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RESUMO 

O envelhecimento populacional é um marco do século XXI, que tem ocorrido em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. Por outro lado, existe um distanciamento entre a sociedade e os 

que envelhecem, especialmente no ocidente.  Isto ocorre tanto pelo fato das perdas inerentes à 

velhice serem indesejadas, quanto pelo fato de o envelhecimento trazer à lembrança a 

proximidade com a morte. A sociedade precisa se preparar para enfrentar essa questão, sendo 

necessário rever estereótipos e trabalhar na construção de uma nova imagem sobre o 

envelhecimento. As políticas públicas são um caminho viável para esse enfrentamento, sendo 

que programas e associações para a terceira idade, inclusive na área educacional têm 

permitido a construção de novas imagens sobre o envelhecimento. O presente trabalho analisa 

aspectos subjetivos de um projeto de extensão denominado Universidade da Melhor Idade, 

criado dentro de uma Universidade Federal, na forma de uma política pública para idosos. 

Pretendeu-se responder o seguinte problema de pesquisa: como a implantação do curso 

Universidade da Melhor Idade afeta a vida dos idosos matriculados no mesmo e da 

Comunidade Acadêmica que receberá esses alunos, considerando a percepção dos atores 

sociais envolvidos? A revisão de literatura permitiu entender os conceitos de Envelhecimento 

demográfico e social; Políticas Públicas, sobretudo para idosos; e conhecer mais sobre os 

Programas e Associações para a Terceira Idade, inclusive o papel das Universidades da 

Terceira Idade. O estudo de campo foi o método escolhido, adotando-se abordagem 

qualitativa e interpretativa. A coleta de dados envolveu observação participante, entrevistas 

semiestruturadas, grupo focal, análise documental e questionários. Em resposta ao problema 

proposto, o curso propiciou aos idosos aquisição de novos conhecimentos, a retomada de 

projetos abandonados ou a possibilidade de reviverem experiências prazerosas do passado. 

Permitiu ainda a de troca de experiências e o convívio com outras pessoas, retirando alguns 

do isolamento. Preencheu o tempo ocioso de alguns com atividades que proporcionavam 

satisfação, além de contribuir para elevação da autoestima. À parte da comunidade acadêmica 

o curso propiciou a revisão de alguns estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento e 

a construção de uma nova imagem quanto à terceira idade. Verificou-se que o grupo analisado 

é adepto das novas imagens de envelhecimento construídas pela mídia, as quais estão 

implicitamente arraigadas nas velhas significações, com valorização da juventude em 

detrimento de qualquer signo da velhice. O relacionamento intergeracional foi algo observado 

como positivo pelas diferentes faixas etárias estudadas, entretanto, se deu de forma menos 

intensa do que a desejada pela equipe Coordenadora. O estudo também permitiu refletir 

acerca da modalidade de recurso utilizado para o estabelecimento desta política pública, o 

qual não garante sua continuidade a médio e longo prazo em função de incertezas no cenário 

político do país, o que permite a discussão sobre a necessidade de criação de programas ou 

ações por parte do Poder Público para permitir a continuidade de cursos dessa natureza. A 

presente pesquisa permitiu ainda analisar o panorama da cidade de Volta Redonda/RJ no que 

concerne a oferta de políticas públicas para a população idosa. 

 

Palavras-chave: Educação. Envelhecimento. Estereótipos. Idosos. Volta Redonda 
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ABSTRACT 

Population aging is a landmark of the 21st century, which has taken place all over the world, 

including Brazil. On the other hand, there is a gap between society and those who grow old, 

especially in the West. This occurs both because the natural losses of old age are undesirable, 

and because aging brings to mind the proximity to death. Society needs to be prepared to 

tackle this issue, and it is necessary to review stereotypes and work on building a new image 

on aging. Public policies are a viable path for this confrontation, and programs and 

associations for the elderly, including in the educational area have allowed the construction of 

new images on aging. This paper analyzes the subjective aspects of an extension project 

called the University of the Best Age, created within a Federal University, in the form of a 

public policy for the elderly. It was intended to answer the following research problem: how 

does the implementation of the University of the Best Age course affect the lives of the elderly 

enrolled in it and of the Academic Community that will receive these students, considering the 

perception of the social actors involved? The literature review allowed us to understand the 

concepts of demographic and social Aging; Public Policies, especially for the elderly; and to 

know more about the Programs and Associations for the Third Age, including the role of the 

Universities of the Third Age. The field study was the chosen method, adopting a qualitative 

and interpretative approach. Data collection involved participant observation, semi-structured 

interviews, focus group, documentary analysis and questionnaires. In response to the problem 

proposed, the course provided the elderly with the acquisition of new knowledge, the 

resumption of abandoned projects or the possibility of reliving past pleasurable experiences. It 

also allowed the exchange of experiences and interaction with other people, removing some 

of the isolation. It filled the idle time of some with activities that provided satisfaction, in 

addition to contributing to the elevation of self-esteem. Apart from the academic community, 

the course provided a breakdown of some negative stereotypes related to aging and the 

construction of a new image regarding the third age. It was verified that the group analyzed is 

an adept of the new images of aging built by the media, which are implicitly rooted in the old 

meanings, with an appreciation of the youth to the detriment of any sign of old age. The 

intergenerational relationship was observed as positive by the different age groups studied, 

however, it was less intense than the one desired by the Coordinating team. The study also 

allowed us to reflect on the modality of resource used to establish this public policy, which 

does not guarantee its continuity in the medium and long term due to uncertainties in the 

political scenario of the country, which allows the discussion on the need to create programs 

or actions by the Public Power to allow the continuation of courses of this nature. The present 

research also allowed to analyze the panorama of the city of Volta Redonda / RJ in what 

concerns the offer of public policies for the elderly population. 

 

Keywords: Education. Aging. Stereotypes. Seniors. Volta Redonda 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

A população mundial está envelhecendo em ritmo mais acelerado do que no passado, 

conforme aponta o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde da OMS (2015), em função 

de acentuadas quedas nas taxas de fecundidade associadas a elevação da expectativa de vida. 

O Brasil acompanha esta tendência, com inversão de sua pirâmide etária, à medida que 

há um incremento lento da quantidade de crianças e adolescentes paralelamente ao aumento 

contínuo da população em idade ativa e idosa. De acordo com dados do IBGE (2013) em 

2000 o Brasil possuía 14,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, em 2060 esse número 

chegará a 73,5 milhões. A proporção de idosos para jovens (de 0 a 19 anos) que em 2000 era 

de 10:50 chegará a 95:50 em 2060. 

Segundo Elias (2001) as pessoas envelhecem gradualmente, adoecem, tornam-se 

frágeis, e acabam por isolar-se. Embora tornem-se menos sociáveis e seus sentimentos menos 

calorosos, continuam necessitando dos outros nessa fase da vida. Percebe-se um 

distanciamento entre os que envelhecem e os demais, até mesmo pelas dificuldades que as 

pessoas das sociedades ocidentais têm em identificar-se com os velhos. 

Do ponto de vista de Mendes et al. (2005) a sociedade não está preparada para essa 

mudança no perfil populacional. As pessoas estão vivendo mais, todavia sem saúde e 

qualidade de vida, com carências nos aspectos político e social, o que não tem permitido um 

envelhecimento saudável.  

Entretanto, Debert (2012) observou que a partir da década de 1990 o tema velhice tem 

se transformado em assunto privilegiado, já estando o idoso presente no campo das 

preocupações sociais. 

O envelhecimento não se limita ao aspecto cronológico e biológico. De acordo com 

Gilads & Glorig 1apud Loures 2001, a interação entre o idoso e seu contexto sociocultural, 

com adaptação e transformação mútuas, apresenta-se como condição ideal para o processo de 

envelhecimento saudável. Para isso, considerar mais as potencialidades do que as limitações 

do idoso é algo importante. 

Os programas para terceira idade têm sido exitosos na transformação dos estereótipos 

                                                           
1 GILADS, C.; GLORIG, G. A. Presbycusis: the Aging Ear. Part I. J. Am. Aud. Soc., 

4 (5): 195-206 e Part II. 4(6): 207-17,1979. 
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negativos da velhice, abrindo espaço para vivência de experiências de envelhecimento bem-

sucedidas coletivamente. Debert (2012) esclarece que nesses programas, o envelhecimento 

deixa de ser um processo contínuo de perdas, permitindo que o idoso explore novas 

identidades, realize projetos abandonados em outras etapas da vida e estabeleçam relações 

mais proveitosas com os jovens. Por outro lado, ainda são precários os mecanismos 

disponíveis para lidar com os problemas da velhice avançada, especialmente a carência de 

instrumentos adequados para enfrentar problemas de perda de habilidades cognitivas e de 

controles físicos e emocionais, necessárias para que um indivíduo seja reconhecido como um 

ser autônomo e com capacidade de exercer plenamente seus direitos de cidadania. 

No que se refere aos programas para a terceira idade, observa-se com grande 

relevância no cenário mundial as Universidades da Terceira Idade. A primeira Universidade 

com esta denominação surgiu em Toulouse, na França, em 1973 e a partir daí se difundiu pelo 

mundo, chegando inclusive ao Brasil na década de 1980 (LOURES, 2001). 

A partir da década de 1990 houve uma proliferação dos programas voltados para os 

idosos no Brasil, como as universidades para a terceira idade, os grupos de convivência de 

idosos e as escolas abertas. Estes programas têm encorajado a busca da auto expressão e a 

exploração de identidades outrora exclusivos da juventude. Isso tem permitido que 

experiências inovadoras possam ser vividas coletivamente e indicam que a sociedade 

brasileira tem se tornado mais sensível aos problemas do envelhecimento (DEBERT,2012). 

Cabe acrescentar que na década de 90, também ocorreu uma atenção no âmbito do 

direito para esta parcela da população, com a Lei n° 8.842/1994 que instituiu a Política 

Nacional do Idoso (PNI) e o Decreto 1948/1996 que regulamentou a referida lei. (BRASIL, 

1994; BRASIL, 1996). Em 1994, ano da aprovação da PNI, 8% da população brasileira era 

constituída de idosos. Duas décadas depois, em 2014, essa proporção chegava a 13,7% 

reforçando a necessidade das políticas públicas para esse segmento, o que requer a atualização 

e implementação daquilo que fora preconizado pela lei e a análise de novas questões que se 

levantam (CAMARANO, 2016). 

Observa-se no Estado do Rio de Janeiro, o município de Volta Redonda2, com 

população estimada de 265.201 habitantes, economia baseada no terceiro setor e tradição na 

indústria metal-mecânica, que apresenta várias iniciativas de atividades para idosos, onde 

destaca-se o empenho do poder público municipal para oferecer projetos e serviços para esse 

                                                           
2 Situado na Região Geográfica Intermediária Volta Redonda – Barra Mansa (IBGE, 2017), antes 

denominada mesorregião Sul Fluminense. 
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segmento da população e para construção de uma Identidade com a Terceira Idade, 

denominada regionalmente “Melhor Idade”. 

Faz-se necessário destacar ainda a atuação da Associação de Aposentados e 

Pensionistas de Volta Redonda, a maior do gênero na América Latina, com expressiva 

atuação como demandadora de políticas públicas para idosos. Desde sua fundação, em 1973, a 

instituição atua politicamente em prol dos direitos dos aposentados e suas famílias, 

requerendo junto aos políticos e governantes atenção para a terceira idade, além de oferecer 

serviços assistenciais e sociais. (SILVA,2003) 

No ano de 2017 um parlamentar federal, nascido no município, destinou recursos 

orçamentários para a criação de uma Universidade da Terceira Idade. Uma parceria 

estabelecida com a Universidade Federal Fluminense permitiu a elaboração de um projeto 

intitulado Universidade da Melhor Idade (UMI), com o intuito de ofertar um curso de 

extensão, com duração de três semestres letivos, voltado para os idosos, o qual visa contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Em comparação com outros projetos da 

cidade, trata-se de um curso inovador, no que tange às características das disciplinas 

oferecidas, com cunho mais científico e tecnológico. 

Com a chegada desta modalidade de ensino no referido campus universitário, o 

presente trabalho pretende responder a seguinte questão problema: como a implantação do 

curso Universidade da Melhor Idade afeta a vida dos idosos matriculados no mesmo e da 

Comunidade Acadêmica que recebeu esses alunos, considerando a percepção dos atores 

sociais envolvidos? 

1.2 Objetivos 

Como objetivos do presente estudo, elencam-se abaixo os objetivos gerais, os 

específicos e o objeto. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Para responder ao problema de pesquisa, traçou-se como objetivo geral analisar de que 

modo a universidade da terceira idade afeta a vida dos idosos e do entorno a partir da 

percepção dos próprios atores sociais, a saber, idosos envolvidos no projeto e a comunidade 

acadêmica. 

Para isso, pretende-se levantar junto aos idosos que farão o curso e junto aos 

envolvidos no projeto de extensão, sejam professores, funcionários, tutores e demais membros 
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da comunidade acadêmica suas expectativas e impressões sobre o curso e sobre o 

relacionamento intergeracional durante os dois primeiros semestres de ministração das 

disciplinas e oficinas. 

 Na perspectiva dos alunos idosos as expectativas e impressões estão relacionadas aos 

aspectos da aplicabilidade do curso em seu cotidiano e da contribuição do mesmo para o 

entendimento do próprio processo de envelhecimento. 

