
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  

 

 

 

 

 

ANA CARLA DA SILVA LIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

“PEDAGOGIA DOS IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS A PARTIR DO 

PROJETO TROCANDO SABERES COM A TERCEIRA IDADE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2019 

 

ANA CARLA DA SILVA LIMA 

 

 

 



2 
 

“PEDAGOGIA DOS IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS A PARTIR DO 

PROJETO TROCANDO SABERES COM A TERCEIRA IDADE”. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso elaborado por Ana Carla da Silva Lima, acadêmica de 

Pedagogia do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), objetivando subsidiar o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser apresentado como requisito parcial para 

conclusão do curso. 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Jacqueline de Souza Gomes 

 

Coorientadora:  

Profa. Msc. Margarida dos Santos Pacheco 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2019 

 

ANA CARLA DA SILVA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

“PEDAGOGIA DOS IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS A PARTIR DO 

PROJETO TROCANDO SABERES COM A TERCEIRA IDADE”. 

 

 

 

 

 

Aprovada em 11 de julho de 2019 (14h). 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 

Profa. Dra. Jacqueline de Souza Gomes (Orientadora) 

 

 

_____________________________________________ 

Profa. Msc Margarida dos Santos Pacheco 

 

 

_____________________________________________ 

Profa. Valmici Musquine de Brito Rocha 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2019 



4 
 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais,  

com amor e gratidão. 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus pelo Seu cuidado e à minha família que sempre me 

incentivou no decorrer da faculdade.  

Agradeço a minha amiga e irmã Cintia Rosa que dedicou o seu tempo em me ajudar na 

leitura deste trabalho e na correção. 

Agradeço aos meus colegas de turma, nas atividades curriculares. 

Agradeço aos meus professores, principalmente à professora Margarida pelo carinho e 

atenção de sempre, especialmente durante as atividades dos projetos com a terceira idade. 

Agradeço à minha orientadora Jacqueline, que contribuiu imensamente para que eu 

pudesse chegar até aqui.  

Agradeço ao meu esposo, que sempre esteve ao meu lado me apoiando. 

Enfim, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte, direta ou indiretamente, desta 

etapa importante da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMO 

 

 

A Pedagogia do Idoso pode ser caracterizada como educação não formal, cabendo ao 

pedagogo ampliar o conhecimento da população idosa e favorecer a conscientização social 

sobre o envelhecimento. A partir de um levantamento bibliográfico sobre as possibilidades de 

trabalho do pedagogo em espaços não escolares, esta pesquisa trata da pedagogia do idoso a 

partir do olhar extensionista e de desenvolvimento acadêmico. Metodologicamente, 

realizamos também entrevista e observação participante. Coletamos informações de discentes 

e docente envolvidos com projeto envolvendo idosos e vinculado ao Programa 

Desenvolvimento Acadêmico do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da 

Universidade Federal Fluminense, campus de Santo Antônio de Pádua. Levando em 

consideração a dinamicidade com que circulam as informações atualmente, não é incomum 

percebermos que muitos idosos ainda se sentem excluídos de muitas situações sociais. Em 

função disso, é de grande valia o trabalho pedagógico em ambientes não escolares já que 

poderá reverter ideias discriminatórias e enviesadas sobre o lugar do idoso na sociedade. O 

conhecimento é um instrumento necessário para mudar os paradigmas negativos sobre o 

envelhecimento. Não apenas focar no idoso propriamente, mas em todas as demais pessoas. É 

preciso que mudemos nossos próprios referenciais. É preciso uma releitura generalizada 

acerca da valorização do idoso e da inserção social do mesmo, sem disparidades inoportunas. 

 

 

Palavras-chave: Pedagogia; Idosos; Extensão Universitária. 
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ABSTRACT 

 

 

The Pedagogy of the Elderly can be characterized as non-formal education, and it is up to the 

educator to increase the knowledge of the elderly population and to promote social awareness 

about aging. Based on a bibliographical survey on the possibilities of work of the pedagogue 

in non - school spaces, this research deals with the pedagogy of the elderly from the 

extensionist perspective and academic development. Methodologically, we also conduct 

interviews and participant observation. We collected information from students and teachers 

involved in a project involving the elderly and linked to the Academic Development Program 

of the Noroeste Fluminense Higher Education Institute of the Fluminense Federal University, 

Santo Antônio de Pádua campus. Taking into account the dynamics with which information 

circulates today, it is not uncommon to realize that many older people still feel excluded from 

many social situations. Due to this, pedagogical work in non-school environments is of great 

value since it can reverse discriminatory and biased ideas about the elderly's place in society. 

Knowledge is a necessary tool to change negative paradigms about aging. Do not just focus 

on the elderly properly, but on all other people. We need to change our own frameworks. 

There is a need for a generalized re-reading about the value of the elderly and the social 

insertion of the same, without untimely disparities. 

 

 

Palavras-chave: Pedagogy; Seniors; University Extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tratamos neste trabalho, de maneira geral, da importância do pedagogo em espaços não 

escolares com o foco nas pessoas idosas. Nosso problema de pesquisa pode ser assim 

resumido: “Como poderá o pedagogo atuar em espaços não escolares com idosos e como 

poderá ser fomentada esta atuação durante a sua formação acadêmica?” Dada à importância 

do assunto, a pedagogia do idoso caracterizada como uma educação não formal em ambientes 

não escolares, o pedagogo pode levar informação, ampliando o conhecimento da população 

idosa que tem aumentado rapidamente favorecendo conscientização da mudança social. Sendo 

de grande importância o trabalho pedagógico em ambientes não escolares, ajudara aos idosos 

na interação social, portanto o conhecimento passara a ser um instrumento necessário para os 

idosos, podendo superar as dificuldades do dia a dia. 

Entendemos ser de grande valia o estreitamento entre o meio social, familiar e 

acadêmico por meio de atividades extensivas e projetos voltados para a terceira idade. Com 

vistas a fundamentar estas convicções, subsidiamos teoricamente este trabalho com os 

seguintes autores: Alencar, Pires e Lima, Valente, Larossa, Libâneo, Nunes e Silva. 

