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RESUMO 
 
O presente artigo objetiva discutir a importância da Extensão 
universitária para Idosos no processo de envelhecimento. Este 
estudo é de natureza qualitativa. Para coleta de dados fez-se 
uso dos seguintes instrumentos: roteiro de entrevista, 
documentos do projeto e literatura que trabalham essa 
temática. De acordo com os resultados, constatou-se que a 
Extensão universitária para Idosos vem contribuindo 
significativamente com o processo de envelhecimento de seus 
participantes por meio de uma educação gerontológica e da 
convivência entre gerações possibilitando a construção do 
saber.  
 
Palavras-chave: Extensão Universitária. Idoso. Convivência 
entre Gerações. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the importance of Continuing education 
for Seniors in Aging Process. This study is qualitative in nature. 
For data collection was made use of the following instruments: 
Interview, project documents and literature working this theme. 
According to the results, it was found that university extension 
for Seniors is contributing significantly to the aging of its 
participants through a gerontological education and 
understanding between generations enabling the construction 
of knowledge. 
 
Keywords: University Extension. Elderly. Coexistence between 
Generations. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo é o resultado de sistematizações teóricas e práticas sobre a 

extensão universitária voltada para pessoas idosas com foco na educação gerontológica. 

Essa modalidade de educação visa à integração da multiplicidade de saberes de vários 

profissionais que trabalham com esse segmento, que dentre estes profissionais se destaca 

o profissional de Serviço Social que vem trilhando um caminho investigativo através de 

pesquisas e estudos em prol da educação permanente voltada para pessoas idosas. O 

estudo aborda a importância da extensão universitária voltado para pessoa idosa no 

processo de envelhecimento. 

Mencionar a educação gerontológica em pleno século XXI é se reportar ao 

cenário do envelhecimento humano no Brasil, sendo que este cenário se constitui em um 

processo dinâmico que vem sendo alterado progressivamente. Esse avanço decorre, em 

grande parte das conquistas tecnológicas, da Medicina e da Educação que viabilizaram 

melhores condições de vida às pessoas idosas. Essa categoria adquire importância na 

sociedade, trazendo significativos avanços nos campos educacionais, sociais, econômicos, 

biológicos e demográficos.  

Até os anos de 1970, o Brasil foi considerado um país jovem, hoje tem se 

constatado que a realidade é outra quando diferente, portanto, de 3 décadas atrás. Em 1995 

registrava-se 12.677.882 de indivíduos com 60 anos ou mais, que representavam, 

aproximadamente, 8,3% da população total. Num período de 10 anos esse grupo aumentou 

em mais de 5 milhões de pessoas, totalizando, em 2005, 18.193.915, representando, nesse 

período, quase 10% da população brasileira. (BRASIL, 2006) 

Estima-se que em 2050 existirão 2 bilhões de pessoas idosas no mundo, sendo 

que 2/3 delas estarão vivendo em países em pleno desenvolvimento, dentre estes países, 

destacando-se o Brasil que constará como sendo o 6º país em número de pessoas idosas.  

As questões demandadas do envelhecimento e a preocupação em manter a 

pessoa idosa ativa inserida em programas de extensão educacional têm se tornado alvo de 

investigação. Como exemplo, detecta-se a implantação de vários programas de extensão 

educacional no Brasil denominado de universidade aberta nos quais os idosos dispõem de 

diversas atividades que visam o resgate de sua autoestima, autonomia, cidadania e 

qualidade de vida. Dentre os projetos de extensão universitária destaca-se o Projeto de 

Extensão Inclusão Social da Pessoa Idosa implantado pela Faculdade Integral Diferencial 

(FACID) na Cidade de Teresina, Capital do Piauí. 

No decorrer da materialização das discussões, constatou-se que os projetos/ 

programas de extensão universitária direcionados para essa modalidade vêm contribuindo 



 
 
 

                  
significativamente com o processo de envelhecimento de seus participantes por meio de 

uma educação gerontológica e da convivência entre gerações proporcionando uma 

longevidade saudável, bem sucedida, e assim, ressignificando vidas. 

Diante das análises desse estudo, observa-se que a participação dos idosos 

nesse projeto significa uma oportunidade de reencontro e/ou descoberta de seu potencial, 

de se perceberem como seres humanos ativos e participativos por meio de uma educação 

gerontológica e da convivência entre gerações.   