Do ponto de vista dos que trabalharão com os idosos, esse levantamento contemplou 

múltiplas dimensões, da expectativa e impressão sobre o relacionamento interpessoal e sobre 

a inserção dos idosos na universidade. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos elencam-se os seguintes: 

i.   Levantar o perfil socioeconômico dos alunos do curso; 

ii. Investigar qual a percepção dos idosos estudados frente às representações da 

terceira idade na sociedade; 

iii. Entender em que medida esses alunos percebem o processo de envelhecimento e 

como o significam; 

iv. Analisar se houve uma mudança dessa percepção após a participação no curso; 

v. Investigar se a representação do idoso para a Comunidade Acadêmica e para a 

equipe que planejou o curso se modifica ou se mantém após dois semestres de convivência 

com esse público. 

vi. Fazer um mapeamento de outros projetos oferecidos à Terceira Idade no município; 

vii. Levantar a percepção dos alunos idosos quanto aos programas e ações municipais 

para a população idosa.  

viii. Identificar quais são os atores envolvidos na formulação de Políticas Públicas 

para idosos no Município de Volta Redonda. 

ix. Compreender como a Universidade da Terceira Idade do campus estudado pode 

contribuir para a proposição de políticas públicas a população idosa. 

1.2.3 Objeto 

Constitui-se objeto do presente estudo os idosos matriculados no Curso Universidade 
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da Melhor Idade oferecido pela Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta 

Redonda da Universidade Federal Fluminense a partir do segundo semestre de 2017 e a 

Comunidade Acadêmica que conviveu com este novo alunado. 

1.3 Justificativa 

A implantação de um curso destinado ao público idoso caracterizado como 

Universidade da Terceira Idade, o envolvimento direto desta pesquisadora nas etapas de 

pesquisa, planejamento e elaboração do curso e a atuação direta junto aos alunos, 

influenciaram na escolha do tema, o qual já despertava seu interesse fora do âmbito 

acadêmico e científico. 

O presente estudo justifica-se pelo fato de, embora crescentes, ainda são escassas 

pesquisas nacionais voltadas para o processo de envelhecimento do ponto de vista social, 

especialmente no que concerne a atuação de Universidades Federais sobre esse processo. É 

evidente a carência de políticas públicas voltadas para esse público alvo, tanto ligadas ao 

aspecto educacional quanto de inserção social e qualidade de vida. 

O aumento da população da terceira idade traz à tona questões que devem ser 

analisadas e não podem deixar de ser respondidas pelas famílias, empresas e governo. A 

pesquisa universitária, assim como afirma Debert (2012), pode contribuir com essa discussão 

e lançar luzes para a temática das políticas públicas do futuro. 

1.4 Metodologia 

Segue abaixo a metodologia do presente projeto dividida em cinco partes, iniciando-se 

pela classificação da pesquisa, seguida da definição da amostra, coleta de dados, análise dos 

mesmos e, finalmente, pelas limitações do método: 

1.4.1 Classificação da Pesquisa 

O presente estudo classifica-se como pesquisa aplicada do ponto de vista da natureza. 

Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa. No que 

concerne aos procedimentos técnicos, adotou-se a revisão de literatura, a pesquisa documental 

e o estudo de campo. 

A pesquisa aplicada, segundo definição de Silva e Menezes (2005), pretende gerar 

conhecimentos dirigidos a solução de questões práticas, envolvendo verdades e interesses 

locais. Na visão de Gil (2002) a pesquisa descritiva visa descrever as características de uma 

determinada população, que no caso foram os alunos do curso voltado para a terceira idade e a 
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comunidade acadêmica que conviveu com os mesmos, levantando opiniões, atitudes e 

crenças.  

A abordagem qualitativa, de acordo com a conceituação de Silva e Menezes (2005) 

considera que não há dissociação entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, não 

podendo isso ser quantificável, o que dispensa o uso de métodos e técnicas estatísticas. A 

fonte direta para a coleta de dados foi o ambiente natural, sendo a pesquisadora peça chave. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são elementares, sendo esse o foco 

principal dessa abordagem. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foram desenvolvidos dentro do que sugere a 

classificação de Gil (2002). A revisão bibliográfica baseou-se em material publicado, 

impresso ou em meio eletrônico, como livros e artigos de periódicos de diversas bases de 

dados. A pesquisa documental se baseou em documentos do curso analisado neste estudo tais 

como material didático, fichas de inscrição e matrícula. Também se baseou em legislações 

que contemplavam questões sobre idosos, principalmente a Política Nacional do Idoso (Lei 

n.º n° 8.842/94) e o Estatuto do Idoso (Lei 10741/03), dentre outras, além de reportagens 

jornalísticas veiculadas na mídia sobre o curso e sobre o tema, que ainda não tinham recebido 

tratamento analítico. Quanto ao estudo de campo, focaliza-se um grupo específico de pessoas, 

com observação direta das mesmas, entrevistas e realização de grupo focal. 

1.4.2 Definição da Amostra 

Conforme já descrito, o objeto presente estudo é constituído pelos idosos matriculados 

na primeira turma do Curso da Universidade da Melhor Idade (UMI) oferecido pela Escola de 

Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e os membros da Comunidade Acadêmica que conviveram com este novo 

alunado, a saber, professores, funcionários e alunos de graduação selecionados como tutores. 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizou-se amostras não 

probabilísticas, selecionadas pelo critério de intencionalidade, como sugerem Gil (2002) e 

Silva e Menezes (2005), até saturação do conteúdo (ibid, 2005).  “Uma amostra intencional, 

em que os indivíduos são selecionados com base em certas características tidas como 

relevantes pelos pesquisadores e participantes, mostra-se mais adequada para a obtenção de 

dados de natureza qualitativa” (GIL, 2002, p.145). 

No caso da entrevista, a característica tida como relevante foi a disponibilidade das 

pessoas em contribuírem com a pesquisa, no caso dos alunos e professores. No caso dos 
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demais, pelo envolvimento que têm ou tiveram com programas destinados a idosos. Foram 

entrevistados 10 alunos de uma turma de 40. Como as respostas apresentavam-se repetitivas, 

foram consideradas satisfatórias, com saturação do conteúdo. Foram entrevistados ainda 02 

professores de um total de 20, o parlamentar idealizador do curso e ex-secretário municipal de 

esporte e lazer, uma ex-secretária de esporte e lazer e a atual Secretária Municipal De 

Políticas Públicas Para Mulheres, Idosos E Direitos Humanos, além de um membro da 

Diretoria da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) e do 

presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI). 

O anonimato de todos eles foi preservado no presente estudo, sendo os mesmos 

identificados apenas com as iniciais de seus nome. O quadro 1 caracteriza a amostra de 

entrevistados: 

Quadro 1 -  Perfil dos entrevistados 

Período da 

entrevista 

Entrevistado Grupo Caracterização 

Nov/2017 M.G.F. Aluno da UMI 68 anos, aposentado, ensino fundamental, casado, chefe de 

família, mora com esposa, filhos e uma neta. 

Nov/2017 M.T.D.T. Aluna da UMI 60 anos, aposentada, ensino médio/técnico, solteira, mora 

sozinha 

Nov/2017 R.F.D.L. Aluna da UMI 62 anos, aposentada, ensino superior, viúva, chefe de família, 

mora com uma filha 

Nov/2017 A.P.O. Aluno da UMI 63 anos, aposentado, ensino superior, casado, chefe de 

família, mora com a esposa e filhos 

Dez/2017 P.L.B. Aluno da UMI 65 anos, aposentado, ensino médio/técnico, casado, chefe de 

família, mora com esposa e filho 

Dez/2017 E.G.F. Aluna da UMI 60 anos, desempregada, ensino médio/técnico, solteira, mora 

com a irmã e uma enteada 

Dez/2017 A.R.M.S.S Aluno da UMI 65 anos, aposentado, ensino superior, divorciado, mora com a 

irmã 

Jul/2018 M.A.C.S. Aluna da UMI 71 anos, aposentada, ensino superior, casada, mora com o 

marido 

Jul/2018 J.P.S. Aluno da UMI 79 anos, aposentado, ensino superior, casado, mora com a 

esposa 

Ago/2018 D.A.L. Aluno da UMI 60 anos, aposentado, ensino médio, solteiro, mora sozinho  
Dez/2017 K.K.T. Professora da 

UMI 

Formada em Letras. Não é professora Universitária 

Jul/2018 C.R.L. Professor da 

UMI 

Formado em Engenharia. É professor Universitário 

Maio/2017 D.M.P. Secretaria 

Municipal 

Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, 

Idosos e Direitos Humanos na gestão 2017/2021 

Jun/2017 A.G.L. Presidente do 

C.M.D.D.P.I. 

Presidente do C.M.D.D.P.I.  

Dez/2017 W.A.O. Deputado 

Federal 

Deputado Federal idealizador do curso UMI e ex-secretário 

Municipal de Esporte e Lazer que implementou o programa 

Viva a Melhor Idade em 1997/1998 

Jan/2018 R.V. Ex-secretária 

Municipal 

Ex-secretária Municipal de Esporte e Lazer que deu 

continuidade ao programa Viva a Melhor Idade. 

Maio/2018 A.F. Membro do 

Conselho 

Engenheiro e Professor universitário aposentado, atua 

voluntariamente no Conselho Consultivo da AAP-VR e como 
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Período da 

entrevista 

Entrevistado Grupo Caracterização 

Consultivo da 

AAP-VR 

professor de Esperanto. Tem 95 anos. 

Fonte: Elaboração própria 

Para o grupo focal com alunos assim como para a reunião de integração foram 

convidados todos os alunos da Universidade da Melhor Idade, assim como para o grupo focal 

com tutores foram convidados todos eles, mas nem todos tiveram disponibilidade ou interesse 

para comparecerem.  

Na reunião de integração compareceram 38 alunos e no grupo focal com alunos da 

UMI compareceram 35 alunos em um universo de 40; no grupo focal com os tutores 

estiveram presentes 7 de um universo de 10 tutores. As falas dos mesmos aparecem 

identificadas apenas pelas iniciais do nome, mantendo-se os anonimatos dos mesmos. 

1.4.3 Coleta dos dados 

 

1ª Etapa: Revisão bibliográfica: 

A partir da etapa de revisão bibliográfica foi possível conhecer o que já existia sobre o 

assunto, e adquirir elementos para interpretação dos dados que posteriormente foram 

coletados e tratados, conforme explica Vergara (2016). Nesta etapa foi possível entender um 

pouco mais sobre os temas: aspectos sociais e demográficos do envelhecimento, as questões 

contemporâneas ligadas à velhice, às políticas públicas para a Terceira Idade, além do papel e 

atuação das Universidades da Terceira Idade. 

 

2ª Etapa: Estudo de Campo 

Como já foi dito, optou-se pelo Estudo de Campo, o qual focaliza uma comunidade, 

que no caso foram os alunos e envolvidos com a Universidade da Melhor Idade. Como sugere 

Gil (2002), a pesquisa foi realizada pela observação direta das atividades do grupo estudado, 

no caso, observação participante e por entrevistas semi-estruturadas para captar explicações e 

interpretações do que ocorria naquele ambiente. 

A observação participante é aquela na qual o pesquisador está engajado na vida do 

grupo. Já a entrevista, envolve a formulação de perguntas e respostas oralmente, que no caso 

do presente estudo foi realizada presencialmente. No presente estudo foi realizada a entrevista 
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semi-aberta, que apresenta pautas estabelecidas para serem exploradas com o entrevistado, 

tendo sido a grande maioria delas gravada. (VERGARA, 2016). 

Como havia possibilidade de, no Estudo de Campo, conjugar os métodos descritos 

com outros métodos de coleta de dados, segundo explica Gil (2002), lançou-se mão da 

realização de grupos focais, análise documental das fichas de inscrição e matrícula, 

legislações e reportagens. Realizou-se também um levantamento do tipo survey com aplicação 

de questionários por meio eletrônico para levantar o perfil dos professores 

O grupo focal, ou grupos de foco, como explica Vergara (2016) é um tipo de 

entrevista coletiva, onde se discute um problema a ser investigado com mais foco. Já o 

questionário caracteriza-se por uma serie de questões apresentadas aos respondentes, por 

escrito, no caso em tela, de forma digital.  

Como preconiza a literatura, a saber, GIL (2002), esta pesquisadora realizou a maior 

parte do trabalho pessoalmente para vivenciar uma experiência direta com a situação do 

estudo, permanecendo grande parte do tempo na Universidade onde estava sendo ministrado 

do Curso da Universidade da Melhor Idade, empregando a observaçãoo participante como 

estratégia de coleta de dados e compreensão dos significados subjetivos da velhice expressa 

nas interações entre os discentes idosos e o ambiente universitário. 

Além do estudo do objeto em questão, fez-se também uma breve pesquisa exploratória 

do cenário em que está inserida a Universidade da Melhor Idade, contextualizando as políticas 

públicas para idosos dentro do município de Volta Redonda. Para tanto, realizou-se 

entrevistas, observação simples de uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa no dia 18/05/2017 e pesquisa documental a jornais da região e sites 

governamentais. Conforme esclarece Vergara (2016) a observação simples é aquela na qual se 

mantém um certo distanciamento do grupo, não interagindo com o mesmo. 

Os roteiros das entrevistas e o questionário aplicado compõem os anexos I, II e III 

deste trabalho. 