Realizamos, especificamente, um relato de experiência com vistas a conectar teoria e 

prática através de atividades extensivas vividas no decorrer do curso de Licenciatura em 

Pedagogia no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, campus da 

Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua. Estas experiências me 

marcaram profundamente de maneira a que me fizeram desenvolver este tema como Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Durante as atividades da graduação tive a chance de ser bolsista e, nesta oportunidade, 

pude visitar alguns asilos e Centros de Assistência ao Idoso, juntamente com outras 

graduandas que faziam parte do projeto de desenvolvimento acadêmico “Trocando Saberes 

com a Terceira Idade”, vinculado ao projeto de Extensão “Meu Velho Amigo”. Tais visitas 

ocorreram no decorrer dos anos de 2016 e 2017 nas cidades de Santo Antonio de Pádua, 

Cambuci e Aperibé (todas do Noroeste Fluminense). A partir destas visitas aos asilos, meu 

interesse em saber como o pedagogo poderia atuar nesses ambientes não formais foi desperto 

e através da pesquisa pude perceber que se tratava de um campo amplo, cheio de obstáculos e 

preconceitos.  

Segundo as autoras Pires e Lima (2007), o pedagogo pode atuar em diversas áreas fora 

da gestão escolar, com competência para atuar em asilos, empresas privadas, na requalificação 
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profissional e outros. Lhe é possível desenvolver ensino e aprendizagem. Contudo, focar na 

pedagogia dos idosos é ainda muito pouco usual para acadêmicos de pedagogia. No geral, 

estudos sobre a terceira idade são desenvolvidos por outras áreas, como enfermagem, 

medicina, direito, etc. Ainda que haja uma gama de possibilidades para se pensar numa 

pedagogia com, por e para idosos, esta é ainda incipiente.  

Considerando estas premissas, buscamos refletir sobre os caminhos que podem ser 

possíveis para que sejam estruturadas ações capazes de estimularem a pedagogia dos idosos 

como tema nas licenciaturas de pedagogia. Neste sentido, este trabalho está dividido em três 

capítulos. No primeiro deles, tratamos sobre os conceitos de idoso e de pedagogia do idoso. 

Quem são os idosos e como o pedagogo pode atuar nesse novo contexto? No segundo, vemos 

a interação do idoso no meio acadêmico, através da extensão e as dificuldades encontradas 

nesta. Por fim, por meio de relato pessoal, as experiências dos projetos supracitados e dos 

eventos acadêmicos onde pude expor o tema, chegando à conclusão que podemos aprender 

com a experiência do outro respeitando suas limitações.  
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2 PEDAGOGIA DOS IDOSOS: NOVOS OLHARES PARA ANTIGAS PRÁTICAS 

 

Neste capítulo, apresento o conceito de idoso de acordo com a Organização Mundial 

de Saúde. Falamos também da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que confere direitos 

legais ao idoso na sua vida pessoal, profissional e cognitiva. Abordamos a educação voltada 

para os idosos a partir de atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas em espaços 

não escolares, para que estes não se sintam excluídos da sociedade. Entendemos que, deste 

modo, o idoso contribuirá com sua experiência e favorecerá a troca de saberes com 

pedagogos, com a comunidade local e com familiares. 

 

2.1 Idosos: quem são? 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 60 

anos de idade ou mais. De acordo com as informações do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), de agosto de 2018, a população brasileira acima de 60 anos é de 28 

milhões de pessoas e deve dobrar até o ano de 2042. 

Em função do aumento da expectativa de vida, existe discussão sobre o conceito de 

idoso. No auge dos 60 anos, a pessoa, muitas vezes, ainda é extremamente produtiva. Como 

afirmam Rodrigues e Soares: “Diante do aumento da expectativa de vida, os papéis familiares 

no mundo atual modificaram-se dada a complexidade de situações criadas por fatores 

socioculturais e econômicos que afetaram diretamente a dinâmica familiar” (2006, p.13). Esse 

aumento ajuda na compreensão de que as modificações no mundo atual, dadas por fatores 

biológicos e socioculturais, e impulsiona a que o idoso tenha apoio familiar e estatal para sua 

melhor qualidade de vida.  

Para que os idosos tenham seus direitos garantidos como cidadãos, existem leis que os 

amparam e lhes garantem direitos. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como o 

Estatuto do Idoso, faz referência à regulamentação de direitos previstos na Constituição 

Federal de 1998 (art.5º) que visa tanto direito à vida, quanto a garantia e assistência e 

benefícios de cunho social, espiritual, moral e social a pessoas com idade igual ou maior de 

60 anos. Dentre os tópicos abordados pela Lei, destaca-se o ponto da garantia de direitos 

relacionados à educação, cultura, esporte e lazer. 

No que diz respeito à Educação, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, diz 

que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
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incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, cabe ao Poder Público, criar oportunidades 

de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. Diante dessas informações, podemos analisar que a 

participação do idoso como agente social está prevista na Constituição e, portanto, seus 

direitos são legalmente aceitos. Neste sentido, é importante que o idoso seja inserido na 

sociedade de forma construtiva, considerando sua integridade moral e física, permitindo-o 

sentir-se contemplado. 

 

2.2 A Educação para Idosos, com Idosos: novo campo de atuação para pedagogos (as) 

 

As mudanças sociais levam a várias nuances para as pessoas idosas. Muitas delas 

podem se sentir cada vez mais excluídas da sociedade, inclusive por membros da sua própria 

família e vizinhança. O trabalho pedagógico em ambientes não formais destinados a pessoas 

idosas tem a intenção de ressignificar a ideia generalizada de que o idoso não deve mais fazer 

parte da sociedade ativa. 

De acordo com Pires e Lima (2007, p. 410), é nesse momento que a pedagogia poderá 

servir de apoio aos idosos, por meio de cursos, seminários e encontros. Assim, as pessoas que 

são da mesma faixa etária poderão interagir em um processo de coeducação num caminho de 

redescoberta para o ato de envelhecer. O trabalho do pedagogo promove um melhor 

desenvolvimento, de forma com que os idosos se sintam melhor a cada dia, podendo 

desempenhar suas necessidades diárias adequadamente a partir de atividades diversificadas. 

A educação se desenvolve em todos os lugares e em vários momentos da nossa vida. 

Ela acrescenta às pessoas novas condições de um mundo em mudança, seja na família, no 

trabalho, ou em qualquer lugar da sociedade, sempre dando suporte para aprender algo novo 

que contribua para o desenvolvimento humano. 

O campo de atuação do pedagogo é muito amplo, como afirmam Pires e Lima (2007, 

p.203, apud LIBÂNEO 1998, p.31), podendo este atuar não apenas na gestão, mas em 

diversas áreas, como por exemplo, em empresas, programas sociais entre outros, onde pode 

desenvolver atividades educativas, sociais e culturais. 

Larossa fala que a “[...] experiência é a passagem da existência [...]” (2002, p.25). Nos 

dias atuais, o conhecimento acumulado pelos idosos tende a ser visto como algo com pouco 

valor. Mas o saber que o idoso adquire no decorrer da sua vida é um saber que proporciona 
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experiência. Diz-nos Larrosa (2002, p.25): “O sujeito da experiência tem algo desse ser 

fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à 

prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião.” 