O artigo está estruturado em quatro sessões. Com relação à primeira sessão, 

esta apresenta as considerações iniciais fazendo um panorama do trabalho. Quanto à 

segunda sessão, aborda a Educação Gerontológica e o Processo de Envelhecimento como 

um avanço para uma longevidade saudável e bem sucedida. A terceira sessão traz no seu 

bojo a Extensão Universitária para Idosos com foco nos dilemas e desafios postos às 

universidades abertas da terceira idade. Por fim, sobre a quarta sessão, esta traz as 

considerações finais. 

 

2 EDUCAÇÃO GERONTOLÓGICA E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

A educação gerontológica está associada à integração de múltiplos saberes 

profissionais, ou seja, a interdisciplinaridade que se destaca como área de investimentos 

com programas/projetos de extensão universitária voltados para pessoas idosas. Esse 

desenvolvimento deve-se à expansão de cursos de pós-graduação em Gerontologia e à 

ampliação das universidades abertas da terceira idade. 

Nessa perspectiva, a educação gerontológica teria sua origem na proposta de 

educação enquanto ao acesso a todos. (GLENDENNING, 1995). No entanto, a gerontologia 

educacional se constitui em um campo de desenvolvimento nas capacidades, atitudes e 

habilidades, visando à promoção da dignidade da pessoa idosa. Ainda que, objetivando uma 

educação humanista em que os profissionais têm como principal meta despertar nas 

pessoas idosas não somente o interesse intelectual, mas também hábitos que favoreçam 

um estilo de vida saudável em todo percurso de vida.  

Glendenning (1995) propõe a integração de duas categorias da gerontologia 

educacional. Uma seria a gerontologia educacional abrangendo os processos de 

aprendizagem dos adultos maduros e idosos. A outra seria a educação gerontológica 

focalizando o ensino sobre uma sociedade que envelhece, por meio da formação de 

recursos humanos em gerontologia.  

Portanto, a gerontologia educacional proporciona o desenvolvimento das 

necessidades dos idosos ao mesmo tempo em que contempla a necessidade de formação 

em recursos humanos. Essa modalidade de educação se desvela como um triunfo 



 
 
 

                  
indispensável na construção de uma sociedade mais justa onde os idosos sejam 

respeitados e valorizados não por serem pessoas idosas, mas por serem cidadãos.  

Nesse sentido, a integração de saberes de vários profissionais torna essa 

modalidade de educação fortalecida, subsidiada pela subdivisão do ensino sobre a velhice e 

envelhecimento numa sociedade que envelhece em ritmo acelerado. De acordo com Melo 

(2001), a educação voltada para idosos é uma ferramenta que possibilita adquirir 

conhecimentos em relação a uma velhice bem sucedida onde a participação torna-se um 

elemento indispensável para obtenção de uma longevidade saudável. 

Entretanto, a participação configura-se como uma importante ferramenta de 

transformação social para obtenção de êxitos significativos no processo de envelhecimento, 

tratando-se da valorização de seu meio social. Assim, esta modalidade de educação é vista 

como uma educação de extrema relevância na construção de ideais de paz, liberdade e de 

justiça social, que se sustenta em torno de quatro pilares, Freitas et al. (2006, p.122), estes 

sendo enfatizados de modo que sendo possível dizer: 

1-Aprender a conhecer tornando o ato de compreender, construir e reconstruir o 
conhecimento e assim aprendendo a conhecer a pensar e assimilar o novo; 
2-Aprender a fazer não é só a preparação para o mercado profissional é também 
trabalhar em equipe respeitando as limitações do próximo; 
3-Aprender a viver juntos aprendendo a viver em comunhão, compreendendo os 
outros e ter prazer no esforço comum; 
4-Aprender a ser é ter responsabilidade pessoal e social, pensamento crítico, 
iniciativa e desenvolvimento integral. Enfim aprender a ser é não negligenciar 
nenhuma das possibilidades adquiridas ao longo da vida. 
 