Assim, foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) Foi realizada observação participante por esta pesquisadora desde o processo de 

idealização do curso, o que se iniciou em novembro de 2016, até a finalização do 

presente trabalho, em agosto de 2018, com participação em reuniões da 

Coordenação, períodos da matrícula, recepção dos alunos, reunião de integração, 

aula inaugural, aulas, oficinas e atividades, seleção de tutores e reuniões com os 
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mesmos, viagem e confraternizações. As observações eram registradas em um 

diário de campo elaborado por esta pesquisadora; 

b) Foram feitas entrevistas semiestruturadas com 10 alunos da Universidade da 

Melhor Idade entre novembro de 2017 e agosto de 2018. As entrevistas foram 

realizadas seguindo os roteiros semiestruturados. Geralmente elas ocorriam em 

dias de aula, antes do início das mesmas ou logo após. Muitas das vezes as 

entrevistas eram remarcadas, pois as pessoas esqueciam que tinham marcado ou 

apareciam compromissos que as impediam de manter a data. Antes de começar as 

perguntas do roteiro, iniciavam-se outros assuntos para deixar as pessoas mais à 

vontade e espontâneas. Essas entrevistas eram realizadas tanto em setores 

administrativos da unidade, quanto em áreas de convivência, como sofás situados 

no hall. Antes do início, perguntava-se ao entrevistado se ele permitia a gravação; 

c) Foram feitas duas entrevistas semiestruturadas com professores da Universidade 

da Melhor Idade, uma em dezembro de 2017, após a conclusão do primeiro 

semestre letivo, e outra em julho de 2018, após a conclusão do segundo semestre 

letivo, seguindo-se a mesma maneira da entrevista com os alunos; 

d) Foram realizadas entrevistas com gestores e ex-gestores municipais, com o 

presidente do CMDDPI e com representante da AAP-VR entre maio de 2017 e 

maio de 2018; 

e) Foi realizado um grupo focal com os alunos da UMI ao término no primeiro 

semestre letivo de curso, em 15 de dezembro de 2017, das 14 às 16 horas. Trinta e 

cinco alunos compareceram; 

f) Foi realizado um survey para levantar o perfil dos professores. O questionário foi 

elaborado a partir da pesquisa de Cachioni (2003), no qual algumas questões foram 

as mesmas, outras foram adaptadas à realidade local e outras excluídas. Os 

mesmos foram aplicados através da ferramenta Google Formulários, o que 

garantiu o anonimato dos participantes. Segue o modelo no anexo III; 

g) Foi realizado também um grupo focal com os tutores da UMI, alunos de graduação 

que dão suporte ao curso, ao término do segundo semestre letivo do curso, em 28 

de junho de 2018, das 15h30min às 17 horas; 

h) Foram analisados os seguintes documentos: fichas de inscrição e fichas de 

matrícula referentes a esta turma preenchidas em agosto e setembro de 2017; e 

i) Foram analisadas matérias jornalísticas e entrevistas veiculadas na mídia local 

sobre a Universidade da Melhor Idade e sobre os Projetos voltados para a Terceira 
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Idade no Município. 

 

1.4.4 Análise dos dados 

Utilizou-se a análise qualitativa, que segundo Gil (2002), é menos formal do que a 

análise quantitativa, sendo baseada nos seguintes passos: redução dos dados, categorização, 

interpretação e redação do relatório.  

Utilizou-se a abordagem interpretativa, onde buscou-se entender o significado que um 

aspecto da realidade assume nas pessoas estudadas, procurando-se compreender as maneiras 

que as pessoas experimentam ou compreendem seu mundo (SANDBERG, 2000). 

Na pesquisa em tela foram realizadas as transcrições das entrevistas, da reunião de 

integração e dos grupos focais. Posteriormente procedeu-se à leitura e releitura das mesmas 

com olhar interpretativo, buscando-se identificar as ideias-chave de cada fala. Uma terceira 

leitura foi então realizada, com olhar voltado para os objetivos da pesquisa, com o intuito de 

relacionar as respostas das pessoas aos objetivos propostos. Essa organização sistemática dos 

dados de modo a facilitar a sua interpretação e posterior discussão à luz da literatura seguiram 

o que preconiza Roesch3 apud Barbosa (2015). 

As fichas de inscrição e matrícula (constantes dos anexos V e VI), que continham 

dados referentes ao perfil sócio-econômico dos alunos, e o questionário  referente ao perfil 

dos docentes, foram tabulados no software Microsoft Excel, após isso, os dados foram 

analisados à luz da literatura. 

 

1.4.5 Limitações do Método 

Por se tratar de um estudo de campo, algumas limitações inerentes a esse método 

foram observadas, como sugeriu Gil (2002), como a necessidade de longo período para coleta 

de informações e o risco de subjetivismo na análise e interpretação dos resultados. Risco do 

qual aqueles que empregam exclusivamente métodos quantitativos não estão imunes. 

Como o tempo disponível para a pesquisa se limitou ao prazo final para a conclusão 

do presente trabalho, a pesquisa se limitou ao período de novembro de 2016 a agosto de 2018, 

e revela somente aspectos inerentes a esse período. 

                                                           

3 ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de Estágios e de Pesquisa em Administração. São 

Paulo: Atlas, 1999. 
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Outro aspecto que pode ser indicado como uma limitação é o fato de que os resultados 

da pesquisa não podem ser extrapolados em termos de generalização estatística para outras 

Universidades da Terceira Idade e nem para outros Projetos da Terceira Idade por ser esta 

uma pesquisa voltada para um projeto específico de educação para idosos denominado 

Universidade da Melhor Idade, com abordagem qualitativa. 

A observação participante também apresenta suas limitações, pois nem todos os 

acontecimentos puderam ser observados devido a dinâmica em que se processava o curso, 

tendo esta pesquisadora registrado somente o que pode perceber como relevante das situações 

ocorridas. Os eventos foram registrados num diário de campo à medida em que ocorriam 

cronologicamente e a pesquisadora os presenciava. 

 

2 ENVELHECIMENTO 

A primeira parte da fundamentação teórica do presente estudo, neste capítulo 

intitulado Envelhecimento, leva em consideração as questões de envelhecimento 

populacional, aspectos sociais do envelhecimento e significações da velhice. 

 

2.1 Envelhecimento Populacional demográfico 

O relatório do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA, 2007) dos 

Estados Unidos aponta que o envelhecimento da população mundial é um dos maiores marcos 

da sociedade moderna. Os avanços da medicina, nutrição e tecnologia têm permitido que as 

pessoas vivam mais do que viviam no século anterior. Por outro lado, o envelhecimento traz 

também grandes desafios, tornando-se tema relevante no século XXI. Estima-se que em 2050, 

cerca de 2 bilhões de pessoas terão 60 anos ou mais, sendo que destes, oitenta por cento 

viverão em países em desenvolvimento.  

A distribuição etária no mundo vem sofrendo modificações, subindo gradualmente 

para faixas etárias mais elevadas. Esse fenômeno tem sido experimentado em todas as regiões 

no mundo.  

O aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de fecundidade são os 

fatores-chave que têm provocado esta transição demográfica. A expectativa de vida mundial 

subiu de 47 anos em 1950-1955 para 65 em 2000-2005 e deve chegar a 75 anos em 2045-

2050. Em contrapartida, do período de 1950-1955 até 2000-2005 a taxa de fertilidade caiu de 

5 para 2,6 filhos por mulher, e as projeções é que continuem caindo, chegando a 2 crianças 
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por mulher até 2045-2050, padrão abaixo do nível requerido para renovação populacional a 

longo prazo (DESA, 2007). Esses dados estão consolidados na Tabela 1:  

Tabela 1: Envelhecimento mundial 

Fatores que interferem no envelhecimento 

populacional 

Período 

1950-55 2000-05 2045-50 

Expectativa de Vida  47 anos 65 anos 75 anos 

Taxa de Fecundidade (quant.filhos/mulher) 5 2,6 2 

Fonte: elaboração própria a partir de DESA (2007) 

As mudanças da transição demográfica dividem-se em três estágios. O primeiro 

corresponde a um rejuvenescimento etário, já que aumenta a quantidade de crianças em 

virtude do aumento da sobrevida em idades mais jovens. No segundo estágio, em função do 

declínio da taxa de fertilidade, há uma diminuição na proporção de crianças e um aumento na 

proporção de adultos em idade produtiva. Já o terceiro estágio, normalmente atingido após 

longos períodos de quedas de natalidade e mortalidade, caracteriza-se pelo declínio da 

proporção de crianças e adultos em idade produtiva e aumento na proporção de idosos. 

Ainda de acordo com o relatório DESA (2007), esse terceiro estágio pode representar 

desafios particulares às várias esferas das políticas públicas, uma vez que ocorre a diminuição 

da força de trabalho acompanhada de aumento de demanda por serviços de saúde e atenção à 

terceira idade. 

As economias desenvolvidas geralmente encontram-se no terceiro estágio da transição 

demográfica, estando sua estrutura etária mais envelhecida do que nos países em 

desenvolvimento. A maioria dos países em desenvolvimento encontram-se no segundo 

estágio, porém, em 2050 a maior parte das pessoas com 60 anos ou mais (79%) viverão nesses 

países. Além disso, esses países têm vivenciado de forma muito acelerada reduções das taxas 

de fecundidade, especialmente, no Leste da Ásia, no Pacífico, na América Latina e no Caribe, 

o que fará com que sofram um processo de envelhecimento muito mais rápido do que as 

economias desenvolvidas experimentaram. Por outro lado, a África encontra-se no segundo 

estágio da transição demográfica (DESA, 2007). 
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Figura 1 - Tamanho e distribuição da população mundial com idade de 60 anos ou mais, por grupos de países 

1950, 1975, 2005, 2025 e 2050. 

Fonte: DESA (2007) 

 

O relatório (DESA) ainda aponta que com relação a diferença de gênero, as mulheres 

geralmente vivem mais do que os homens, sendo que em 2005 a proporção de mulheres para 

homens acima de 65 anos era de 4:3, e isso deve aumentar até 2050 nos países em 

desenvolvimento, onde só tem aumentado a diferença de sexo na expectativa de vida.  

O Brasil acompanha esta tendência de envelhecimento populacional, com inversão de 

sua pirâmide etária, como se pode observar nas Figuras 2 e 3, que mostra a pirâmide no ano 

2000 e sua projeção para 2030. De acordo com dados do IBGE (2013) em 2000 o Brasil 

possuía 14,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, em 2060 esse número chegará a 73,5 

milhões. A proporção de idosos para jovens (de 0 a 19 anos) que em 2000 era de 10:50 

chegará a 95:50 em 2060, como já foi dito na seção 1.1. 
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Figura 2 -  Pirâmide Etária do Brasil e RJ no ano de 2000 

Fonte: IBGE (2017) 

 

 
Figura 3 – Pirâmide Etária do Brasil e RJ Projeção para o ano de 2030 

Fonte: IBGE  (2017) 

 

Em termos percentuais observa-se que em 1994 os idosos correspondiam a 8% da 

população brasileira, sendo que em 2014, essa proporção chegava a 13,7% reforçando a 

necessidade das políticas públicas para esse segmento, embora seja evidente o descompasso 

entre o rápido envelhecimento populacional e a elaboração de tais políticas de forma concreta 

(CAMARANO, 2016; FALEIROS, 2016). 
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Segundo o Atlas Brasil elaborado por PNUD, IPEA e FJP (2013), a expectativa de 

vida ao nascer no brasileiro subiu de 64,7 em 1991 para 73,9 em 2010, o que corresponde a 

um ganho de 9,2 anos em média. Esse fator reflete no aumento da dimensão longevidade no 

IDH Brasileiro nos últimos vinte anos, subindo de 0,662 em 1991 para 0,816 em 2010. De 

acordo com o relatório, “o aumento desse índice pode sugerir uma melhoria das condições de 

vida e de acesso a serviços de saúde da população. No Brasil, também está diretamente 

associado às substanciais quedas da fecundidade e da mortalidade infantil” 

(PNUD;IPEA;FJP, 2013, p.47). 

Observa-se ainda, de acordo com o mesmo atlas, uma diferença na expectativa de vida 

entre as regiões do país. Enquanto no Sul é possível encontrar municípios com esperança de 

vida ao nascer de mais de 78 anos, no Nordeste há municípios em que um cidadão ao nascer 

tem expectativa de vida menor que 66 anos. A figura 4 mostra essas diferenças no ano de 

2010, representadas pelo índice IDHM Longevidade. 

 

 

Figura 4 -  Mapa IDHM Longevidade no Brasil 

Fonte: Relatório do IDHM do Brasil (2013) 

 

Acompanhando essa tendência nacional e internacional de envelhecimento 

populacional encontram-se os municípios Brasileiros.  

Destaca-se dentre estes, o município de Volta Redonda, localizado na Região 

Geográfica Intermediária Volta Redonda-Barra Mansa, anteriormente denominada 

mesorregião Sul Fluminense, que possui uma população de mais de 265 mil habitantes, sendo 
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uma cidade relativamente nova, com 64 anos de emancipação, tendo sido instalada em 1954 

(PNUD;IPEA;FJP, 2013; IBGE,2017). 

Segundo Censo de 2010, ela está classificada na faixa de Alto Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) (0,771), sendo o fator que mais contribuiu para 

permanecer nessa faixa a Longevidade (0,833). Um dos indicadores que compõem essa 

dimensão do IDHM é a esperança de vida ao nascer, ou seja, estima quantos anos a pessoa 

viveria a partir de seu nascimento se fossem mantidos os mesmos níveis de mortalidade. 

Nesta cidade a esperança de vida ao nascer cresceu 5,9 anos entre 1991, quando era de 69,1 

anos, e 2010, que passou para 75 anos, valores superiores ao nacional, já que a esperança de 

vida ao nascer no Brasil era de 64,7 anos em 1991, atingindo 73,9 anos em 2010 

(PNUD;IPEA;FJP, 2013). 

A taxa de fecundidade no munícipio teve redução significativa, passando de 2,2 filhos 

por mulher em 1991 para 1,3 em 2010. Segundo Escobar e Souza (2016) essa diminuição está 

associada ao uso de métodos contraceptivos e à inserção da mulher no mercado de trabalho.  