O idoso dotado de experiências que podem contribuir com os outros está sempre em 

busca do novo para dar continuidade a sua vida. Vale considerar que a exclusão do idoso em 

diversas áreas da sociedade os coloca em uma posição de não contribuinte nos interesses 

sociais e, neste contexto, o pedagogo pode contribuir proporcionando uma educação 

continuada para o idoso e, ainda, promover a troca de saberes dos idosos com os familiares e a 

comunidade local. Destaque-se que as atividades educacionais com a terceira idade devem 

estimular mudanças nas posições atuais sobre o idoso e o envelhecimento, inclusive quanto a 

questões financeiras e de melhores condições de salário (VALENTE, 2001).  

 

 

3 A PEDAGOGIA DOS IDOSOS E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

Neste capítulo falamos sobre a pedagogia voltada para os idosos a partir de sua ligação 

com o universo acadêmico, especialmente às atividades extensionistas. O pedagogo pode 

atuar nesses espaços, como contribuinte para levar informações, favorecendo a vida dos 

idosos já que o mundo social está em constante mudança. A extensão universitária é a ponte 

que traz o idoso até o campo universitário promovendo a troca de saberes entre discentes, 

docentes e a comunidade local e vizinha. Sabemos que, apesar do pedagogo ser uma peça 

fundamental nessa extensão, há algumas barreiras que precisam ser quebradas para que as 

pessoas se acostumem com a ideia que o universo acadêmico é “para todos”. 

 

3.1. O que é a Extensão Universitária? 

 

A extensão é uma forma de a universidade e a sociedade interagirem. É uma ponte 

entre a universidade e a comunidade para promoção de uma troca de saberes. As 

universidades oferecem atividades de ensino, pesquisa e de extensão. Tais atividades podem 

se conectar diretamente com a comunidade em diversas áreas do saber. A relação que a 

universidade constrói com a comunidade serve para quebrar barreiras, serve para promover a 

superação de exclusões existentes em diferentes níveis. 

 Vemos que a sociedade muda a todo instante e que as universidades, para atenderem 

as exigências que surgem, se apressam em organizar um currículo que forme cidadãos 
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qualificados para atuar em sociedade. Através da extensão, a universidade influencia e é 

influenciada pela comunidade, havendo entre elas troca de saberes. 

 De acordo com as autoras Nunes e Silva (2011, p.124), por meio da extensão, a 

universidade tem a oportunidade de levar à comunidade conhecimentos desenvolvidos pelas 

pesquisas e os projetos que são produzidos no ambiente universitário. Ainda, segundo Nunes 

e Silva (2011, p.124): 

 

[...] a ideia de extensão está associada à crença de que o conhecimento 
gerado pelas instituições de pesquisa deve necessariamente possuir intenções 
de transformar a realidade social, intervindo em suas deficiências e não se 
limitando apenas à formação dos alunos regulares da instituição. De fato, a 
preocupação das universidades deve ser de formar cidadãos para atuarem no 
mundo. Para tanto, o currículo não pode se limitar a simples transmissão de 
conhecimentos. 

 

Quando a universidade vai até a comunidade local, ela tem, por meio da extensão, a 

possibilidade de ver a realidade social de alguns grupos de pessoas e pode atuar nesses meios 

através do desenvolvimento de diversos projetos. As atividades de extensão são fundamentais, 

pois são eficientes para levarem as pessoas que não frequentam universidades para o interior 

destas e podem contribuir, assim, para a troca e valorização de saberes populares. A 

universidade é um local enriquecido de múltiplos saberes. Em seu cotidiano há inúmeras 

atividades culturais, abertas ao público, como rodas de conversa, oficinas, seminários e 

palestras, que beneficiam a comunidade em geral. 

 A Lei n°12.155, de 23 de dezembro de 2009, em seu artigo 10, dispõe sobre o direito a 

bolsas para pesquisas de extensão. O referido artigo diz que as bolsas servirão para promover 

o acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e econômica e 

servirão também para o desenvolvimento de atividades de extensão universitária que sejam 

destinadas a ampliação da interação entre as instituições federais de educação superior e a 

sociedade. 

Como parte da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as 
atividades extensionistas constituem-se como uma possibilidade de as 
universidades exercerem sua autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo este tripé o eixo 
fundamental da universidade. (SIQUEIRA; JESUS; SANTOS; 
WHITAKER; SOUSA E CAMARGO, 2017, p.2) 

 

A extensão universitária é uma via de mão dupla, deve atuar entre a universidade e a 

sociedade, por meio de diversas ações em varias áreas como, por exemplo, a educação, saúde 
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e direitos humanos. A extensão é um verdadeiro caldeirão de ações que abre as portas da 

universidade para a comunidade local.  

Nos dias atuais, para a formação do profissional cidadão, é fundamental a sua 

interação com a comunidade tanto para que ele se envolva com sua história como também 

para que identifique sua cultura. Assim, ocorre um fortalecimento entre as partes que 

contribui na construção de valores de cidadania. Como afirma Goulart (2004, p.71) é através 

da extensão que o estudante entra em contato com o mundo que o cerca e é por meio dessa 

realidade que ele pode complementar o seu aprendizado, interligando aquilo que está à sua 

frente. 

Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, Resolução n. 7, de 18 de 

dezembro de 2018, dispõe: 

 
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se 
integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em 
processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, 
tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de 
ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da 
aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a 
pesquisa. 

 

 Assim, a extensão interliga a universidade nas suas atividades de ensino e pesquisa 

com a comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão num espaço 

privilegiado de conhecimento que busca superar, ainda que minimamente, algumas das 

desigualdades sociais existentes. 

 Através do Programa Bolsa Desenvolvimento Acadêmico, fui bolsista associada ao 

projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade”, interligado ao projeto de extensão “Meu 

Velho Amigo”, coordenado pela professora Margarida dos Santos Pacheco. Este projeto tinha 

por objetivo aproximar o Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da 

população local e vizinha que possuísse 60 anos ou mais, oferecendo atividades que 

envolvessem várias áreas do conhecimento, oportunizando assim, a troca de saberes desses 

idosos , construídos ao longo de suas vidas com  a comunidade acadêmica do Instituto. 