Para Palma (2000), esses pilares têm o propósito de desenvolver uma educação 

permanente e libertadora onde o aprender não é um fim em si mesmo, mas um processo em 

permanente construção presente em todo desenvolvimento da vida humana. Processo, que 

como tal, tem sua origem tanto na esfera formal (aquela que acontece em vários centros 

educativos) e como na esfera não formal (refere-se às instituições que desenvolvem 

programas educacionais). Revela-se essa ideia a partir do pensamento de Machado (1997, 

p. 96), que discorre: 

Na vida humana em que a realidade é uma construção humana, pode-se afirmar que 
não há fruto sem projeto, e a capacidade de elaborar projetos pode ser identificada 
como a característica mais verdadeiramente humana, pois, somente o homem é 
capaz não só de projetar como também, e primordialmente, de viver, sua própria 
vida como um projeto. 
 

Dessa forma, as ações interdisciplinares tem o desafio de traçar estratégias 

através de atividades prazerosas com vista a despertar as pessoas idosas para construção 

de seu próprio projeto de vida valorizando sua capacidade de sonhar e de criar. Nesse 

percurso a educação gerontológica se configura como um processo de aprendizado 

considerado como compromisso social que busca romper barreiras, possibilitando 

democracia e igualdade onde a população idosa tenha vez e voz.  



 
 
 

                  
Na abordagem de Zimerman (2000), a convivência, a troca de ideias, o afeto e a 

participação das pessoas idosas em grupos sócio-integrativos são elementos importantes 

para construção de vínculos sociais e afetivos. Vínculos que estimulam as pessoas idosas a 

realizar atividades coletivas, e dessa forma, eis a intenção de proporcionar interesses de 

aprendizagem no que diz respeito aos direitos. 

 Cabe ressaltar, que a educação gerontológica agrega elementos de acesso 

para cidadania que possibilitam criar um sentimento de integração, de pertencimento, de 

dignidade, de solidariedade, onde fazer parte de projetos educacionais é romper barreiras e 

apreender informações para que se possam adquirir conhecimentos em relação aos seus 

direitos.  

Nesse contexto, a sociedade defronta-se com uma situação contraditória, onde a 

pessoa idosa é tratada com preconceitos e até mesmo com rótulos, fato este que possibilita 

uma negação sobre a velhice. Porém, eis a relevância da educação no processo de 

envelhecimento, que só há sentido se houver interação social sobre uma premissa básica: 

igualdade, direitos e respeito às diferenças em forma de relacionamento entre gerações 

proporcionando uma troca de experiências e uma consequente transformação de hábitos 

dos mesmos mediante a base das relações familiares e sociais. 

 

3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA IDOSOS: DILEMAS E DESAFIOS  

 

A extensão universitária para pessoas idosas constitui-se em programas e 

projetos de cunho educativo, cultural e científico que articulam, de forma indissociável, o 

ensino, pesquisa e a extensão, viabilizando uma relação transformadora entre instituição, 

universidade e sociedade. 

Dessa forma, o retorno ao aprendizado na velhice trata-se de um momento de 

(re)viver os prazeres da vida. Então, a volta à participação em atividades sócio-educativas 

em programa de extensão educacional passa a ter outro sentido. O estudo passa a ser 

segundo Cortelletti et al. (2007) uma possibilidade de capacitação do idoso para participar 

do processo de transformação social.  

Percebe-se que as proposta dos programas de extensões educacionais voltadas 

para esse segmento é uma realidade presente na maioria das instituições de ensino 

superior do Brasil. Estas propostas são baseadas em princípios de educação permanente 

que segundo Netto (2001, p.39), possibilita a atualização e a formação de pessoas idosas, 

consideradas sujeitos responsáveis pela construção de valores humanos e atitudes maduras 

e de cidadania, nos âmbitos individuais e coletivos, por todo o processo educativo. É 

importante ressaltar, que o papel desempenhado por esses programas/projetos propõe a 

construção de conhecimentos sobre o processo de envelhecimento. 



 
 
 

                  
Pesquisas apontam que a maior parte dos idosos chega ao programa deprimido 

muitas vezes causado pela perda de papéis como: perda de relações com os colegas de 

trabalho, perda de respeito, perdas de papéis domésticos e outros. Tem se constatado que 

essas perdas contribuem para uma crise de identidade, podendo levar a pessoa idosa à 

tristeza profunda e, consequentemente, à depressão.  