Em contrapartida, a taxa de envelhecimento na cidade aumentou de 4,28% em 1991 

(cerca de a 9.490 pessoas) para 8,36% em 2010 (21.559 mil habitantes), ou seja, praticamente 

dobrou percentualmente em 20 anos.  A tabela 2 consolida os dados de expectativa de vida, 

envelhecimento e fecundidade em Volta  Redonda-RJ. 

 

Tabela 2: Dados do envelhecimento populacional do município de Volta Redonda-RJ 

Variáveis 1991 2010 Variação 

Expectativa de vida 69,1 anos 75 anos aumento de 5,9 anos 

Taxa de envelhecimento 4,28% 8,36% aumento de 4,08% 

Taxa de fecundidade 2,2 filhos/mulher 1,3 filhos/mulher Redução  de 0,9 filhos/mulher 

Fonte: Elaboração própria a partir de PNUD, IPEA e FJP (2013). 

Com relação ao crescimento populacional no período de 2000 a 2010, enquanto no 

Brasil a taxa média anual foi de 1,17%, no município alvo deste trabalho foi de 0,63%.  

Nas figuras 5 e 6 fica evidente a modificação na pirâmide etária do município 

comparando-se os anos de 1991 e 2010, refletindo o envelhecimento populacional, até aquele 

ano (PNUD;IPEA;FJP, 2013).  
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Figura 5: Pirâmide Etária do município de Volta Redonda, em 1991 

Fonte: PNUD-IPEA-FJP (2013) 

  

 

 

Figura 6 -  Pirâmide Etária do município de Volta Redonda, em 2010 

Fonte: PNUD-IPEA-FJP (2013) 

 

Volta Redonda possui a maior quantidade de idosos em números absolutos da região 

geográfica4 em que se situa – cerca de 21.559 idosos em 2010, embora não seja a cidade que 

apresente a maior taxa de envelhecimento, como observado na tabela 3. Sendo a taxa de 

envelhecimento média da região de 8,5%, com uma população de 82.562 idosos, observa-se 

                                                           
4 Volta Redonda está situada na região geográfica denominada Região Geográfica Intermediária Volta Redonda 

– Barra Mansa, segundo nova classificação do IBGE de 2017. Esta Região Geográfica é composta por 17 

municípios e uma população total de quase 1 milhão de habitantes. 
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que habitam em Volta Redonda 26% da população idosa de toda a região. O município é 

ainda o quarto com maior expectativa de vida e possui a menor taxa de fecundidade. Possui 

ainda o mais alto índice de desenvolvimento humano e a maior renda per capita da região. 

 

Tabela 3: Informações sobre a  Região Geográfica Intermediária Volta Redonda-Barra Mansa 

Município 

População 

(habitantes) 

Expectat

iva de 

vida 

Taxa de 

envelhe

cimento 

Taxa 

de 

fecund

idade 

Quantidad

e de 

idosos IDH 

Faixa 

IDH 

Renda 

per 

capita 

(R$) 

Valença 71.843 75,85 10,55 1,5 7.578 0,738 Alto 675,62 

Resende 119.769 75,31 7,31 1,7 8.751 0,768 Alto 915,21 

Itatiaia 28.783 75,16 7,1 2,1 2.044 0,737 Alto 773,48 

Volta Redonda 257.803 74,98 8,36 1,3 21.559 0,771 Alto 920,51 

Miguel Pereira 24.642 74,68 11,79 1,7 2.905 0,745 Alto 649,4 

Rio das Flores 8.561 74,32 8,76 1,8 750 0,68 Médio 499,13 

Barra Mansa 177.813 74,14 8,08 1,8 14.366 0,729 Alto 705,1 

Barra do Piraí 94.778 74,14 9,09 1,7 8.616 0,733 Alto 719,16 

Porto Real 16.592 74,01 5,84 1,8 969 0,713 Alto 577,07 

Vassouras 34.410 73,79 9,52 1,7 3.277 0,714 Alto 701,06 

Quatis 12.793 73,38 7,6 1,7 972 0,690 Médio 535,96 

Mendes 17.935 73,36 10,3 1,5 1.848 0,736 Alto 649,4 

Paty do Alferes 26.359 73,34 9,03 1,7 2.379 0,671 Médio 562,52 

Eng. Paulo de Frontin 13.237 73,32 9,41 1,7 1.246 0,722 Alto 529,05 

Piraí 26.314 73,16 8,33 1,5 2.193 0,708 Alto 678,3 

Rio Claro 17.425 73,07 8,69 1,9 1.514 0,683 Médio 623,62 

Pinheiral 22.719 73,03 7,02 1,6 1.595 0,715 Alto 657,99 

Total 971.776    82.562    

Média  74,06 8,50 1,69    668,98 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017) 

Para Camarano, Kanso e Fernandes (2016), desafios já enfrentados pelas políticas 

públicas, se aprofundam em diversos setores com a perspectiva de baixo crescimento 

populacional e super envelhecimento, principalmente nas áreas da saúde, mercado de trabalho 

e previdência. 

Sob outra perspectiva, Palma (2000) entende que o envelhecimento em um país em 

desenvolvimento, não se constitua somente um problema. Também pode ser visto como uma 

conquista social, uma vez que, o fato de ter esperança de vida ao nascer aumentada e maior 

quantidade de idosos na população, demonstra que foi oferecida uma melhor infraestrutura 

social e de saúde, dentre outras, que permitiram que as pessoas envelhecessem. 

Monteiro e Alves (1995, p.74) enfatizam que o grande desafio, no que concerne ao 
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aumento do tempo que os idosos têm vivido, é que esse tempo seja “aproveitado de maneira 

saudável, independente e até produtiva para a sociedade, que só tem a se beneficiar com a 

experiência dos mais velhos”. 

O relatório do DESA (2007) evidencia que muitas vezes os estereótipos negativos 

focados nos potenciais problemas do envelhecimento da população, retratam a imagem dos 

idosos como um peso ou uma responsabilidade para a sociedade e também como responsáveis 

diretos pelo esgotamento dos recursos governamentais e de seus respectivos familiares. Essa 

perspectiva atrapalha enxergar a verdadeira contribuição dos idosos para a sociedade, como 

pessoas sábias, dignas e esforçadas a partir de toda uma vida de experiência. Faz-se necessária 

uma visão mais equilibrada do envelhecimento, para aumentar a autoestima dos idosos e para 

melhorar a sua contribuição para o desenvolvimento. 

2.2 Aspectos sociais do envelhecimento e significações da velhice 

O envelhecimento, conforme descreve o resumo do relatório mundial de 

envelhecimento e saúde, ocorre a partir de complexas mudanças, que no nível biológico pode 

ser observado pelos danos moleculares e celulares, perdas fisiológicas, aumento da 

vulnerabilidade a contrair doenças e um declínio da capacidade intrínseca do indivíduo, 

chegando ao último estágio que seria o falecimento (OMS, 2015). Em outras palavras, o 

envelhecimento é um processo que caminha biologicamente na direção do fim do ciclo de 

vida. 

Elias (2001) explica que há vários aspectos fisiológicos conhecidos pela ciência com 

extensa literatura sobre o assunto. Todavia, o processo social de envelhecimento é menos 

abordado, pouco discutido e menos compreendido, ainda que seja tema de relevância não só 

para a área médica, mas também para aqueles que ainda não são velhos tratarem os idosos.  

O autor aborda essa questão, fazendo-se necessário registrar que sua análise tomou por 

base a Europa no início da década de 1980. Ele discute que há dificuldades - além de 

desinteresse - das pessoas mais jovens se identificarem com os idosos, pois é difícil para elas 

imaginarem que seus corpos tão cheios de frescor e vida possam se tornar vagarosos, 

cansados e desajeitados. As pessoas resistem, consciente ou inconscientemente a ideia de seu 

próprio envelhecimento enquanto podem, e isso impede a empatia com os idosos. Isso se 

explicaria pela dificuldade que as sociedades ocidentais têm de tratar a questão da morte, 

preferindo afastar-se dela. A velhice, incomoda à medida que traz à lembrança a proximidade 

com o fim da vida, sendo o distanciamento dos velhos uma forma de afastar-se desse 
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‘problema’ (ELIAS, 2001). 

Elias (2001) relata que nas sociedades pré-industriais, quando a pessoa envelhecia, 

permanecia junto da família, mesmo assim, muitas das vezes eram maltratadas pelos mais 

jovens e o Estado não interferia nessa questão. Atualmente o Estado protege o idoso de 

qualquer violência física, por outro lado, a medida que envelhecem e ficam mais fracas, são 

isoladas da sociedade, do círculo da família e amigos. É crescente a quantidade de instituições 

onde pessoas velhas que não se conheciam na juventude vivem juntas. Mesmo com 

atendimento médico e de enfermagem excelentes, os idosos são separados da vida normal e 

vivem na solidão em meio a estranhos.  

Por outro lado, a visão do idoso registrada no Plano de Viena de 1982, segundo 

Camarano (2016), cujo foco eram idosos dos países desenvolvidos, era de indivíduos 

financeiramente independentes e com poder de compra. No referido plano objetivava-se 

“construir” uma nova imagem e o reconhecimento da pessoa idosa como um novo ator social, 

onde suas especificidades e necessidades deveriam ser atendidas. 

Essas percepções contraditórias, de Elias e do Plano de Viena da década de 1980, 

possivelmente do mesmo local – já que o primeiro analisa Europa e outro países 

desenvolvidos –   estariam relacionadas a posição social dos idosos alvo das observações? 

Assis, Dias e Necha (2016), em estudo sobre a educação para a terceira idade, percebe uma 

demanda social muito variada, existindo de um lado idosos vivendo com dignidade em 

ambientes muito estimulante, e de outro lado idosos sem suas necessidades básicas atendidas, 

vivendo em situação de fragilidade. Estariam os preconceitos e estereótipos ligados à questão 

da situação social em que os idosos estão inseridos? 

Netto, Salles e Carvalho (2015) identificam maneiras diferentes da sociedade enxergar 

o idoso e o processo de envelhecimento, sendo preconceituosa com aqueles que pertencem às 

classes sociais mais baixas e benevolente com os oriundos de classes mais abastadas.  

Cachioni (2003) pondera que uma ideia recorrente na gerontologia social é que os 

problemas enfrentados pelos idosos se devem aos preconceitos que sofrem das pessoas, dos 

políticos, dos profissionais e das instituições. Entretanto, esta ideia contempla apenas uma 

face da questão. Há que se considerar que a doença, a fragilidade, a dependência, o declínio, a 

improdutividade e a solidão de parte dos idosos se contrapõem à noção de bem-estar das 

pessoas jovens, o que acaba resultando em avaliações negativas da velhice.  

Pode-se afirmar então que, além das perdas biológicas, o avanço da idade representa 
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um processo contínuo de perdas e decadências relativos a uma construção social da velhice 

que a percebe como antítese dos padrões e valores almejados no (e pelo) ocidente: 

jovialidade, agilidade e, sobretudo, produtividade. Em meio ao processo de envelhecimento 

percebido dessa forma pode-se observar mudanças nos papéis e posições sociais, perdas de 

relações próximas, e construção de inúmeras imagens negativas associadas à velhice 

(DEBERT, 2012; OMS, 2015). 

Todavia, Debert (2012) observa uma tendência contemporânea de rever os 

estereótipos associados ao envelhecimento. Tem-se substituído a ideia de um processo de 

perdas pela consideração de que a velhice seria um momento oportuno para as pessoas 

retomarem projetos de vida abandonados, fazerem novas conquistas e buscarem prazer e 

satisfação social. 

A autora vê nos programas voltados para os idosos, os quais se proliferaram no Brasil 

na década de 1990, oportunidades para a vivência de experiências inovadoras de forma 

coletivas, a partir do encorajamento dos idosos a buscarem autoexpressão e a exploração de 

identidades. Palma (2000) considera que uma proposta pedagógica, na qual o aluno seja o 

centro do processo educativo, pode oportunizar-lhe melhora da qualidade de vida em qualquer 

fase da vida, bem como fornecer elementos para a ressignificação da velhice, entendendo-a 

como um período gratificante e positivo, mesmo com as limitações naturais que esta fase traz. 

Por outro lado, ainda dentro das novas significações da velhice, Debert (2012) aponta que a 

publicidade, os manuais de auto-ajuda e os especialistas em saúde têm se empenhado em 

mostrar que as imperfeições do corpo não são naturais, podendo ser modificados com esforço 

e trabalho corporal, sendo as rugas e flacidez oriundas de uma espécie de ‘fraqueza moral’, as 

quais devem ser combatidas, consolidando a juventude como um valor, e não mais 

simplesmente como uma fase etária.  

Diante dessa ‘nova’ perspectiva, vem à tona a leitura de que as novas significações da 

velhice, em parte, podem ser as significações já apontadas por Elias (2001), como repulsa e 

distanciamento da velhice, mascaradas em um discurso de saúde e qualidade de vida, mas que 

continuam valorizando a juventude em detrimento da velhice. 

A questão do preconceito é abordada por Cachioni (2003), sendo este resultante de 

desconhecimento ou desconsideração dos critérios que definem as características de 

determinado grupo. Resultam também de conceitos errôneos de super-generalização, tornando 

uma ocorrência como típica de todo o grupo. A autora evidencia, no campo da velhice, os 

seguintes preconceitos: velhice é sinônimo de doença, velhice é a melhor idade da vida, os 
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idosos não têm nada com que contribuir à sociedade, a maioria dos idosos existentes no 

mundo habita os países desenvolvidos, todas as pessoas envelhecem do mesmo jeito, todos os 

velhos são iguais, os velhos são mais propensos a acidentes do que os jovens.  