 Trazer a comunidade local para a universidade é um trabalho que deve ser 

desenvolvido por todos: discentes, docentes, corpo administrativo, entre outros. O projeto 

“Trocando Saberes com a Terceira Idade” integrou-se, ainda, à atividade extensionista “I Café 

Filosófico”, aberta ao público em geral, e que teve como tema “As várias formas de amar”, 

coordenada pela professora Jacqueline de Souza Gomes. O evento teve a oportunidade de 

convidar, presenciar e trazer ate à universidade as falas dos idosos dos Asilos e Centros de 
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Assistência ao Idoso dos municípios vizinhos e local. Foi através destas experiências vividas 

por mim que pude dimensionar a importância de ter a comunidade e a universidade parceiras, 

fazendo a troca de saberes. 

Em entrevista com uma das minhas colegas do projeto “Trocando Saberes com a 

Terceira Idade”, que fazia parte do curso de Licenciatura em Matemática 2016/2017, a 

entrevistada afirma que as atividades de extensão universitária são um processo educativo 

enriquecedor, fonte ampla de pesquisa que fornece ao aluno uma relação entre a universidade 

e sociedade. A entrevistada destacou o seu interesse pelas atividades de extensão e ressaltou 

que estas são essenciais para a capacitação profissional, pois, quando nos formamos, já 

teremos a experiência da relação com o lado de fora da universidade. 

 Quanto às atividades de extensão oferecidas na Universidade Federal Fluminense, em 

especial no INFES, ficou claro na fala das duas bolsistas que projetos de extensão são 

importantes não só para acrescentar em nosso currículo profissional, mas também para nosso 

crescimento pessoal. Para elas, o projeto ao qual faziam parte foi muito importante até mesmo 

para que pudessem ver a vida com outros olhos, tendo empatia pelo próximo e vendo como é 

importante o idoso em nossa sociedade e o quanto ele tem para nos ensinar. 

Dentro das atividades realizadas pelas discentes no período em que estiveram fazendo 

parte do projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” relacionada ao projeto de extensão 

“Meu Velho Amigo”, as entrevistadas enfatizaram a importância que o projeto teve para a 

vida pessoal e profissional. O que me chamou muita atenção foi a fala de uma bolsista do 

curso de Graduação em Computação - Licenciatura: 

 
“Tenho uma idosa em casa, minha mãe, que na época começou a apresentar 
sinais da doença de Alzheimer. Esse projeto me ajudou a lidar com essa 
situação, já que tudo era novo e eu tinha que aprender. Então fui eu quem 
pensou e fiz a inscrição para desenvolver esse projeto junto com a professora 
Margarida, que era a responsável. O projeto me ajudou a lidar com a vida 
dos idosos! Percebi que muitos desenvolvem problemas com a idade, 
doenças degenerativas e outras.” 
 

Percebo que fazer parte de um projeto de extensão onde a comunidade pode entrar na 

universidade, com passe livre, sem que alguém seja rotulado é uma oportunidade valiosa de 

agregar novos aprendizados. Todos os envolvidos estão a todo tempo aprendendo uns com os 

outros e respeitando suas limitações. 

As entrevistadas dizem que o projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” tem 

por objetivo fazer com que as pessoas da terceira idade se sintam úteis e importantes, pois é 

através da extensão que há contato com os idosos dos asilos de Cambuci, Aperibé e de Pádua. 
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Os idosos foram convidados para assistir nossa apresentação no “I Café Filosófico” do INFES 

e alguns deles gravaram vídeos falando sobre o que entendiam que era o amor. Ressalte-se 

que as atividades de extensão são essenciais, pois abrem as portas da universidade para a 

comunidade. 

  

3.2. A importância da Extensão Universitária no INFES/UFF 

 

Goulart (2004, p.61,62) ensina que a cultura, com sua força e capacidade de nivelar os 

sujeitos, torna-os uma massa que pensa, sente e vê o mundo de uma maneira uniforme. Por 

mais que a cultura possa contribuir para o reconhecimento da identidade, ela também pode 

impedir uma visão crítica da realidade das pessoas em determinadas situações.  

Em entrevista com a professora Margarida Pacheco, do Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior, falamos a respeito das atividades culturais e de sua 

importância dentro do campo acadêmico e a contribuição de todas as áreas dos cursos 

oferecidos na instituição para a interação com os idosos. Pude perceber que determinadas 

culturas deixam as pessoas desconfortáveis. Quando a professora falou do caxambu, recordei 

de um evento onde percebi os olhares julgadores das ações e dos movimentos de cabeça 

(sinalizando reprimenda) que faziam alguns espectadores quando os integrantes do caxambu 

dançavam. Compreendo que houve o entendimento da importância, mas persistiu também o 

preconceito. 

No texto “A importância da pesquisa e da extensão na formação do estudante 

universitário e no desenvolvimento de sua visão crítica”, de Goulart (2004, p.65) o autor deixa 

claro o quanto a cultura tem o poder de alienar as pessoas, tornando o sujeito participante de 

um cenário social controlado. 

Atualmente não é diferente. Quando penso nos projetos que podem ser desenvolvidos 

para o público da terceira idade percebo que existem inúmeras normas que são postas para 

condicionar o indivíduo a mecanismos, como por exemplo, a atividades que sejam designadas 

somente para os idosos, como se eles não tivessem oportunidades no meio social e como se as 

atividades fossem específicas para determinado tipo de pessoa. A universidade promove 

eventos e projetos com o objetivo de auxiliar na formação de pessoas com opiniões próprias, 

para desalienar as pessoas e, assim, contribuir com o respeito aos diversos saberes. 

 Na entrevista com a professora Margarida Pacheco, falamos justamente sobre os 

projetos que diferentes cursos podem desenvolver na universidade, promovendo a relação 

com a comunidade local e que são abertos a diferentes tipos de pessoas, especialmente os 
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idosos. Os projetos que foram desenvolvidos nesses dois últimos anos no INFES/UFF 

decorreram de parcerias com outros cursos como a Física, a Matemática, a Educação do 

Campo e a Pedagogia. Em concordância com a fala da professora entrevistada. 

 
[...] a extensão faz a universidade ir onde o povo está e traz o povo para 
dentro da universidade”, compreendo que faltam mais atividades para a 
interação com a sociedade, porém, através das que estão sendo feitas, é 
possível adquirir e compartilhar conhecimento, trocar saberes! 

 

3.3. Pedagogia dos Idosos e Extensão Universitária: aproximações nem tão próximas 

 

A pedagogia dos idosos é caracterizada como educação não formal e em ambientes 

não escolares, podendo ser desenvolvida em instituições públicas e privadas. Sabemos que há 

uma necessidade de reintegrar o idoso nas atividades pedagógicas para um viver e envelhecer 

positivos. Entendemos que isso pode acontecer através da educação. Como afirma Alencar 

(2002, p.61): “À educação não cabe, apenas, preparar indivíduos para o aprendizado da 

produção, da linha de montagem, mas preparar para a vida em um mundo de aceleradas 

mudanças, um mundo que consome idéias, sem limite de tempo e espaço, sem certezas.” 