A permanência de idosos em programas de extensão educacionais representa 

uma possibilidade de descobrimento e redescobrimento das diversas perspectivas para 

vivenciar um envelhecimento ativo e bem sucedido. Segundo Oliveira (2009, p. 228): 

A educação precisa ser considerada como a manifestação do compromisso maior da 
sociedade, que busca quebrar barreiras sociais, possibilitando uma real democracia, 
igualdade de participação e exercício da cidadania de todos os indivíduos 
principalmente do idoso. 

Os programas/projetos dessa natureza estabelecem uma proposta pedagógica 

que busca trabalhar e desenvolver o conceito de educação, voltado para pessoa idosa no 

que diz respeito as suas atividades sociais, culturais e políticas incentivando o exercício da 

cidadania e possibilitando a integração social num mundo em constante transformação. A 

construção do ser é um processo contínuo que se dá em todas as etapas da vida. Estar 

consciente deste processo representa um grande diferencial para um envelhecimento 

produtivo sendo que a educação é uma forte aliada nesse percurso de vida. 

Nesse contexto, a extensão universitária voltada para pessoa idosa nas 

universidades brasileiras, em pleno século XXI vive seu apogeu com a expansão de 

programas/projetos voltados para o público idoso. Dentre os projetos de extensão 

universitária destaca-se o Projeto de Extensão Inclusão Social da Pessoa Idosa implantado 

em 2009 pela Faculdade Integral Diferencial (FACID) na Cidade de Teresina, Capital do 

Piauí, com o objetivo de possibilitar a inclusão social da pessoa idosa no contexto 

acadêmico. E isto pode-se dizer que de forma a contribuir com a garantia plena de direitos, 

mediante ações educativas e de inclusão social em direção ao exercício de seu 

protagonismo por meio de educação gerontológica. 

O projeto tem como público-alvo a pessoa idosa com idade igual ou superior a 

60 anos em situação de vulnerabilidade social, e pela assistência em função deste projeto, 

esta sendo ofertada de forma gratuita. Atualmente (2015) o projeto conta com mais de 80 

pessoas idosas inscritas, porém, apenas 70 delas participam ativamente. O projeto funciona 

duas vezes por semana compreendendo: aulas de informática (básica e avançada); aulas 

de leitura dinâmica, danças de salão; oficinas de cidadania; autoestima; qualidade de vida, 

dentre outros. No entanto, 95% dos integrantes são constituídos por mulheres, constatando-

se que a mulher tem mais interesse em participar de ações desenvolvidas através de 

projetos dessa natureza. 



 
 
 

                  
 Apesar das diferentes denominações e formas de organização esses 

programas/projetos possuem propósitos semelhantes como: rever os estereótipos e 

preconceitos com relação à velhice; promover a autoestima; resgatar a cidadania; incentivar 

a autonomia; e, promover a integração social, a auto-expressão e uma velhice bem 

sucedida. Hoje a maioria das universidades brasileiras oferece programas educacionais 

para pessoas idosas. Segundo Jordão (2001, p. 51):  

Os cursos das Universidades Abertas dizem respeito a uma proposta pedagógica 
que procura trabalhar e desenvolver um conceito de educação permanente, 
voltando-se para a atualização, valores e atividades das pessoas maduras, tanto no 
que diz respeito as suas atividades sociais, culturais e políticas individuais, como 
coletivas, incentivando o resgate e exercício da cidadania. 

A Universidade Aberta, ou seja, a extensão universitária para idosos tem a 

finalidade de proporcionar conhecimento sobre o processo de envelhecimento estimulando o 

resgate da autoestima em todas as etapas da vida. Pesquisas realizadas e publicadas em 

1995 pela escola de saúde pública de Harvard mostram que as Universidades Abertas da 

Terceira Idade contribuem como um fator primordial na melhoria da qualidade de vida.  De 

acordo com Netto (2001) apud Teixeira (2005, p.191): 

As universidades para a terceira idade passam a significar, para tais grupos, uma 
oportunidade sem igual para reencontro ou descobertas do seu potencial, de se 
perceberem como seres humanos que devem e podem se valorizar como cidadãos 
ativos e participantes, recuperando sua autoestima, resgatando sua autoimagem e 
mostrando aos seus familiares e à sociedade a capacidade de pensar e agir por si 
mesmos, e, sobretudo, ir à luta pelos seus direitos e conquistas de novos objetivos e 
metas. 