A autora também aborda a questão dos estereótipos. Esta palavra é originária do grego 

onde stereós, significa sólido, firme, e typos, significa modelo, símbolo, exemplar. Os 

estereótipos em princípio são elementos que ajudam o ser o humano a entender o mundo e 

colocar ordem nas coisas. Todavia, expressões que supersimplificam a realidade podem levar 

as pessoas a ignorarem ou minimizarem as diferenças individuais o que os leva, por exemplo, 

a dizerem que todos os idosos são implicantes, antiquados, solitários, dependentes, ou que 

todos são sábios (CACHIONI, 2003). 

Os conceitos, os preconceitos e os estereótipos são transmitidos de geração em 

geração e são compartilhados nos grupos nos quais as pessoas estão inseridas. O que pode ser 

uma crença válida para determinado grupo pode não ser para outro, estando isto relacionado 

aos  eventos sociais, culturais, históricos e políticos vividos individual ou coletivamente pelas 

pessoas do grupo. Cachioni (2003, p.131) conclui que “a velhice é um conceito 

historicamente construído que se inscreve ativamente na dinâmica das crenças, dos valores e 

da cultura em que o indivíduo está inserido” 

Algumas falsas crenças em relação à velhice, como explicado por Cachioni (2003), 

resultam em preconceitos, cujo efeito é a discriminação dos idosos. Nem sempre essas falsas 

crenças/estereótipos são negativos, podendo ser compassivos, vendo o idoso como 

dependente, incapaz e sem poder político, o que os vitimiza. Por outro lado acaba justificando 

a necessidade de políticas públicas voltadas para este segmento da população. As citadas 

falsas crenças também ocorrem no ambiente das ciências médicas e no ambiente educacional, 

resultando em preconceitos, os quais manifestam-se no uso de denominações, rótulos sociais e 

afirmações que expressam rejeição e desvalorização, ou então excesso de otimismo em 

relação à velhice. Segundo a autora, a educação tem papel fundamental em qualquer projeto 

de mudança de atitudes em relação a velhice. Cachioni (2003, p.133) ainda considera que 

“Aumentar a informação e levar as pessoas e as instituições a pensarem de forma mais 

positiva e realística sobre os idosos e a velhice podem contribuir para mudar as suas 

atitudes, mas só isso não é suficiente para modificar a maneira pela qual a sociedade trata 

seus idosos”. A autora ainda complementa recomendando a promoção da educação para todos 

os cidadãos ao longo de toda a vida, além de controlar as condições que geram a pobreza, a 

doença, o afastamento social e o baixo nível educacional de vários segmentos sociais, entre 
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eles os idosos. 

As políticas públicas são um caminho adequado para se alcançar tais recomendações. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Este capítulo, denominado Políticas Públicas aborda essa temática de forma geral e 

também de modo específico, o recorte das políticas públicas para idosos. 

3.1 Políticas Públicas 

Primeiramente faz-se necessário entender o que vêm a ser políticas públicas. Dentre os 

diversos conceitos de políticas públicas, Souza (2006) ressalta que não existe uma definição 

única ou melhor a respeito do tema, mas sintetiza a definição dizendo que política pública é 

um campo que procura, simultaneamente provocar ação do governo e/ou analisar esta ação, e 

se for necessário, também propor alterações no curso de tais ações. Segundo a autora, uma das 

teorias mais referenciadas é a de Laswell que diz que as decisões e análises sobre política 

pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê? Por quê? E que 

diferença faz?  Para Dias e Matos (2012), de modo bem simplificado, políticas públicas 

correspondem a soluções específicas de como manejar assuntos públicos, ou conjunto de 

atividades que dizem respeito à ação do governo. Outra definição apresentada por esses 

autores é que políticas públicas “são as ações empreendidas ou não pelos governos que 

deveriam estabelecer condições de equidade no convívio social, tendo por objetivo dar 

condições para que todos possam atingir uma melhoria na qualidade de vida, compatível com 

a dignidade humana” (DIAS e MATOS, 2012, p.12) 

O governo, que é formado pelo alto escalão do poder executivo, judiciário e por 

deputados e senadores, tem como principal função aplicar as leis e políticas públicas do 

Estado. O Estado, por sua vez, é formado por um aparato social, jurídico administrativo, a fim 

de se obter a institucionalização do poder político. Ele é responsável pela ordem, pela justiça e 

pelo bem comum da sociedade. (DIAS e MATOS, 2012) O conceito de políticas públicas 

pode envolver temas do governo ou do Estado. Os temas do Estado, são políticas de mais de 

um governo ou que envolvem um conjunto dos poderes do Estado (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). 

Cabe acrescer que existe uma distinção entre estudos sobre política pública e política 

social. Enquanto a primeira se concentra no processo e em responder “por que” e “como”, a 
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segunda se dedica a analisar as consequências da política, em outras palavras, o que a política 

faz ou fez. (SOUZA, 2006) 

Ao considerar as ideias acima referidas e uma gama de outros conceitos e modelos 

sobre políticas públicas, Souza (2006) destacou que a política pública permite diferenciar o 

que o governo faz do que pretende fazer, sendo uma ação intencional, com objetivos a serem 

alcançados, a qual envolve processos posteriores a sua formulação, requerendo também sua 

implementação, execução e avaliação. Embora seja materializada nos governos, a política 

pública envolve vários atores, formais e informais, e diversos níveis de decisão. Ela não se 

limita a leis e regras, antes é abrangente e de longo prazo, mesmo promovendo impactos no 

curto prazo. 

De acordo com a explicação de Dias e Matos (2012) as políticas públicas são a 

concretização dos direitos constantes das leis, seja no âmbito nacional, estadual ou nas 

comunidades locais. Não há um modelo ideal ou correto e sim uma flexibilidade para que as 

mesmas se adequem às características de uma cidade, região ou país, sendo que elas são 

formuladas com o intuito de solucionarem problemas públicos e/ou para promoverem níveis 

mais elevados de bem-estar social. 

A formulação de políticas públicas se dá quando governos democráticos convertem 

seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão no mundo real, 

mudanças ou resultados (SOUZA, 2006). Em outras palavras, uma política de governo precisa 

se basear em programas concretos, critérios, linhas de ação e planos, podendo ser incluídas na 

legislação, para que se torne efetivamente política pública. Nesta formulação a questão chave 

é saber quem são os atores envolvidos e quem tem poder para tomar decisões públicas (DIAS; 

MATOS, 2012). 

De acordo com Souza (2006), o modelo de arenas sociais percebe as políticas públicas 

a partir de iniciativa de empreendedores políticos ou de políticas públicas, os chamados policy 

community, os quais atuam no sentido de influenciar os policy makers do governo na tomada 

de suas decisões. Para chamar atenção desses decisores, pode-se lançar mão de três 

mecanismos, são eles: a) divulgação de indicadores que apontam a dimensão de um problema; 

b) grandes eventos, incluindo desastres, ou problemas que se repetem continuamente; e c) 

informações que evidenciam falhas nas políticas atuais e resultados medíocres. Essa 

comunidade de especialistas é fundamental para inserir um problema na agenda pública. Eles 

criam redes sociais, que se relacionam, estabelecem vínculos e trocas entre entidades e 

indivíduos, sendo essas relações o ponto principal. 



  42 

De acordo com Dias e Matos (2012), passam pela intervenção política todos os 

grandes problemas que estão na agenda mundial, tais como: terrorismo, aquecimento global, 

aumento da inclusão social, melhoria da qualidade de vida dos idosos, entre tantos outros. 

Essas questões, antes de serem ambientais, sociais ou culturais são fundamentalmente 

políticas, pois dependem de decisões tomadas no âmbito dos Estados ou em fóruns 

internacionais de interesse. 

Em muitos países em desenvolvimento e com recente democracia, especialmente os da 

América Latina, não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de produzir políticas 

públicas inclusivas socialmente para grande parte da população e impulsionadoras de 

desenvolvimento econômico, de acordo com Souza (2007). Por outro lado, esse campo 

ganhou mais atenção em estudos acadêmicos e em trabalhos técnicos. 

O aumento da complexidade das sociedades modernas passou a exigir do Estado 

implementação de novas ações em termos de políticas públicas, dando origem a novas áreas, 

ampliando sua necessidade de intervenção na realidade social, como explicam Dias e Matos 

(2012). Como exemplo dessas novas áreas incluem-se o meio ambiente, o turismo e as ações 

voltadas para os idosos. Essas novas áreas de ação ocorrem com mais efetividade e agilidade 

no âmbito dos governos locais, em função da proximidade dos governos com a comunidade. 

Percebe-se também aumento da atuação de organizações não-governamentais. 

O amadurecimento do Estado brasileiro, segundo Silva e Bassi (2012) depende de 

governos e políticas públicas inovadoras que possibilitem a participação da população na 

condição de cidadão digno, apto a tomar suas decisões e contribuir com o desenvolvimento 

nacional. Observa-se que tem ocorrido uma descentralização dessas políticas públicas 

inovadoras, para que possam se adaptar à estrutura e às condições da realidade local, tornando 

mais complexa a capacidade governamental de propor, estabelecer, implementar e avaliar 

esses tipos de políticas.  

No que tange a questão das políticas públicas para idosos, Dias e Matos (2012), 

observa uma população idosa bastante ativa e produtiva, entretanto, subaproveitada no que 

concerne ao seu potencial de trabalho. O aumento dessa parcela populacional traz novos 

problemas para a gestão pública, por exemplo, quanto ao atendimento nas unidades de saúde, 

uma vez que requer novos especialistas, formas de atendimento e procedimentos. Há também 

a preocupação com a forma com que essas pessoas experimentarão a terceira idade, pois são 

incertas as condições de saúde, renda e cuidado que eles terão ao atingirem tal etapa de suas 

vidas, especialmente quando perderem a capacidade de trabalho ou se ficarem incapazes. 
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Observa-se que alguma coisa já tem mudado no que concerne a atenção à pessoa idosa, 

todavia, a “configuração de uma política articulada, abrangente e eficiente para essa 

população ainda se mostra incipiente” (FALEIROS, 2016, p.537) 

A seguir apresenta-se um breve histórico das políticas públicas para a terceira idade, 

focalizando principalmente as que surgiram no Brasil e no Município de Volta Redonda, a 

partir da década de 1980. 

3.2 Políticas Públicas para Terceira Idade 

Nos países desenvolvidos, os programas sociais voltados para a questão do 

envelhecimento datam da década de 70, e tinham o objetivo de manter o papel social do 

idoso, ou sua reinserção, e de prevenir a perda de autonomia (CAMARANO, 2016). 

Entretanto, foi a partir da década de 80, que essa preocupação com o envelhecimento 

populacional começou a mobilizar entidades de todo o mundo. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) promoveu em 1982 a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, 

que produziu o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, sendo este um 

marco para inclusão da temática na agenda internacional de políticas públicas para a 

população idosa. O referido Plano de ação convocava todos os países para ação em assuntos 

como saúde e nutrição, proteção de consumidores idosos, habitação e meio ambiente, família, 

bem-estar social, segurança de renda e emprego, educação e coleta e análise de dados de 

pesquisa. O objetivo das recomendações era promover a independência e fortalecer as 

condições de saúde em seus diversos aspectos de modo a garantir a autonomia da pessoa 

idosa.  (PRATTEIN, 2017; ONU, 2017; ALCÂNTARA; CAMARANO; GIACOMIN, 2016 ). 

De acordo com Camarano (2016) em 1991 e 1992 a ONU em Assembleias Gerais 

traçou várias diretrizes e metas sobre o tema e determinou que 1999 seria o Ano Internacional 

do Idoso, sendo a década de 1990 uma década marcante na transformação da visão do idoso, 

que antes era de um segmento populacional dependente e vulnerável, para um segmento ativo 

e atuante o qual deveria ser incorporado na busca do bem estar de toda a sociedade. O slogan 

do ano Internacional do Idoso foi uma “sociedade para todas as idades”. A partir desta 

década, o tema começou a entrar de forma mais expressiva na agenda dos países em 

desenvolvimento. 

Em 2002 a ONU promoveu a segunda Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, 

na cidade de Madrid na Espanha, da qual resultou a Declaração Política e o Plano de Ação 

Internacional sobre o Envelhecimento de Madrid, que pedia mudanças de atitudes, políticas e 
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práticas em todos os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do envelhecimento no 

século XXI (PRATTEIN, 2017; ONU, 2017; ALCÂNTARA; CAMARANO; GIACOMIN, 

2016). 

A criação de uma "sociedade para todas as idades" exige não só uma forte parceria 

global, como proposto no Plano de Ação de Madri, mas também uma parceria nacional mais 

forte entre todos os níveis de governo, a sociedade civil, o setor privado e as organizações de 

idosos, que queiram traduzir o Plano de Ação em ações práticas (PRATTEIN, 2017) 

Para o atendimento das demandas oriundas do envelhecimento populacional brasileiro, 

o governo pode ser considerado como o principal ator na formulação de políticas públicas, 

conforme aponta Braga et al. (2016), visando proteger os indivíduos e garantir os direitos dos 

que envelhecem no país, o que vem a ser denominado de cidadania plena para tais indivíduos. 

Escobar e Souza (2016) apontam que as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela 

inclusão da temática envelhecimento na agenda social, tendo se levantado discussões em 

torno da criação de políticas sociais públicas para os idosos. 

A Constituição Federal de 1988 é tida como um marco na atenção aos direitos sociais 

dos idosos, pois ela traz explicitamente artigos que visam à proteção do idoso, como a 

assistência social. O faz garantindo um salário mínimo ao idoso que não possuir meios de 

manter sua subsistência, independente de contribuição à seguridade social (artigo 203-V). De 

acordo com o DESA (2007), nos países que carecem de sistemas de pensões básicos, a 

pobreza entre os idosos tende a ser mais elevada do que entre os outros grupos etários, pelo 

que as políticas destinadas a melhorar a segurança da renda da terceira idade devem incluir 

estratégias de redução da pobreza.  

