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Resumo 

 

A apreensão das ações desenvolvidas com os velhos em projetos que envolvem o tripé ensino, pesquisa 

e extensão possue relevância na medida em que possibilita socializar e expandir o conhecimento e a 

qualidade do atendimento. Este trabalho tem como objetivo analisar as publicações científicas do XV 

FORUMNCTI, publicados na revista Extensio, considerando as práticas apresentadas e a influência na 

qualidade de vida dos participantes. A pesquisa foi desenvolvida por meio de análise bibliográfica das 

publicações em que se identificou que as ações implementadas possibilitaram resultados efetivos na 

inclusão e desenvolvimento social dos velhos, viabilizando a conclusão de que tais iniciativas devem 

ser mais constantes pois revestem-se de grande importância para o desenvolvimento social. 
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Introdução 

 

A cada ano a expectativa de vida tem aumentado consideravelmente. Enquanto em 1910 a 

expectativa de vida de um homem era 33,4 anos, no ano 2000 passou a ser 64,8 (IBGE, 2003) e, 

atualmente, passamos a mais de 73 anos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). Este fato fomenta a busca 

de novas formas de compreender a velhice e o processo de envelhecimento com qualidade. 

No meio acadêmico, eventos científicos como congressos, fóruns, simpósios e afins estimulam 

e divulgam pesquisas e práticas em diferentes áreas do conhecimento. No que diz respeito ao 

envelhecimento, observa-se a implementação de diversos projetos voltados aos idosos por meio de 

instituições de ensino superior. Nesse sentido o Fórum Nacional de Coordenadores de Projetos da 3ª 

Idade de Instituições de Ensino Superior (FORUMNCTI) constitui-se em referência para os estudos e 

divulgação da referida temática o que possibilitou a presente pesquisa a partir das produções científicas 

apresentadas neste evento. 

O XV FORUMNCTI ocorreu em outubro de 2017 e foi realizado na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) pelo Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI). Com o objetivo de discutir e 

compartilhar experiências vivenciadas em projetos universitários para a terceira idade, os trabalhos 

científicos submetidos e selecionados no XV NCTI foram publicados pela Revista Eletrônica de 

Extensão – Extensio (ISSN 1807 – 0221). 

 Segundo Porporatti (2017), no editorial da revista, os projetos e programas voltados aos velhos 

por meio das universidades cumprem com o compromisso social dos programas educacionais, 

valorizando os idosos através de atividades de extensão. Essas atividades são voltadas a novos 

conhecimentos e estimulação física e cognitiva, tendo aulas de balé, informática, atividades físicas, 

oficinas de memória, entre outros, promovendo mais qualidade de vida aos participantes. 

 Sabemos que a qualidade de vida (QV) na velhice é algo que deve ser compreendido “(...) a 

partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e 

sociais” (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p. 585). Em concordância, Vivian e Argimon (2009) 

declaram que a presença de patologias, perda de autonomia, relações culturais e socioeconômicas 

também comprometem a capacidade funcional do individuo, e influenciam em sua QV. 
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Neste contexto, faz-se importante a investigação acadêmica sobre envelhecimento e práticas que 

proporcionam maior qualidade de vida aos velhos, com a produção mais estudos na área, por meio de 

uma comunidade científica ativa, dentre as quais se destaca o FORUMNCTI.  

Levando em consideração tais fatos, faz-se o questionamento sobre o quão influente tais práticas 

podem ser para a qualidade de vida dos velhos que participam dos projetos apresentados. Sendo assim, 

este trabalho tem como objetivo analisar as publicações científicas do XV FORUMNCTI, publicados 

na revista Extensio, considerando as práticas apresentadas e a influência na qualidade de vida dos 

participantes.  

Metodologia 

 

Este é um trabalho de revisão bibliográfica de caráter exploratório realizado a partir de uma 

abordagem qualitativa, de natureza descritiva, na qual todos os artigos publicados no Volume 14, 

Número 27, da Revista Extensio foram analisados totalizando nove artigos. Todos estão disponíveis na 

íntegra através do website do periódico. Os artigos foram organizados em fichas nas quais constavam 

dados de identificação (título, palavras-chave, objetivo, metodologia, resultados e conclusão), sendo que 

estes foram identificados, inicialmente, nos resumos. Por fim, todos os artigos foram lidos na íntegra e 

posteriormente organizou-se tabelas de análise destacando pontos comuns entre os trabalhos a partir da 

análise das palavras-chave e dos resultados apresentados. 

Resultados 

 

Dentre os nove artigos publicados, sete trabalhos relatam experiências realizadas em projetos 

de extensão voltados à terceira idade desenvolvidos em Instituições de Ensino Superior (IES). Os 

demais, dissemelhantemente, fazem reflexões sobre o compromisso social que as IES têm para com a 

população idosa.  

 

Quadro 1: Relação dos artigos analisados 

 

TÍTULO AUTOR (ES) PALAVRAS-CHAVE 

Universidade da terceira idade, 

compromisso social e 

compromisso institucional 

SILVA, F. M. da; 
SOUZA, I. M. de; 
ROCHA, R. A. da. 

