[...] o que eu posso dizer é que há uma necessidade real de que os bons programas continuem 

existindo. Independente de que gestão estiver à frente da universidade” (BETA 2, 2016, s/p.). O Beta 

Respondente explica, no entanto, que a permanência de bons Programas não depende só da boa 

vontade que o Pró-Reitor e sua equipe possuam perante a ação, mas de outros vários fatores. Há 

restrições para fazer licitações e contratações, e os recursos têm minguado.  

O ponto da não dotação de recursos específicos para a extensão na matriz orçamentária do 

MEC já havia sido citado em outra ocasião por um dos Betas Respondentes, e conforme este relato, já 

é um assunto antigo. É um ponto imprescindível se há uma verdadeira vontade da indissociabilidade 

das funções universitárias sem estabelecer hierarquias.  

O envelhecimento populacional está posto, e, para Beta 4 (2016, s/p.) há perspectiva de 

fortalecimento do trabalho realizado, pois “[...] programas direcionados para essa fase da vida humana 

[...] têm que ser desenvolvidos”. Um ponto para reflexão e planejamento é a ampliação do alcance do 

Programa para diferentes camadas sociais. A direção no futuro é cada vez mais ampliar a participação 

de pessoas de camadas sociais populares, por meio de ações gratuitas, amplamente divulgadas. Já Beta 

5 (2016) não vê a necessidade de mudanças, pois em sua opinião o Programa tem funcionado e possui 

uma estrutura bem avaliada tanto pelos participantes, como pela própria comunidade acadêmica”.  

A gestão de Beta 7 (2016, s/p.) entende que as atividades junto aos idosos “[..] melhoram as 

questões de qualidade de vida”, pretendendo ampliar o programa, já que há uma lista de espera de 

mais de 150 pessoas para cursos de cuidador de idoso, ou seja uma demanda reprimida, tanto de mão 



de obra qualificada, quanto para com os próprios idosos. No entanto, a pretensão é vaga no momento 

em que não se fala de mudanças estruturais ou ao menos de que modo se pretende ampliar as ações. 

Desta forma, pode-se afirmar que os Betas Respondentes não têm propostas de mudanças 

estruturais concretas futuramente para as UnTIs. No discurso, a importância é reconhecida, mas as 

respostas em relação ao como fazer são vagas. Além disso, a própria extensão esbarra na dificuldade 

da ausência de uma matriz orçamentária própria. Os Programas, que atualmente encontram-se dentro 

das inúmeras possibilidades da extensão, ficam reféns da inexistência de recursos. Ainda assim, há 

relatos que destacam a relevância de seu compromisso social e reconhecimento perante a comunidade. 

Diante da ideia de programas educativos permanentes para idosos serem inseridos na estrutura 

formal das universidades e a interação e sinalização do MEC em relação a isso, as expectativas são 

negativas, principalmente perante a dita crise da universidade, citada por alguns Betas respondentes.  

Beta 1 (2016) explica que a atual sinalização é de redução, de fixar no ensino: o MEC diz que 

extensão é consequência do ensino e da pesquisa, sendo um cenário desagradável para quem entende a 

extensão como essencial à formação estudantil. Sua gestão vê a relevância do Programa para o 

desenvolvimento dos estudantes e para integração da universidade com a comunidade, não só do ponto 

de vista do desenvolvimento do conhecimento específico, mas também de um serviço prestado à 

comunidade, de demonstrar a importância de pensar e estruturar o espaço para pessoa idosa. Porque há 

importância desses espaços públicos de reconhecimento, ainda mais em um período no qual o Brasil 

vai envelhecendo. Significa que como sociedade e como nação é necessário estar preparado para lidar 

com essa população nas suas especificidades e necessidades, e enquanto país, nós não estamos. 

Para Beta 10 (2016, s/p.) o cenário no campo do ensino superior, especialmente, nas 

universidades públicas federais não é o mais propício para conquistas sociais, lhe parecendo que talvez 

tenhamos perdido o tempo histórico para implantar algumas coisas mais avançadas dentro da 

universidade, “um cenário muito frágil”. Sobre a questão do idoso, o Beta Respondente reflete que não 

se tem condições objetivas para criar estruturas, mas talvez de manter a qualidade do que se tem, pois, 

uma das grandes dificuldades dentro das universidades em geral é pensar novos desenhos de formação 

superior diferente das formas clássicas. E pensar em acolher esse público, pessoas que já têm uma 

experiência, demanda um desenho e uma possibilidade, uma habilidade de pensar fronteiras novas, e o 

que parece neste momento é que somos ainda conservadores para criar novas fronteiras, novos 

desenhos de projetos, por exemplo, com um recorte interdisciplinar, porque as próprias estruturas hoje 

das federais, com raras exceções, têm cursos vinculados a uma área específica do conhecimento. Beta 

10 (2016) opina que um programa de educação para idosos teria que ser pensando em uma perspectiva 

mais ampliada do que se tem hoje nas nossas experiências de cursos de graduação. 

Quando questionados sobre as tendências para a UnTI e a avaliação sobre a possibilidade de 

contribuição real da universidade para contemplar a demanda da população idosa, vários Betas 

Respondentes falaram sobre a necessidade de melhorar as estruturas, fortalecer e/ou institucionalizar 

os bons programas existentes e do imperativo de uma maior conscientização dentro da universidade.  

O estudo demonstra que a visão dos gestores das universidades sobre as UnTI nas 

universidades públicas federais aponta para a direção de melhor compreender a importância dos 

Programas de Educação Permanente para Idosos no meio universitário, com a manifestação de apoiar 

o Programa, bem como o desejo de ampliá-lo ou fortalecê-lo do ponto de vista estrutural. Entretanto, 

não há o relato de perspectiva de uma política educacional nacional ou de interação do MEC, sem a 

clareza de ações institucionalizadas, ou seja, há apenas iniciativas pontuais, demonstrando que nas 

universidades o debate sobre a importância da transição demográfica é insuficiente. 

A visão de universidade como uma instituição conservadora e burocrática ainda é uma 

constante e, justifica-se que para ocorrer reais mudanças, urge um processo de conscientização acerca 

do desafio que já está posto. Além, da necessidade premente de implementação das políticas públicas 

e dispositivos legais que garantem o direito da pessoa idosa de acesso à educação permanente, com 

vistas ao envelhecimento ativo. Especialmente, no que se refere ao Artigo 25 do Estatuto do Idoso que 

versa sobre a obrigação das instituições de educação superior ofertar 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 (BRASIL, 2017).  

Considerando a fronteira cronológica para a terceira idade determinada pela diferença entre 

envelhecer num país desenvolvido (60 anos de idade) e em um país em desenvolvimento (65 anos de 

idade), especialmente no que se refere ao favorecimento do melhor nível de qualidade de vida, admite-



se que as condições ambientais impactam o padrão de envelhecimento do cidadão. Portanto, torna-se 

imperativo aprofundar os estudos sobre a educação para o envelhecimento nos moldes da UnTI e 

implementar ações integradoras desses programas com a estrutura administrativa das Universidades no 

Brasil, bem como ampliar as possibilidades de acesso e permanência desses estudantes idosos. 
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