 Outro ponto relevante na Constituição Federal de 1988 é que ela atribui à família, à 

sociedade e ao Estado, no artigo 230, o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida (BRASIL, 1988). 

Cielo e Vaz (2009) discutem que o direito à vida assegurado na Constituição Federal 

de 1988 não se limita à questão da longevidade, mas corresponde ao direito de envelhecer 

com dignidade, respeito, proteção e inserção social. 

Ainda dentro desse aspecto de assegurar a participação dos idosos na comunidade, 

com dignidade e bem-estar, o relatório DESA (2007) considera que as políticas de emprego 

deveriam prestar mais atenção à melhoria das condições de trabalho e das oportunidades de 
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emprego dos trabalhadores mais velhos, o que também promoveria a sustentabilidade dos 

sistemas de pensões.  

De acordo com o referido relatório, com o envelhecimento populacional, os idosos, 

por estarem em maior proporção na sociedade, têm a possibilidade de serem mais influentes, 

mas sua participação política varia muito de país para país. Em alguns, eles têm grande peso 

social e político e uma tradição de participação política. Todavia, em muitos outros eles não 

são organizados, tendo grande dificuldade em expressar suas preocupações e incorporá-las no 

debate público e na agenda política. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 provocou um debate, o qual contou com a 

participação dos aposentados que lutavam por suas demandas, sendo este um momento 

notório de organização e reivindicação de direitos por parte dos idosos (CIELO E VAZ;2009; 

FALEIROS;2016). 

Inúmeros debates ocorridos nos Estados e Municípios com a participação da 

sociedade, representada por idosos em plena atividade, aposentados, educadores, profissionais 

da área de gerontologia e geriatria entre outros representantes desse segmento, permitiram a 

criação de uma lei em 1994, voltada exclusivamente para a proteção aos idosos, estabelecendo 

a Política Nacional do Idoso, a Lei n.º n° 8.842/94 (que foi regulamentada pelo Decreto 

Federal n° 1.948/96). Embora parecesse insuficiente e pouco eficaz na visão de Cielo e Vaz 

(2009), ela veio para normatizar os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, 

integração e participação efetiva como instrumento de cidadania. Atendendo aos preceitos 

dessa política nacional, mas com um lapso temporal de 19 anos, em 2013 foi criada a Política 

Estadual do Idoso, pela Lei Ordinária do Estado do Rio de Janeiro n.º 6559, de 16/10/2013. 

Inicialmente a Política Nacional do Idoso previa a criação do Conselho Nacional do 

Idoso (CNI), mas a partir de um veto presidencial tal Conselho não chegou a ser criado na 

ocasião. As razões apontadas no veto incluíam a necessidade da descentralização a níveis 

estaduais e municipais para a implantação de tal conselho, não devendo o mesmo ficar 

centralizado, sob a responsabilidade exclusiva da União. Esse referido Conselho Nacional do 

Idoso só veio a ser criado em 2002, pelo decreto n.º 4.227/02, entretanto, foi em 2004, com o 

Decreto n.º 5.109/04, que este transformou-se em Conselho Nacional dos Direitos dos Idoso 

(CNDI) e assumiu a configuração que permanece até os dias atuais. Entre suas competências 

destaca-se o zelo pela aplicação da política nacional de atendimento ao idoso, inclusive 

apoiando os órgãos descentralizados que também atuam nesta direção, tais como Conselhos 
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Estaduais e Municipais dos Idosos, e entidades não governamentais, resguardando a aplicação 

do Estatuto do Idoso. 

Em âmbito Estadual, houve uma antecipação à ação Federal, com criação do Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDDPI no ano de 1996, pela Lei 

Estadual do Rio de Janeiro n.º 2.536/96, seguindo a orientação de descentralização. Já no 

município de Volta Redonda, a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa (CMDDPI), foi posterior a ação Federal, sendo criado em 2011, pela Lei 

Municipal nº 4778/11. Ele é composto por 14 membros, sendo 7 governamentais municipais e 

7 não governamentais. 

Souza et al. (2002), relatam que na década de 1990 a atenção aos idosos vinha 

crescendo a partir do protagonismo dos próprios, que estavam se organizando em movimentos 

sociais em busca de soluções públicas para os seus problemas, visando a garantir o direito à 

vida longa com qualidade. Esses movimentos se davam em associações de aposentados, 

clubes, grupos culturais, esportivos e de lazer, mesmo que pouco expressivos. (SOUZA et al., 

2002). Segundo Simões (2000), a mobilização de aposentados e pensionistas pela causa 

conhecida como 147% ganhou notoriedade nacional. Debert (2012) afirma que o crescimento 

do número de aposentados trouxe também o aumento de seu poder político e da capacidade de 

exigir e implementar demandas políticas. 

Com o objetivo de garantir a dignidade do idoso, em outubro de 2003, foi criado o 

Estatuto do Idoso, com a junção de vários projetos de lei. Segundo Cielo e Vaz (2009), ele 

veio para dar continuidade ao movimento de universalização da cidadania, seguindo as 

diretrizes da Política Nacional do Idoso, mas com mecanismos de garantia de cumprimento, 

como fiscalização e sanções. Para Camarano (2016), o estatuto foi uma resposta à falta de 

efetividade da Política Nacional dos Idosos. 

Em julho de 2017, a partir da Lei n.º 13.466, foram alterados alguns artigos do 

Estatuto do Idoso, que em síntese conferem prioridade especial aos maiores de 80 anos sobre 

os demais idosos e, em dezembro do mesmo ano, pela Lei n.º 13.535, foi aperfeiçoada a 

questão de oferta de educação pelas instituições de educação superior ao idosos. 

Na questão de saúde, foi aprovada em 1999 a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, através da Portaria do Ministério da Saúde n.º 1395/1999, a qual tinha como diretriz, 

entre outras, promover o envelhecimento saudável, manutenção e melhoria da capacidade 

funcional os idosos, prevenção de doenças e recuperação da saúde. Esta política, por sua vez 
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foi substituída pela Portaria do Ministério da Saúde n.º 2.528/2006, a qual tem como diretriz, 

entre outras, promover o envelhecimento ativo e saudável. 

Referente às políticas públicas municipais verifica-se, no caso de Volta Redonda, 

expressiva oferta de serviços e projetos para a população idosa a partir de 1997, tais como: 

Programa Viva a Melhor Idade (programa que estimulava a prática de exercícios físicos, 

promovia viagens e atividades culturais), Grupos de Convivência, Academia da Vida (Projeto 

de oferta de educação continuada a idosos), Policlínicas do Idoso, Instituição de Longa 

Permanência, Centro Dia para idosos, Fanfarra da melhor idade, Centro de Atendimento para 

pessoa Idosa com Alzheimer e familiares, Academia do Idoso e Hospital do Idoso. Tais 

projetos existiam dentro das diversas secretarias municipais, sendo mais representativos os 

coordenados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no período de 1997 a 2016. A 

partir de 2017 secretaria de políticas para mulheres foi ampliada, transformando-se em 

Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos. Houve ainda 

algumas mudanças na configuração de alguns programas, por exemplo, no nome do “Viva a 

Melhor Idade” para “Melhor Idade em Movimento”, entre outros, mas notadamente foram 

mantidas as principais políticas públicas municipais. 

Organizações não-governamentais (ONG) têm atuado em todo o mundo, inclusive no 

Brasil, na luta pelos direitos dos idosos, e na mobilização dos mesmos, visando influenciar na 

formulação e implementação de políticas públicas. (DESA, 2007; ESCOBAR e SOUZA, 

2016). Como já foi citado a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda se 

enquadra nesse tipo de instituição no município em tela, à medida que sai em defesa dos 

direitos dos idosos e demanda junto ao munícipio e aos parlamentares políticas públicas para 

seus associados. Apesar desse engajamento, os cuidados e a atenção aos idosos ainda 

continuam sob a responsabilidade da família e da comunidade, conforme esclarecem Escobar 

e Souza (2016). 

Garantindo-se verdadeiramente as oportunidades de educação e de participação social 

cria-se possibilidades para o exercício amplo do direito de cidadania e a melhoria geral da 

qualidade de vida, conforme ponderam Assis, Dias e Necha (2016). Convém ponderar que 

nem todos os idosos têm condições de acessar alguns tipos de políticas públicas em 

decorrências de estarem vivenciando estágios de velhice avançada, como abordado na 

próxima seção.  
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3.3 A velhice avançada e o acesso às políticas públicas  

As pesquisas sobre envelhecimento que englobam na categoria de “velhos” todos os que 

têm 60 anos ou mais, segundo Debert (2012), têm sido criticadas, em função de 

desconhecerem a diversidade no controle de recursos que existe entre os que têm 60 anos e os 

que têm 20 ou 30 anos a mais. Faleiros (2016) também observa uma diversidade e 

heterogeneidade no processo de envelhecimento, que variam conforme as condições de vida e 

estilos de envelhecimento, não sendo adequado uniformizar todos os maiores de 60 anos em 

uma categoria genérica denominada “velhice.” 

Conforme esclarecem Netto e Kitadai (2015), é fundamental distinguir a velhice inicial – 

formada pelos idosos mais jovens – da velhice avançada, que para alguns autores tem sido 

denominada “quarta idade”, idoso muito idoso e grande idoso, que são aquelas pessoas com 

75-80 anos ou mais,  

A longevidade, deve ser pensada além do número de anos atingido, haja visto estar 

intimamente ligada a questões como vulnerabilidade e autonomia, sendo que à medida que a 

idade avança, maior a probabilidade de aquisição de doenças que comprometem 

independência e autonomia, gerando sofrimentos físico, mental, social e emocional. Embora a 

longevidade seja uma conquista da humanidade em virtude do desenvolvimento – tendo boa 

parte da população de 80 anos ou mais desfrutado de envelhecimento saudável, mesmo com 

algumas doenças – faz-se necessário alertar que uma parcela importante convive com diversos 

desafios diariamente, sendo desigual o acesso dos idosos às condições necessárias para manter 

a velhice com qualidade de vida, visto que é muito “diferente envelhecer no campo ou na 

cidade; numa família rica ou pobre; ser homem ou mulher; ter tido um emprego e se 

aposentar ou ter vivido apenas em atividades do lar ou informais e viver de forma 

dependente” (NETTO; KITADAI, 2015, p.14) 

Dentre os idosos, Palma (2000) observou maior vulnerabilidade entre os negros, que 

sobrevivem menos em idades mais avançadas, por terem sido sempre os mais pobres e 

desassistidos, sendo a questão do preconceito também uma preocupação real. O analfabetismo 

é outro fator que aumenta a vulnerabilidade, sendo maior entre as mulheres. 

O envelhecimento populacional, especialmente nos países em desenvolvimento, não é 

advindo da melhoria das condições econômicas e sociais, mas sim dos avanços tecnológicos 

principalmente na área da medicina, conforme discutem NETTO e KITADAI (2015). Eles 

consideram que nesses países, que possuem uma estrutura socioeconômica desigual, que 
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favorecem poucos em detrimento da maioria, a melhoria da qualidade de vida – que 

possibilitaria o alcance de uma velhice saudável – está muito longe de ser atingida. No Brasil, 

segundo os autores, a distribuição de renda continua sendo uma das piores do mundo, 

coexistindo um país industrializado e rico ao lado de outro extremamente pobre no mesmo 

território. Com isso, observa-se idosos vivendo nas ruas de grandes capitais, em extremo grau 

de pobreza. 

Camarano (2004) considera que além dos avanços da medicina, também contribuíram 

para o aumento da longevidade no Brasil o acesso – ainda que de forma desigual – à 

escolaridade, água tratada, esgoto e saneamento. 

Camarano e Pasinato (2004) argumentam que as políticas públicas devem atender 

tanto a demanda daqueles que buscam o envelhecimento ativo quanto às necessidades dos que 

estão em situação de vulnerabilidade trazida pela idade avançada. Políticas de atenção à saúde 

e de renda permitem maior independência física, psicológica e/ou financeira para os idosos. 

Para os que possuem algum tipo de limitação física, mental ou econômica, são requeridos os 

cuidados de longa permanência. As políticas de integração social perpassam as anteriores, 

incluindo ações nas áreas de educação e cultura, esporte e turismo e atividades relacionadas a 

associações de aposentados e pensionistas. 

A participação da população idosa em programas para a terceira idade tem aumentado, 

entretanto, de forma heterogênea. O aumento das Universidades da Terceira Idade, tanto nas 

instituições públicas quanto privadas não tem garantido um acesso igualitário e universal às 

pessoas idosas. A inclusão dessa modalidade de Política Pública na legislação “não foi 

suficiente para garantir a sua implementação em todas as regiões brasileiras nem o acesso 

de pessoas idosas com diferentes perfis socioeconômicos” (ASSIS, DIAS; NECHA; 2016, 

p.207) 

No início do século XXI, a agenda pública incorporou o discurso de envelhecimento 

ativo e as políticas para os idosos passaram a estimular a prática de atividades físicas e os 

cuidados com o estilo de vida com o intuito de reduzir a incidência de doenças. Segundo 

Faleiros (2016) esse tipo de política pública, que visava um envelhecimento ativo, com 

manutenção das atividades e vida saudável por mais tempo objetivava redução de gastos com 

seguridade social e manutenção da força de trabalho ativa e contribuinte. Entretanto para tais 

políticas não alcançavam o idoso muito idoso. 

Para o idoso dependente, que já se encontra no estágio de velhice avançada, é preciso 
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criar instituições capazes de abrigá-los com dignidade, sendo necessário ainda criar uma 

infraestrutura urbana que permita a circulação segura da velhice dependente de cuidados 

especiais, vítima de perdas e vulnerabilidades maiores. Essas questões de maior 

vulnerabilidade e dependência requerem políticas públicas que têm custos muitos mais altos e 

exigem um leque de profissionais de diferentes especialidades (DEBERT E 

OLIVEIRA,2016).  