Na fala de Alencar (2002) vemos desafios que apareceram no processo de ensino-

aprendizagem, não só na vida dos idosos, mas também na dos professores. Os idosos terão 

que ser preparados para uma vida interativa, possibilitando prazer de viver. Diz-nos Alencar: 

“A preparação terá que ser para uma vida interativa, inconclusa, com exigências cognitiva e 

instrumental, que considere aspectos éticos, afetivos, espirituais, criativos, de prazer e alegria 

de viver.” (2002, p.61) 

A educação voltada para atividades produtivas e formando profissionais para um 

crescimento humano e pessoal nos permite observar no ambiente universitário, por meio dos 

cursos de extensão, a interação entre variadas pessoas, inclusive idosas. Ainda que seja 

extensão uma ponte entre a universidade e a comunidade, infelizmente no INFES temos 

poucas atividades extensivas direcionadas a pessoas idosas. E, percebi que, quando estes são 

inseridos nestes espaços, há comentários preconceituosos. Algumas pessoas entendem que o 

espaço da universidade é apenas para os jovens se preparando para uma vida profissional e 

que buscam sucesso na vida profissional. Eu mesma já pensei assim, mas no decorrer de 

leituras e práticas, um novo olhar surgiu. 

A presença dos idosos vem rompendo algumas barreiras nesses ambientes, pois pode 

ser um espaço de aprendizado para todos. Não é demais lembrar que a educação tem sido 
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considerada instrumento de reprodução, quando distribui de modo desigual o conhecimento, 

sendo mantenedora de exclusão e marginalidade social. Desconcentrar conhecimento, 

“distribuí-lo também para os idosos, tem sido a mais nova demanda desse segmento, em 

vários espaços, e o mais novo desafio para organizações de ensino e profissionais da 

educação”. (ALENCAR, 2002, p.67) 

A educação é direito de todos e a universidade pública deve ser igualmente um espaço 

para todos, não apenas de uns em detrimento de outros. Estamos em processo de 

ressignificação do pensar e do agir. Momento de desenvolvimento de atividades pedagógicas 

para idosos dentro das universidades. Este desenvolvimento também é formativo para o 

universitário. Vemos, assim, a valia da extensão como ferramenta a promover tal 

ressignificação do pensar e do agir. 

 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Apresento neste capítulo minhas experiências em espaços não escolares como asilos, 

centro de convivência para terceira idade e atividades extensivas que participei no Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior, campus da Universidade Federal Fluminense em 

Santo Antonio de Pádua. Ao fazer parte como bolsista do Programa de Desenvolvimento 

Acadêmico relacionado ao projeto de extensão “Meu velho amigo”, um leque de 

oportunidades me abriu os olhos, a mente e o coração. Passei a freqüentar lugares específicos 

para os idosos e estar nesses lugares me fez perceber a importância da atuação dos pedagogos 

em ambientes não escolares, promovendo atividades pedagógicas específicas para este 

público.   

  

4.1. O Projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” 

 

A participação como bolsista do projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” 

relacionado ao projeto de extensão “Meu Velho Amigo”, coordenado pela professora 

Margarida dos Santos Pacheco, me proporcionou participar de atividades que me levaram ao 

contato com pessoas da terceira idade em espaços não escolares, como alguns asilos em Santo 

Antônio de Pádua.  

O projeto tem como objetivo principal aproximar a universidade da população com 60 

anos de idade ou mais, oferecendo atividades que envolvam diferentes áreas do conhecimento 

e que oportunizem a troca de saberes construídos pelos idosos ao longo de sua existência. O 
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projeto contava com três bolsistas e foi a partir dele que surgiu meu interesse de aprofundar a 

reflexão sobre a contribuição do pedagogo nos espaços não escolares, como asilos. 

Numa breve pesquisa no Google Acadêmico, pude encontrar vários estudos e projetos 

direcionados ao conhecimento e ações junto aos idosos, trabalhos desenvolvidos por ONGs, 

universidades e setores públicos. No entanto, poucos estreitavam “a juventude” acadêmica, 

particularmente dos discentes de Pedagogia, da “experiência” das pessoas idosas. Percebemos 

que a sociedade ainda precisa avançar em ações que de fato atendam às necessidades e 

interesses da pessoa idosa.  

Na universidade, por exemplo, a aceitação da pessoa com idade superior ou igual a 60 

anos não é bem definida. Os idosos chamam atenção dos olhares de diversos alunos e esses 

olhares podem deixar a pessoa idosa constrangida. O olhar diz muita coisa, mas nem sempre 

quer dizer que naquele olhar a pessoa está julgando que “este não é o seu lugar” como alguns 

pensam, talvez não queira dizer nada, mas é preciso quebrar barreiras e desconstruir 

pensamentos, pois a universidade é um espaço de todos. 

Através do projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” pude lançar um olhar 

mais atento sobre a forma como o idoso é percebido pela sociedade e por si mesmo, como ele 

é visto e como ele se vê diante da sociedade. É importante que nós, futuros pedagogos, 

estejamos atentos, conhecendo, ouvindo e incentivando a participação de todas as pessoas em 

atividades de diversas faixas etárias.  

O investimento na educação cultural é fundamental para a terceira idade, pois auxilia 

na construção de um novo olhar sobre o idoso na sociedade e é um meio no qual eles 

conseguem mostrar suas habilidades e uma excelente oportunidade de demonstrar sua 

capacidade cognitiva perante a sociedade. No âmbito da cultura, destaco que o projeto 

“Trocando Saberes com a Terceira Idade”, relacionado ao projeto de extensão “Meu Velho 

Amigo”, se integrou a uma atividade extensionista cultural o primeiro Café Filosófico. Nesta, 

todos podiam participar livremente. Houve músicas, danças, poesias, imagens, vídeos, várias 

formas de expressão. As pessoas da terceira idade se sentiram muito a vontade para se 

expressarem. 

A referida atividade foi realizada no auditório do INFES no dia 30 de junho de 2016. 

Foi o chamado “I Café Filosófico: as várias formas de amar”, coordenado pela professora 

Jacqueline de Souza Gomes. Neste evento, tivemos a oportunidade de apresentar as 

experiências vividas com alguns idosos do nosso dia a dia e dos idosos que estavam nos asilos 

que visitamos no decorrer do ano. O Café Filosófico teve como tema o amor e nele, 
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relacionando ao projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade”, apresentamos duas 

atividades:  

 

1ª) Coroando o Amor com a voz da Terceira Idade: 

Foi produzido um vídeo a partir das entrevistas feitas com idosos por mim e pelas 

demais bolsistas a partir de visitas aos asilos dos municípios de Aperibé, Cambuci e 

Santo Antônio de Pádua. A entrevista foi elaborada em grupo com as seguintes 

perguntas: “Como o amor é visto pela Terceira idade?” “O que é o amor?” “O que 

pensam os idosos sobre o amor?” No vídeo, puderam participar idosos que não 

poderiam se locomover e estes expuseram o significado do amor para eles.  