Algumas finalidades das Universidades da Terceira Idade, segundo Teixeira 

(2005, p. 194), são as de proporcionar: “[...] uma vida saudável, atividades socioeducativas e 

culturais”, essas atividades quando no que diz respeito às atividades sociais, culturais e 

políticas, voltadas para as pessoas idosas, incentivando-as ao exercício da cidadania. 

Portanto, as universidades abertas para pessoa idosa representam uma nova estratégia de 

abordagem sobre o envelhecimento humano, considerando as particularidades da pessoa 

idosa.  

Nesse sentido, a educação gerontológica desempenhada pelas universidades 

abertas propõe a ampliação e construção de conhecimentos sobre o processo de 

envelhecimento de forma a estimular uma postura crítica frente à realidade vivenciada pela 

pessoa idosa. No entanto, essa modalidade de educação tem favorecido também o 

desenvolvimento de uma conduta de luta permanente pela construção da cidadania da 

pessoa idosa e contribuído para a reflexão e aprofundamento do debate á respeito das 

diferentes políticas públicas voltadas para esse segmento.  



 
 
 

                  
Todavia, a educação gerontológica mostra-se como uma possibilidade de 

descobrimento e redescobrimento das diversas perspectivas para a vivência do 

envelhecimento ativo, produtivo e bem sucedido, onde o envelhecer faz parte da vida 

humana. 

De acordo com o estudo, este aponta que essa modalidade de projeto 

proporciona conhecimentos teóricos e práticos que enfatizam a importância do processo de 

envelhecimento ativo, representando uma maneira eficaz de preparo para o envelhecimento 

bem-sucedido. Segundo Neri (2005, p. 34), velhice bem-sucedida é “[...] uma condição 

individual e grupal de bem-estar físico e social, referenciada aos ideais da sociedade, às 

condições e aos valores existentes em que o indivíduo envelhece.”. 

Diante desse contexto, espera-se que com a melhoria do nível educacional da 

população, certamente a população idosa, será vista com menos preconceitos e sem 

discriminação. Esse novo olhar permitirá mudanças na concepção sobre igualdade e 

universalidade de direitos a fim de se conquistar uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Partindo do pressuposto que a educação gerontológica é um assunto recente, 

pode-se considerar que já houve avanços nesta área, contudo, muito há que se fazer ainda, 

principalmente no que se refere à expansão da extensão universitária para idosos de forma 

gratuita e de qualidade.  

É fundamental que as pessoas idosas se organizem e se mobilizem á favor da 

implantação de políticas públicas em todos os setores. É dessa forma que seremos uma 

sociedade que respeita e valoriza a pessoa idosa na sua integridade humana.  

Nesse sentido, o retorno ao aprendizado na velhice trata-se de uma opção 

pessoal, de atividade educativa que traga prazer contribuindo para melhoria da qualidade de 

vida e para manter as relações sociais ou até mesmo construí-las e reconstruí-las nesse 

percurso da vida.  

Entretanto, a educação voltada para pessoas idosas não representa mais de 

uma imposição do mercado de trabalho ou do sistema de ensino formal, representando para 

muitos idosos que participam de projetos educacionais em instituições de ensino superior 

uma forma prazerosa de viver e aproveitar a vida.  

A educação voltada para população idosa tem sido privilegiada nos grandes 

centros com abertura de cursos em instituições de ensino superior nas cidades de pequeno 

e grande porte com programas e projetos voltados a pessoa idosa que se restringem às 

atividades de educação gerontológica e ao lazer. Dentre estas atividades, ser possível 



 
 
 

                  
observar que em destaque, o Projeto de Inclusão Social da Pessoa Idosa desenvolvido pela 

FACID. 

Enfim, constata-se, que os programas/projetos desenvolvidos pela extensão 

universitária representam um avanço no campo da educação gerontológica extremamente 

importante na vida dos participantes. E assim, vem contribuindo para melhoria da qualidade 

de vida dos seus integrantes proporcionando uma longevidade saudável e bem sucedida 

através de ações que visam despertar a participação da comunidade acadêmica e da 

sociedade de forma a valorizar e respeitar os direitos da pessoa idosa contribuindo para 

garantia de seus direitos.  
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