Desafios sociais, econômicos, políticos e referentes à saúde devem ser enfrentados, 

segundo Netto e Kitadai (2015), em conjunto com estabelecimento de meios que favoreçam o 

respeito ao direito dos idosos, haja vista se encontrarem em situação de vulnerabilidade; com 

o respeito ao nível de sua autonomia, diante de situações de diminuição de suas capacidades; 

buscar a equidade na distribuição de recursos e cuidados que lhes são necessários, repensar as 

questões referentes ao cuidado paliativo e criar um suporte social eficiente, conforme nível de 

demanda necessária. 

Entretanto, Netto, Salles e Carvalho (2015) identificaram que a quarta idade – parcela 

que mais cresce no segmento idoso – não tem recebido a devida atenção na formulação de 

políticas  públicas. Para estas pessoas as perdas físicas e cognitivas representam o maior 

desafio. De acordo com os autores, para se lidar efetivamente com esses problemas, é 

necessário atingir novos patamares de recursos médicos, científicos e sociais. Para tal, é 

mister uma sociedade que vise as políticas públicas em benefício de todos os cidadãos. 

Kitadai e Neto (2015, p.54) concluem que “longevos com qualidade de vida elevada são 

resultado de políticas de saúde complexas que envolvem excelência nos serviços de saúde, 

estilo de vida saudável, elevada formação educacional, integração familiar e estabilidade 

econômica”. 

Observando-se as características das políticas públicas de integração social, 

especialmente no âmbito educacional, como as Universidades da Terceira Idade (e até mesmo 

as que incentivam a pratica de esportes) depreende-se que as mesmas exigem menores 

investimentos e contribuem para melhoria da qualidade de vida, todavia não alcançam os 

idosos muito idosos, que estão mais debilitados e vulneráveis.  

A Europa já tem se preocupado com a quarta-idade e suas Universidades da Terceira 

Idade já começam a orientar ações e pesquisas para essa temática (Palma, 2000). 

Evidentemente não se pode ser ingênuo a ponto de acreditar que os programas para a 

terceira idade, inclusive as Universidades da  Terceira Idade, seriam a panaceia para todas as 
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questões inerentes ao envelhecimento, que trariam soluções espetaculares a todos os males. 

Todavia, isso não tira o mérito desses programas, pois eles podem auxiliar nas decisões de 

políticas públicas, e no engajamento e promoção de um envelhecimento mais saudável 

(MORITZ; SOUZA, 2014; SILVA; SOUZA; ROCHA, 2017).  

Os idosos mais jovens, que hoje têm acesso a tais programas poderão desfrutar de uma 

velhice avançada com mais qualidade de vida, independência e autonomia. Na próxima seção 

serão apresentadas as principais características da educação para a terceira idade, 

apresentados com uma modalidade de política pública. 

3.4 A Educação como uma Política Pública para a Terceira Idade 

O papel da educação é inquestionável para garantir meios de promover um 

envelhecimento ativo e com qualidade de vida. (ASSIS; DIAS; NECHA, 2016). Iniciativas 

que fomentam a alfabetização e educação continuada são benéficas, segundo DESA (2007), 

incluindo informação sobre direitos humanos, uma vez que são elementos importantes para o 

empoderamento dos idosos. 

Entretanto, Palma (2000) observou que, até mesmo nos países desenvolvidos que já 

vivenciam o envelhecimento populacional há décadas, pouca atenção é destinada às 

atividades de nível educacional para ocupação do tempo livre de idosos, sendo priorizadas 

atividades culturais, de turismo e lazer.  

Partindo-se do artigo 6º da Constituição Federal de 1988 a educação, um dos direitos 

sociais, é direito de todos, o que evidentemente abrange também os idosos. De acordo com 

Cunha e Maioli (2014), a educação pode ser entendida como base para formação pessoal do 

cidadão, e não apenas como formação de mão de obra. Haddad (2007) apresenta o conceito de 

educação continuada: que é aquela realizada ao longo da vida, de forma contínua, intrínseca 

ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a construção do ser. Esta envolve a 

educação formal e não formal.  

Cunha e Maioli (2014) discutem, entretanto, que embora seja matéria 

constitucionalmente garantida, efetivamente não se observa o acesso da maioria dos idosos a 

escolas, universidades e cursos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 

9394/96) não faz nenhuma menção à educação para terceira idade. Os idosos encontram-se 

incluídos na legislação na modalidade de EJA (Educação para Jovens e Adultos) , que é 

aquela que prevê para aqueles que não tiveram acesso à educação em idade adequada a 

possibilidade de concluírem o Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 2013).  
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Cunha e Maioli (2014) consideram que isto não é suficiente, pois os mesmos deveriam 

ter acesso a um tipo de educação que os permitisse conhecer assuntos, currículos e realizar 

atividades específicas para a terceira idade, por exemplo, na área de gerontologia.  

Cahioni e Todaro (2016) concordam, já que segundo elas a modalidade EJA não 

contempla as necessidades educacionais dos idosos, não levando em consideração suas 

especificidades, principalmente para aqueles que precisam manter-se no mercado de trabalho. 

Não há também um preparo dos profissionais que atuam nesta área para que usem 

metodologias adequadas ao ensino dos idosos, que permitam o desenvolvimento dos 

conhecimentos e saberes historicamente construídos e que tenha significado para a vida dos 

alunos. 

Muitos dos idosos que procuram as escolas desejam realizar uma vontade antiga de 

aprenderem conteúdos escolares em busca de uma vida melhor. Outros são influenciados pela 

escolaridade de filhos e netos, já que desejam auxilia-los nas lições de casas. A busca por 

independência é outro motivo bem relevante, já que ao aprenderem a ler não dependerão de 

outras pessoas para coisas do cotidiano, como leitura de documentos, bulas de remédios, entre 

tantas outras coisas. Outros motivos também são identificados, como fazer amigos, fazer parte 

de um grupo social, dentre outros (CACHIONI e TODARO, 2016). Se o tempo livre dos 

idosos for ocupado com atividades de aprendizagem, poderá ser melhor usufruído e dar um 

retorno mais qualitativos a essas pessoas, considerando o potencial do ser humano e suas 

condições de contínuo desenvolvimento (PALMA,2000). 

A Política Nacional do Idoso (Lei n.º 8842/1994), citada na seção anterior, traz de 

forma explícita algumas ações governamentais que devem ser adotadas na área da educação 

aos idosos (art. 10º-III, alíneas a, e, f ), dentre as quais destacam-se 

a) adequação de currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso; 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados 

às condições do idoso; 

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de 

universalizar o acesso às diferentes formas do saber. 

No que tange a alínea a, do art. 10º da PNI, Cachioni e Todaro (2016) discutem que os 

métodos e materiais não podem ser infantilizados, que na proposição de alternativas 

metodológicas deve-se considerar que ainda existem preconceitos por parte dos educadores.  
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Por sua vez, o Estatuto do Idoso (Lei.n.º 10.741/2003, arts. 3º, 20º a  25º) ratifica o que 

prevê a Política Nacional do Idoso, garantindo a educação como direito dessas pessoas, e 

prevendo a adequação de currículos, materiais e uso de tecnologias. A partir de 2017, a lei 

13.535 alterou o art, 25 do Estatuto do Idoso, atribuindo às instituições de educação superior a 

competência de oferta de cursos às pessoas idosas, na perspectiva de educação ao longo da 

vida, cabendo ao Poder Público o apoio e incentivo a criação de universidades abertas à 

terceira idade. 

Segundo Cachioni e Todaro (2016) as Universidades Abertas à Terceira Idade 

(UNATIs) são os espaços de educação não formal que oferecem atividades educacionais 

destinadas às pessoas idosas, sendo que muitas atendem pessoas a partir dos 50 anos. De 

acordo com as autoras, existe uma heterogeneidade nos diversos cursos oferecidos, no que 

concerne aos conteúdos, projetos pedagógicos, docentes e até mesmo sobre sua ideologia 

sobre a velhice. Apesar disso, os objetivos desses cursos são semelhantes: abrir aos alunos o 

mundo do conhecimento e da possibilidade do aprendizado ao longo da vida.  

Assis, Dias e Necha (2016) consideram a universidade voltada para os idosos um 

ambiente privilegiado para incentivar a participação social, aumentar os debates sobre as 

demandas de políticas públicas e resgatar a dignidade e cidadania da pessoa idosa. Todavia, o 

acesso às mesmas não tem sido amplo, carecendo ainda de muitos investimentos e reflexões. 

Foram extremamente tímidas as implementações das recomendações da PNI referentes 

à educação nos primeiros vinte anos de funcionamento da referida lei, faltando muito para que 

essa política seja de fato implementada, haja vista a grande distância existente entre as leis e a 

garantia dos direitos sociais das pessoas idosas (CACHIONI; TODARO; 2016; ASSIS; 

DIAS; NECHA, 2016). 

Tomando-se por base os conceitos de Políticas Públicas apresentados, depreende-se 

que as Universidades da Terceira Idade são um tipo de Política Pública destinada aos idosos, 

pois permitem que se torne efetiva e concreta a educação prevista nas supracitadas 

legislações. Além disso, em sua concepção também objetivam melhorar a qualidade de vida, 

ou seja, aumentar o bem estar social dos idosos; outra característica inerente às políticas 

públicas. Observa-se a participação de vários atores interessados no caso da Universidade da 

Melhor Idade, foco de análise do presente trabalho, abordado em detalhes na seção 5.1. Os 

indicadores mundiais e nacionais sobre o envelhecimento populacional, os quais foram 

expostos no capítulo 2, e que projetam um problema público para os próximos anos, bem 

como pressões vindas de organizações da sociedade podem estar incitando os police makers a 
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incluírem esta temática nas agendas governamentais, ainda que de forma tímida no cenário 

nacional, mas de forma um pouco mais evidente a nível local, uma vez que a descentralização 

favorece a implantação dessas políticas públicas inovadoras como já foi abordado. 

No capítulo 4 apresentam-se as características e um breve histórico dos programas e 

associações para a terceira idade, destacando-se as Universidades da Terceira Idade como um 

programa peculiar dentre outros. 

 

4 PROGRAMAS E ASSOCIAÇÕES PARA TERCEIRA IDADE 

Dentro desse capítulo serão abordadas as características das associações para a terceira 

idade e posteriormente serão apresentadas as características das universidades da terceira 

idade, com perfil docente desse segmento. 

Os programas e as associações para a terceira idade são formas de associativismo onde 

o elemento chave de união reside na idade cronológica. Segundo Debert (2012), no Brasil, 

esses programas mobilizam predominantemente o público feminino, que se manifesta de 

forma entusiasmada em oposição a atitude reservada e indiferente do público masculino, o 

qual raramente ultrapassa 20% de participação. Os estudiosos da área, preocupados com essa 

desproporção, se limitam a constatar que as mulheres vivem mais que os homens. Entretanto, 

nos movimentos dos aposentados a razão dos sexos se inverte. 

Palma (2000) também encontra dificuldades para identificar as razões da ausência de 

grupos masculinos nas Universidades da Terceira Idade mundialmente, sendo a presença 

feminina variando de 68 a 90% nesses programas. Ela segue a corrente que considera que essa 

diferença de participação se deve mais às diferentes formas que homens e mulheres enxergam 

a experiência do envelhecimento. Enquanto as mulheres buscam nesses programas mudanças 

culturais, independência e liberdade, os homens valorizam o fator político. Eles se vêem como 

ex-trabalhadores aposentados, e não como velhos, e buscam melhores condições de vida para 

a sociedade como um todo.  

Na concepção de Camarano e Pasinato (2004) a participação dos idosos em 

associações de aposentados representa uma forma de manutenção de seu vínculo com o 

mercado de trabalho, sendo a participação predominantemente masculina. 

Sobre as associações de aposentados, Simões (2000) descreve a imagem do 

aposentado projetada pelos militantes como a de ex-trabalhadores parcialmente debilitados 
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pelo tempo e pelo esforço, mas que não se sentiam velhos, pelo contrário, apresentavam-se 

ainda cheios de saúde e vigor para viverem plenamente e lutarem por seus direitos. 

Prata (1990) apresenta um breve histórico sobre os programas destinados à população 

idosa, iniciando-se com a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria em 1961, a qual abriu 

espaço para outros especialistas em 1979, com a criação da Comissão Especial de 

Gerontologia Social. Um marco desses programas foi a criação do primeiro grupo de 

aposentados pelo SESC (Serviço Social do Comércio) em 1964, o qual visava discutir os 

problemas oriundos da condição de comerciários inativos. Naquele período, o envelhecimento 

populacional ainda não se evidenciava nas estatísticas. Os técnicos do SESC foram fazer 

cursos nos Estados Unidos e na França, sendo observada forte influência das concepções 

francesas no programa do SESC.   

A autora ainda relaciona e classifica outros importantes programas voltados para a 

terceira idade que surgiram até o ano de 1988, especialmente em São Paulo, apontando quais 

eram os principais objetivos dos mesmos (Prata, 1991). Entretanto a autora não faz referência 

às Universidades da Terceira Idade. 

De acordo com Paginato et al. (2010) a Universidade da Terceira Idade constitui-se na 

proposta sócio-cultural-educativa mais recente no trato da velhice e envelhecimento. Este 

assunto será abordado com mais profundidade a partir desse momento. 