 

2ª) O Amor não tem Idade:  

Levamos imagens e poesia. Foi produzido um slide com fotos dos idosos que 

entrevistamos, de parentes, de vizinhos próximos e trechos de poesia e músicas que 

expressavam o amor. 

Idosos que participaram das atividades propostas para o I Café Filosófico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Durante o “I Café Filosófico”, convidamos idosos da comunidade local, de municípios 

vizinhos e da Academia Paduana de Letras, para participarem. Inclusive, algumas das pessoas 

que realizaram as entrevistas estiveram presentes no evento. Uma delas foi a saudosa diretora 

da Academia de Letras de Santo Antônio de Pádua, professora Maria Tereza Caldas, 

juntamente com dois membros da academia. Eles apresentaram uma linda poesia falando 

sobre o amor.  



23 
 

Professora Maria Tereza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.facebook.com/Thereza.Caldas 

Idosos de um dos asilos visitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Todos os idosos se sentiram felizes e à vontade. O auditório estava lotado e estarem 

em um evento como este, com uma plateia de faixa etária diversificada, deixou todos muito 

satisfeitos. Na saída, todos demonstraram satisfação em participar do evento tanto pela 

recepção, como também por assistirem suas apresentações em vídeo ou slide e disseram que 

gostaram muito das apresentações dos alunos. Ao serem informados sobre a boniteza do 

evento, os que não puderam comparecer lamentaram muito. Questionaram quando haveria 

outro para que pudessem participar e ficaram ansiosos em saber quando seria o próximo. 

Falar de amor parece ser muito fácil, principalmente porque sempre se ama alguém ou 

alguma coisa. O evento foi cheio de pessoas amorosas, com o coração alegre e livre para 

amar. Expressamos sentimentos ocultos e vimos que o amor alcança todos os gêneros, idades 

e formas de ser e existir no mundo. 



24 
 

O “I Café Filosófico”, com uma belíssima decoração, com flores e cortinas de coração, 

me fez ter esperança na integração entre diferentes pessoas no espaço acadêmico através da 

extensão. Havia uma sintonia de amor entre as pessoas que estava naquele auditório. Um 

amor que não tem rótulo e nem medida. 

Com o evento foi visível a interação entre as pessoas idosas e a universidade. Nele 

muitas pessoas estavam envolvidas, sendo elas de dentro e fora da universidade. Foi 

gratificante chegar diante de um auditório lotado e avistar os grupos que convidamos ali, 

como o grupo da terceira idade do bairro Mirante. Melhor que isso, foram os comentários 

depois do Café. Felicidade no rosto e satisfação em ter participado do evento. Alguns 

afirmaram que não tem eventos para a terceira idade em nossa cidade e que ao ver um grupo 

dedicado exclusivamente para esta área é maravilhoso, ver que existem pessoas que se 

importam com os idosos. Afinal somos “eles amanhã”. Não posso esquecer o lanche! Não 

pude ver como foi servido, mas sei que eles gostaram e disseram que estava tudo uma delícia, 

adoraram. 

Ao me reunir com as demais bolsistas para discutirmos a respeito do evento, pude 

compartilhar as minhas experiências e aprender com as delas, chegando assim à conclusão de 

que o amor não tem definição, é para se sentir. Por exemplo: o amor pode estar na voz dos 

idosos que narraram suas poesias; pode ser o olhar de uma mulher para um homem; um 

relacionamento entre os familiares, etc. No evento, quando conversava com algumas idosas, 

as perguntei sobre o que significava o amor e uma das respostas que me chamou a atenção foi 

que “o amor para ela já tinha se passado, pois não tinha mais idade, já estava velha”. Me senti 

desconfortável ao ouvir tal afirmação. 

Pinheiro Júnior diz-nos: 

 
Responsáveis, em grande parcela, pela formação de uma 'opinião pública' e 
de um imaginário social, a imprensa poderia afirmar a necessária postura de 
positividade em relação ao idoso para que este fosse reconhecido como 
produtivo, capaz, experiente, mas também como portador de necessidades 
específicas e, sobretudo, digno de respeito como pessoa e como cidadão 
(PINHEIRO JÚNIOR, 2004, p.6 apud SOUZA, 2002, p. 208) 

 

Ao escrever sobre as lembranças do “I Café Filosófico”, concluo que é preciso um 

olhar atento a toda sociedade para não excluir as pessoas por serem diversas. Aliás, quem não 

é representante da diversidade neste mundo? É preciso que a formação do pedagogo gere 

também a capacidade de ter respeito quanto ao tempo e espaço do outro, ver uma pessoa e não 

julgá-la simplesmente pelo que vê e pensa sobre ela. 
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4.2. Visita a um asilo em Santo Antônio de Pádua no ano de 2016. 

 

No dia 15 dezembro de 2016, estive em um asilo juntamente com a professora 

Jacqueline de Souza, da UFF, e uma outra aluna da Pedagogia da UFF. A iniciativa foi desta 

aluna em organizar doações para colaborar com o Natal Solidário do asilo. Ela criou um 

grupo no Whatsapp e outro no Facebook com fotos de idosos com um quadro dizendo o que 

gostaria de ganhar no Natal. Cada idoso foi adotado por uma pessoa, docente ou discente da 

UFF, que colaborou com a doação do presente. Nesta data de 15 de dezembro fomos ao asilo 

para entregar os presentes. Foi um momento prazeroso e afetivo. 

Neste dia fizemos a entrega dos presentes. Ficou marcado na secretaria do asilo a 

entrega para as 16h00min, a professora Margarida Pacheco chegou no horário marcado e 

conversou com a secretaria e um representante do asilo. Observou o movimento da 

alimentação e deixou alguns presentes e informou que iríamos chegar mais tarde, só 

conseguimos chegar ao asilo por volta das 17h00min. 

Quando chegamos, uma jovem senhora nos recebeu carinhosamente, mesmo não 

sabendo que tínhamos marcado a visita, porque o asilo tem dois turnos, manhã e noite. As 

pessoas responsáveis pelo turno da manhã não comunicaram sobre a visita, mas ainda assim 

ela foi muito receptiva conosco, nos conduzindo até as mulheres que estavam no asilo e 

assim, pudemos fazer a entrega dos presentes. Foi um momento inesquecível onde pude 

perceber a alegria das idosas e o quanto se emocionavam quando recebiam os presentes. 