Educação Permanente; 

Políticas Públicas; 

Universidade Aberta para a 

Terceira Idade. 

A educação permanente 

protagonizada pelo idoso na 

universidade aberta para a terceira 

idade/UEPG 

OLIVEIRA, R. de C. da 
S.; 

SCORTEGAGNA, P. A.; 
SILVA, F. O. A. da. 

Terceira Idade; Compromisso 

Social; Extensão. 

O impacto do projeto ações sociais 

e de saúde em gerontologia/ 

Univates (RS) para idoso 

MARTINEZ, B. B.; 
THOMÉ, A. L. E.; 

KERKHOFF, A. C.; 
BROD, A. 

Envelhecimento; Extensão 

Universitária; Impacto Social; 

Idoso. 

Processo de formação e inclusão 

tecnológica para a Terceira Idade 
PAIXÃO, T. S.; 

FREITAS, M. do C. D. 
Aprendizagem; E-Inclusão; 

Terceira Idade. 

Tecnologias desenvolvidas pelas 

instituições de ensino superior para 

idosos com deficiência 

GODOI, H. P de; 
GIRONDI, J. B. R.; 

FERNANDEZ, D. L. R.; 
TRISTÃO, F. R.; 

PIRES, F. R. de O.; 
SCHIER, J. 

Idoso; Pessoas com 

Deficiência; Tecnologia em 

Saúde. 

O envelhecimento feminino entre 

costuras: o atelier coreográfico 

como possibilidade de experiência 

LYRA, V. B.; 
ZUCCO, A. K. S. 

Envelhecimento Feminino; 

Dança Contemporânea; 

Experiência. 

As aulas de balé clássico em uma 

universidade da melhor idade em 

Campo Grande - MS 

MARTINS, G. A. F. 
Balé Clássico; Dança; 

Envelhecimento Ativo; 

Qualidade de Vida. 



Sintomatologia depressiva em 

idosos e a influência da atividade 

física em um programa de 

extensão 

POSSAMAI, V. D.; 
SILVA, P. C. da;  

VARGAS, A. S. R. de;  
DUTRA, N. S.; 

GONÇALVES, A. K. 

Atividade Física; Sintomas 

Depressivos; Idosos. 

Estimulação cognitiva para 

melhoria das funções cerebrais de 

idosos 

CAVALLI, A. S.; 
GAMARO, G. D.; 

OLIVEIRA, G. G. B.; 
DUARTE, K. da S.; 
CAVALLI, M. O. 

Atividade Motora; Cognição; 

Ensino; Idoso; Memória. 

 

Os trabalhos apresentados versam sobre ações desenvolvidas em espaços específicos e com 

enfoques em áreas de estudo com estreita relação ao desenvolvimento dos velhos. As ações incluem 

uma diversidade de práticas nas áreas de dança, atividades físicas, estimulação cognitiva e tecnologias. 

Ressalte-se o desenvolvimento de projetos como o de balé clássico que, além de fortalecer os 

aspectos referentes a vida saudável e a importância do movimento, remetem diretamente ao imaginário 

das participantes, uma vez que, para muitos o balé era considerado algo  inalcançável para si. Participar 

das aulas de danças, ensaiar e apresentar publicamente é um airoso processo de ressignificação de 

experiências.  

Outros trabalhos relatam os benefícios da atividade física em grupo no que diz respeito à redução 

de sintomas depressivos. É interessante refletir que todas as atividades apresentadas são coletivas e que 

isso influencia nas questões sociais dos participantes, sendo benéfico em diversos aspectos.  

 Por fim, também é importante destacar a presença de desafios crescentes em todas as 

experiências apresentadas. Os processos de aprendizagem, por vezes, exigem que se aprenda por etapas, 

iniciando com questões mais simples e ao longo do tempo possibilita alcançar conquistas gradativas. 

Este tipo de desafio tende a promover a fidelização no processo e, assim, manter a participação do grupo, 

evitando desistências entre os participantes. 

Conclusão  

Através destes dados é perceptível que a universidade desempenha um papel fundamental em 

diversas cidades no que diz respeito à qualidade de vida dos velhos. Os projetos de extensão 

apresentados demonstram grande satisfação dos participantes das aulas e atividades proporcionadas 

aumentando as relações socias saudáveis, práticas de atividades físicas e culturais, assim como 

desenvolvimento e estimulação cognitiva, ou seja, oportunizam qualidade de vida aos que frequentam. 

Observa-se ainda que as referidas ações, mesmo que essências, restringem-se a práticas extencionistas 

que, ainda que estejam relacionadas a atividades de ensino e pesquisa, são limitadas em seu alcance, e 

possibilidades de atendimento. Contudo, expressam diferentes possibilidades e indicam caminhos a 

serem desenvolvidos nos diferentes espaços possibilitando o atendimento à sociedade no que se refere 

ao envelhecimento saudável. 
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