 

A visita ao asilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Arquivo pessoal 
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O asilo visitado é composto por dois lados, um feminino e outro masculino. Fizemos 

entrega de presentes para mulheres e homens. A quantidade de homens é menor. Todos e 

todas foram bem receptivos conosco. Quando fizemos as entregas alguns deles até se 

emocionaram e a aluna que estava presente não se conteve e se emocionou juntamente com os 

idosos. Foi uma experiência única e gratificante, que veio para somar com o projeto 

“Trocando Saberes com a Terceira Idade”. 

 O projeto me proporcionou atividades que me levaram ao contato direto com idosos 

em espaços não escolares como os asilos e esse contato com os idosos me fez perceber a 

necessidade que eles têm em receber visitas, seja de parentes ou de desconhecidos, um abraço, 

um sorriso, uma atenção. Infelizmente nesta visita não foi possível saber se são executadas 

atividades para os idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Arquivo pessoal 

 

4.3. Agenda Acadêmica UFF 2016 

 

A Semana Acadêmica de 2016 foi marcante, pois eu juntamente com a professora 

Margarida e as discentes que faziam parte do projeto “Trocando Saberes com a Terceira 

Idade” elaboramos uma exposição com os saberes da terceira idade e colocamos uma mesa na 

entrada do Instituto para venda de deliciosos doces para arrecadação de fundos para compra 

de lembranças natalinas, colaborando com o natal dos idosos. 

Eu e as demais bolsistas do projeto trouxemos artesanatos confeccionados pelos idosos 

dos asilos dos municípios de Cambuci, de Aperibé e de Santo Antônio de Pádua . A exposição 

localizada na entrada do INFES e na mesa estavam expostos fazeres como, bolsas, peso de 

porta, pano de prato, jogos de cozinha, cadernos de receitas, receitas escritas pelos os idosos, 

dentre outros. 
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Os alunos e professores que passavam pela nossa exposição eram apresentados aos 

fazeres dos idosos e alguns até perguntavam se estavam à venda, mas falávamos que não, era 

apenas para exposição. Pude perceber o carinho e a intenção de ajudar que muitas pessoas 

tinham. À venda estavam somente os doces que em pouco tempo foram vendidos! 

Pude perceber o quanto as pessoas se sensibilizam com os idosos, quando dizia que 

eram eles que tinham feito aqueles trabalhos que apenas estavam a mostra para que as pessoas 

pudessem ver e apreciar. Vi a intenção que algumas pessoas tinham em comprar pelo fato de 

ajudar as instituições a permanecerem acolhendo os idosos e permitindo-os continuar 

realizando estes trabalhos. Realmente eles precisam e vejo que a exposição alcançou 

exatamente o que queríamos: sensibilizar as pessoas com relação aos idosos e aos saberes que 

eles possuem. 

 

 

 

 

 

Fotos:Arquivo do projeto 
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Fotos: Arquivo do projeto 

 

Os asilos, via de regra, são filantrópicos, não tem ajuda do governo e nem da 

prefeitura. Só os centros comunitários para idosos ou terceira idade, como já vimos, é que são 

financiados pela prefeitura. As atividades desenvolvidas nesse ambiente são organizadas junto 

a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando promover qualidade de vida e lazer para 

os idosos.  

Os asilos precisam de ajuda e infelizmente nem sempre temos empresas ou pessoas 

dispostas a fazerem doações que colaborem com as necessidades básicas para funcionamento. 

O projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade” na Agenda Acadêmica de 2016 na UFF 

de Santo Antonio de Pádua pôde mostrar para a nossa comunidade que podemos sempre 

contribuir de alguma forma, como por exemplo, com a venda dos doces no evento, que nos 

permitiu comprar toalhinhas e sabonetes para presentear alguns idosos.  
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Foto: Arquivo do projeto. 

 

No dia 04 de Outubro de 2017 no Infes, aconteceu o “II Café Filosófico: as várias 

formas de crer”, evento aberto ao público e eu, ainda como bolsista do programa Bolsa 

Desenvolvimento Acadêmico, associada ao projeto “Trocando Saberes com a Terceira Idade”, 

relacionado ao projeto de extensão “Meu Velho Amigo”, juntamente com a coordenadora, 

professora Margarida, entramos como parceiras na divulgação do Café, coordenado pela 

professora Jacqueline de Souza Gomes. Fizemos convites a pessoas da comunidade local e 

entramos em contato com ex-bolsistas do projeto convidando-as para a participação no 

evento, inclusive convidamos a Academia de Letras de Santo Antônio de Pádua, onde sempre 

tinham representantes presentes nas atividades de extensão da nossa universidade. Uma das 

representantes da Academia Paduana de Letras fez uma apresentação que falava sobre o tema 

do evento que foi “As várias formas de crê”. O trabalho pedagógico na universidade tem 

como principal objetivo a interação com a comunidade local e a troca de saberes com as 

experiências dos outros. Esses recursos pedagógicos são instrumento necessário para os 

idosos, pois auxilia na tentativa de superar as desigualdades sociais, especialmente no meio 

universitário. 

 

4.4. Visita a um asilo em Santo Antônio de Pádua no ano de 2017. 
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No ano de 2017, vésperas do natal, estive fazendo uma nova visita em um dos asilos 

de Santo Antônio de Pádua juntamente com algumas amigas e alunas da UFF. Neste ano 

podemos colaborar com o natal dos idosos de mais um asilo de Pádua e fazer do natal deles 

um momento prazeroso e afetivo. 

Foram arrecadados presentes e produtos de higiene pessoal para colaborar com a 

necessidade dos idosos e teve também sorteio de brindes para os visitantes com o intuito de 

arrecadar fundos para o asilo. Neste dia fizemos a entrega dos presentes que ficou marcado na 

secretaria do asilo para as 14:00h e em contato com a secretaria foi pedido os produtos de 

higiene pessoal. A coordenadora do projeto, professora Margarida, e eu arrecadamos 

sabonetes e desodorantes. Neste dia teve uma comemoração do natal para os idosos e eles 

apresentaram uma música para as pessoas presentes. Os familiares de muitos deles estavam lá 

e a assistente social do asilo nos recebeu afetivamente. 

 

 

Foto: Arquivo pessoal 

 

Quando chegamos uma jovem senhora nos recebeu carinhosamente. Como já 

estávamos acostumadas a fazer visitas ao asilo, nos dirigimos aos idosos que estavam 

acamados e não puderam descer para a confraternização. Foi um momento gratificante, onde 

pude perceber a alegria das idosas e o quanto se emocionavam quando recebiam os presentes. 

Este asilo é composto por dois andares um feminino e outro masculino separadamente 

e nós fizemos a entrega de presentes no lado masculino e feminino, sendo os homens são em 

menor quantidade. Foi uma experiência única e prazerosa que veio pra somar com o projeto 

“Trocando Saberes com a Terceira Idade”. 
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Foto: Arquivo pessoal 

 

As visitas nesses asilos e em um centro de assistência ao idoso em Santo Antônio de 

Pádua serviram para aguçar o meu interesse para trabalhar com idosos. Poder contribuir de 

alguma forma nesses espaços é o que me traz maior satisfação, mesmo sabendo que nesse 

processo posso me deparar com pessoas que tentarão dizer o contrário: Falarão que trabalhar 

com idosos não irá dar certo para mim, que não estou estudando para isto. Pessoas que 

rotulam os idosos de velhos, ultrapassados e os julgam como incapazes de atuar em meio a 

sociedade.  

Sei que a pedagogia pode servir de apoio aos idosos de diferentes maneiras. Sabemos 

que alguns não tem muitas condições físicas, mas o pedagogo podendo desenvolver práticas 

educativas e até psicomotoras, respeitando sempre as limitações de cada um. Pude perceber 

que muitos dos assistentes sociais estão atuando dentro dos asilos e dos grupos da Terceira 

Idade, inclusive professores de educação física. Acredito que o campo de atuação do 

pedagogo é amplo e é por isso que os pedagogos, em parceria com outros profissionais, 

podem trabalhar com as pessoas idosas de forma a favorecer que estas pessoas se sintam 

melhores na sociedade, ativas em diversas áreas e seguindo contribuindo com o crescimento 

social e econômico do país.   

 

 

 

4.5. Balanço Crítico 

  

A atuação do pedagogo em espaços não formais com idosos é um assunto que muito 

ainda deveria ganhar espaço no nosso Instituto. Ainda assim, poder atuar em espaços não 
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formais, como asilos e centro de convivência para terceira idade, é um a ser explorado por 

esse profissional da pedagogia. Geralmente os profissionais que tem realizado esses trabalhos 

com os idosos são os professores de educação física, nutricionistas, médicos, dentre outros e 

muito poucos pedagogos.  

A educação ainda está muito ligada ao ensino para crianças e jovens, depois para os 

adultos. Quando falamos especificamente para os idosos encontramos diversos obstáculos na 

interação, na extensão no meio social e familiar. No texto “Ensinar a viver, ensinar a 

envelhecer: desafios para educação de idosos” de Raimunda Silva d’Alencar, a autora fala: 

O próprio sistema educacional tem uma estrutura voltada apenas para as 

gerações mais novas, no máximo para uma parcela do adulto jovem o que, 

de alguma forma, nega a ideia da aprendizagem como um processo contínuo, 

ininterrupto, permanente, e o homem como um ser em interação sempre, 

portanto, em estado constante de aprendizagem. (ALENCAR, 2002, p.66). 

  

A atuação do pedagogo para melhor contribuir com as pessoas precisa ir além das 

salas de aula e a sociedade precisa compreender melhor o que é velhice, pois no meio social 

tem-se “[...] a compreensão socialmente construída de velhice, quase sempre associada à 

debilidade e doença, naturalmente que determinadas pelas condições sociais e econômicas 

desfavoráveis e precárias vividas [...]” (ALENCAR, 2002, p.65). Com o aumento da 

população idosa é preciso rever as condições sociais e econômicas desfavoráveis vividas por 

alguns idosos, e de acordo com os dados pesquisados esse aumento tem sido cada vez maior, 

é necessário rever as políticas publicas para atender não somente aos idosos, mas todas as 

gerações. 

Alencar resalta que o “[...] preconceito contra a velhice, e o desconhecimento do seu 

processo, é visível em diferentes espaços, sejam eles públicos ou privados (como postos de 

saúde, consultórios médicos, casas para idosos) e até mesmo nos grupos familiares.” 

(ALENCAR, 2002, p.66). Ainda, conforme Alencar “[...] é preciso uma nova compreensão 

para o conceito de velhice[...]” (2002, p.66), sem pensar na idade, mas sim na valorização da 

vida, a velhice é um processo de aprendizado. Afinal em algum momento vamos envelhecer! 
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CONCLUSÃO 

 

Dada à importância do tema, a pedagogia do idoso, caracterizada como uma educação 

não formal em ambientes não escolares, possibilita ao pedagogo levar informações e 

contribuir na ampliação do conhecimento da população idosa, que tem aumentado 

rapidamente. Essa ação favorece a conscientização da mudança social, pois, frequentemente, 

os idosos são inferiorizados e suas experiências desvalorizadas no meio social. É de grande 

importância avançar o trabalho pedagógico em ambientes não escolares com idosos. O 

conhecimento é um instrumento necessário para que os idosos possam superar muitas de suas 

dificuldades do dia a dia. 

O pedagogo pode ser visto como um contribuinte para o sucesso na aprendizagem e na 

educação de pessoas idosas, apresentando recursos pedagógicos como projetos dinâmicos 

para estes grupos. Esse profissional é capaz de atuar em varias áreas, sendo uma delas, fora da 

sala de aula. Com isso, as atividades educativas podem acontecer em muitos lugares, como 

por exemplo, nas igrejas, nos hospitais, nos centros de convivência e nos asilos. O pedagogo 

tem competência para atuar tanto dentro e fora das salas de aula, com público diverso, em 

parceria com psicólogos, assistentes sociais e outros, executando projetos dinâmicos e 

destinados à comunicação.  

Por fim, reforçamos que o pedagogo pode servir de apoio a idosos, desenvolvendo sua 

prática educativa por meio de cursos, seminários, atividades de extensão, possibilitando a 

interação do idoso no meio acadêmico e em outros lugares também, respeitando as limitações 

e os saberes de cada um. As pesquisas apontam o para a necessidade de preparação de 

profissionais da educação que trabalhem com pessoas idosas. Como a velhice é uma fase 

natural da vida humana, vemos alguns idosos passarem por ela com mais facilidade que 

outros e é, portanto, primordial, estudos sobre a terceira idade que tragam conhecimentos 

acerca das limitações e das experiências vividas por aqueles que a compõem. A interação de 

todos acontecerá a partir do momento que nos colocarmos no lugar do outro. Somente assim 

obteremos sucesso na socialização de crianças, jovens, adultos e adultos “velhos”, respeitando 

cada experiência de vida com amorosidade. 
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