4.1 Universidade da Terceira Idade 

As Universidades da Terceira Idade, são um tipo de programa voltado para o idoso 

que surgiu na França, entre os anos 50 e 60. Diante do aumento da população de idosos 

começou-se a oferecer várias alternativas educacionais para a Terceira Idade, nas 

denominadas Universidades do Tempo Livre. Estas buscavam preencher o tempo livre dos 

idosos com atividades ocupacionais e lúdicas. (LOURES, 2001; CACHIONI, 2003, PALMA, 

2000)  

Aproveitando o ensejo, cabe acrescentar que a expressão “Terceira Idade”, “mais do 

que referência a uma idade cronológica, é uma forma de tratamento das pessoas de mais 

idade, que ainda não adquiriu conotação depreciativa”. Originou-se na França na Década de 

1970, foi incorporada ao vocabulário anglo-saxão na década de 1980, em ambos os casos com 

a implantação das Universidades da Terceira Idade naqueles países, e popularizou-se na 

década de 90 muito rapidamente no vocabulário brasileiro (DEBERT, 2012, P.138). 

Com a intensificação do processo de envelhecimento populacional, França e Estados 
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Unidos foram pioneiros na oferta de cursos educacionais para o referido público alvo, 

tornando seus modelos difundidos pelo mundo todo em poucos anos. Em 1973, foi criada em 

Toulouse, na França, a Universidade da Terceira Idade. Naquele momento, a população 

francesa dispunha de maior expectativa de vida e de melhor qualidade de vida do que as 

gerações anteriores. Concebida por Pierre Vellas, tratava-se de uma proposta inovadora, 

aberta a todos os idosos, independentemente do nível de renda ou de educação, cujos 

objetivos eram tirar os idosos do isolamento, propiciar-lhes saúde, bem estar, energia e 

interesse pela vida e modificar sua imagem perante a sociedade. (PALMA, 2000; LOURES, 

2001; CACHIONI, 2003). 

Palma (2000) ainda relata os seguintes objetivos de Vellas ao criar a Universidade da 

Terceira Idade:  

• oferecer alternativas que melhorem a qualidade de vida dos idosos; 

•  promover o protagonismo destes na tomada de decisões sobre seus problemas;  

• colocar a Universidade a serviço da diminuição da marginalização dos idosos, 

proporcionando-lhes maior participação social; 

•  reduzir a discriminação por idade avançada; 

• aprofundar pesquisas gerontológicas nas quais os idosos podem ser pesquisadores ou 

pesquisados; 

• promover integração entre gerações, desenvolvendo a solidariedade; 

• dar mais visibilidade ao segmento de idosos, propondo uma nova imagem destes; 

Segundo Cachioni (2003) a repercursão da primeira turma foi modesta aparecendo 

somente 40 interessados. Com a divulgação pela mídia local e internacional o programa se 

tornou visível, com mais de mil inscritos seis meses depois. 

Diversos centros educativos para idosos, com diversas denominações diferentes, foram 

surgindo após aquele momento, os quais se organizaram desde 1975 em uma Associação 

Internacional, a “Association lnternationale des Uníversités du Troisiéme Age (AIUTA)”, 

com sede na Bélgica. 

Loures (2001) identifica ainda que, em uma perspectiva histórica, diversas 

Universidades da Terceira Idade nasceram das universidades convencionais, adaptando-se 

perfeitamente às mesmas, inclusive quanto aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão. 

Na América Latina esse movimento se iniciou na década de 1980 com instalação de 

Universidades da Terceira Idade na Argentina, no Uruguai e no Brasil. 
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A primeira experiência Brasileira de uma Universidade da Terceira Idade foi na 

Universidade Federal de Santa Catarina, cuja proposta era trabalhar a velhice no seio da 

Universidade. Em 1982 ela criou o Núcleo de Estudos da Terceira Idade – NETI, cujos 

objetivos eram realizar estudos e divulgar conhecimentos técnicos-científicos na área de 

Gerontologia, formar profissionais qualificados em todos os níveis e promover o cidadão 

idoso. Esse núcleo era formado por uma equipe multidisciplinar o que permitia uma 

intervenção holística na nova questão social (GUEDES E VAHL, 1992). 

A partir da década de 1990, muitos outros programas voltados para a terceira idade em 

universidades brasileiras foram criados, com denominações e currículos diferentes, mas com 

objetivos comuns, como o de “rever os estereótipos e  preconceitos com relação à velhice, 

incentivar a autoestima e resgatar a cidadania, promover a autonomia, a independência, a 

autoexpressão, a reinserção  social em busca de uma velhice bem sucedida” (LOURES, 

2001, p.88) 

Os responsáveis pela educação na terceira idade devem proporcionar aos idosos 

oportunidades para que esses desenvolvam suas experiências e se preparem para 

intervir na resolução de problemas sociais, tornando-se, desse modo, orientadores, 

mediadores dos companheiros de outras gerações; criar um novo status e novos 

papéis para os idosos, permitindo-lhes ser, integralmente, junto com outras pessoas, 

os criadores de uma nova sociedade, de uma nova economia, de uma nova cultura. 

(LOURES, 2001, p.79-80) 

Segundo Cachioni (2003), muitos dos programas brasileiros nasceram de forma 

intuitiva assim, em grande medida, seus coordenadores não tinham formação na área 

gerontológica, mas entendiam ser uma necessidade dos idosos de suas cidades. Fatores como 

melhoria da imagem social da instituição, dinamização e diversificação da clientela e captação 

de recursos financeiros em potencial podem ter pesado na tomada de decisão. Mas o que eles 

têm em comum é o fato de terem aceitado o desafio de lutar por reconhecimento interno pelo 

trabalho com uma minoria e de batalhar por espaços, recursos e pessoas para o programa. 

A criação de oportunidades de desafio intelectual e a promoção de bem-estar a adultos 

maduros e idosos que estão à procura de um envelhecimento bem sucedido são, segundo 

Loures (2001), fatores que têm levado ao sucesso das Universidades da Terceira Idade em 

vários países. 

De acordo com Nascimento, Santos e Lacerda (2013) essas Universidades permitem 

importantes mudanças na vida do aluno, como estímulo ao estudo, à alimentação mais 
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saudável e à pratica de exercícios físicos.  

Elas constituem importantes centros de atividade e integração social dos idosos. 

Segundo Loures (2001), as Universidades Abertas à Terceira Idade diminuem a depressão, a 

solidão, a sensação de inutilidade e até mesmo a demência, considerando a experiência 

brasileira 

Não são objetivos das Universidades Abertas à Terceira Idade certificar ou 

profissionalizar os alunos idosos, mas dar-lhes acesso ao mundo do conhecimento e abrir-lhes 

a possibilidade do aprendizado ao longo de toda a vida, na visão de Cachioni e Todaro (2016). 

De acordo com as autoras: “O ambiente universitário, multidisciplinar e intergeracional, 

propicia aos mais velhos o acesso a novos saberes, trocas de experiências e sociabilidade” 

(CACHIONI e TODARO, 2016, p.181) 

Seus programas devem possibilitar aos alunos uma vida mais saudável, produtiva e 

participativa na sociedade em que estão inseridos, oferecendo espaço educacional, cultural e 

prático. Cabe esclarecer que, embora chamados de universidade, em muitas instituições o que 

tem são cursos ou atividade de extensão promovidos pelas Universidades (LOURES, 2001). 

Com a oferta de vários programas na área educacional para idosos, Cachioni (2003) 

identifica um novo campo interdisciplinar, denominado gerontologia educacional, o qual 

suscita a discussão sobre quais devem ser o conteúdo e o formato desse ensino, e como deve 

ocorrer a formação de recursos humanos especializados.  

De acordo com os estudos realizados, a proposta de educação aos idosos deve estar 

inserida em uma perspectiva de educação permanente, na qual deve-se modificar objetivos, 

conteúdos e métodos de acordo com as necessidades dos idosos e da sociedade que envelhece 

– como bem prevê o Estatuto do Idoso. A interdisciplinaridade deve ser a base dessa educação 

permanente, haja visto que a mesma possibilita a identificação entre o vivido e o estudado, 

sendo meio privilegiado de promover formação profissional. Essa educação à terceira idade 

deve considerar os idosos como donos de uma história pessoal e que trazem conhecimentos 

consolidados ao longo de uma vida os quais devem ser aproveitados e potencializados no 

processo de aprendizagem, e não preterida em favor de conteúdos formatados pela 

universidade (CACHIONI, 2003). 

Assim, considerando que os alunos desses programas já trazem consigo uma bagagem 

de conhecimentos e estão em busca de uma melhor qualidade de vida e para que o curso seja 

mais significativo: os programas para a Terceira Idade devem partir das necessidades 
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sugeridas pelos próprios alunos. O que caracteriza a busca do adulto maduro por esses cursos 

é o gosto por aprender, a realização de sonhos e projetos de vida adiados, a necessidade de se 

sentir vivo, ativo, atualizado e inserido na comunidade. Diante disso, não se deve obrigar o 

aluno fazer as coisas, mas este deve poder escolher seu horário, seu professor e suas 

atividades. As atividades devem girar em torno dos problemas que os idosos desejam 

resolver, das necessidades que esperam atender ou das expectativas e motivações que 

pretendem satisfazer (CACHIONI,2003; CACHIONI e TODARO, 2016). 

Os idosos que frequentam estes cursos têm a oportunidade de se autodesenvolverem, 

de se atualizarem, de refletir e atuar em prol de seus direitos de cidadão. Além disso, pode-se 

diminuir ou modificar os estereótipos acerca da velhice e envelhecimento, de acordo com 

Cachioni (2003). 

4.2 Professores das Universidade da Terceira Idade 

Dentro dessa perspectiva de como deve ser o ensino nas Universidades da Terceira 

Idade faz-se necessário também falar sobre os professores que ministram aulas nestes cursos. 

Cachioni (2003) realizou um estudo no qual identificou o perfil dos docentes das principais 

Universidades da Terceira Idade do país. 

Uma das questões que a autora discute é que a formação de recursos humanos 

especializados também deve pautar-se na interdisciplinaridade, enfoque valorizado em países 

em que a formação de recursos humanos na área gerontológica estão em fase de avaliação e 

expansão, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão e Israel. No Brasil tem 

sido lento, seletivo e gradual o ingresso da universidade na área da velhice, no entanto, há que 

se destacar o importante papel desempenhado pelos cursos de pós-graduação na área de 

gerontologia, na formação dos recursos humanos. 

Cachioni (2003) considera que a formação de recursos humanos em gerontologia, 

incluindo a formação de professores de idosos, é de fundamental importância social, não só 

pelos benefícios que podem proporcionar aos idosos, mas pela possibilidade de promover 

mudanças culturais nas concepções sociais vigentes sobre velhice, sobre desenvolvimento 

nesta fase da vida e sobre o potencial cultural inerente a esse segmento da população. 

Cachioni (2003) ainda salienta a falta de profissionais qualificados para o trabalho. Na 

literatura internacional, poucas são as referências a esses docentes, sendo que as 

características variam de país para país. O quadro 2 consolida as informações : 

 



  60 

Quadro 2 – Características dos docentes em cursos de UNATIS em diversos países. 

Países Característica dos Professores 

Grã-Bretanha, Austrália e 

Estados Unidos 

Professores voluntários e carência de professores com formação superior 

França, Bélgica, Suiça, Portugal 

e Holanda 

Educadores universitários, remunerados e preocupados em manter um 

rigoroso padrão acadêmico de ensino 

Alemanha Preocupados em desenvolver programas e métodos de ensino especiais, 

adaptados às necessidades dos idosos. 

China Professores com alto nível de formação acadêmica 

Uruguai Grande preocupação em relação à formação dos docentes e à metodologia 

que eles utilizam nas atividades desenvolvidas 

Fonte: Elaboração própria a partir de CACHIONI, 2003, p.31. 

No Brasil há poucos cursos para a formação de docentes nesta área, sendo que os que 

existem são oferecidos pelas próprias Universidades da Terceira Idade. Na pesquisa realizada 

por Cachioni (2003) verificou-se ainda que a maioria dos professores para os cursos da 

Terceira Idade já faziam parte do corpo docente e eram indicados pelos departamentos da 

própria universidade, independente de terem formação na área gerontológica, tendo a maioria 

adquirido experiência de trabalho com idosos no próprio curso. A oportunidade de atuar 

nesses programas é vista como uma possibilidade de crescimento profissional, abrindo o 

leque de opções em pesquisas, enriquecendo o currículo e permitindo receberem convites para 

outros trabalhos. Outro ponto apontado pela autora é a questão do convívio prazeroso entre 

professores e alunos, que é buscado tanto pelo docente quanto pelo discente. A autora aponta 

ainda a questão pedagógica como algo preocupante, já que não há um preparo dos docentes 

para trabalharem com o público idoso, e os mesmos acabam por utilizar metodologia que 

utilizam na graduação, ensino médio ou fundamental. Também não se observa nenhum tipo 

de orientação aos Coordenadores sobre como lidar com as questões gerontológicas, como 

deficiências auditivas, de compreensão ou problemas de saúde durante as atividades. 

Segundo Cachioni (2003) um bom educador da terceira idade precisa ter algumas 

características, como formação multidisciplinar, ser conhecedor do que está a sua volta para 

conduzir a ação e ter espírito vocacional e capacidade de integrar-se a qualquer modelo de 

velhice, para organizá-la e introduzi-la na comunidade. Não basta ter iniciativa pessoal, gostar 

de idosos e ter capacidade de improvisação para garantir um bom trabalho. É necessário ir 

além, buscando o embasamento teórico, procurando conhecer as características dos idosos, 

pois isto favorece a compreensão das atitudes dos alunos, melhora as relações interpessoais, 
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possibilita a integração e o crescimento e permite explorar melhor o potencial dos idosos. 

Uma relação horizontal no relacionamento aluno/professor, onde todos se colocam como 

sujeitos do processo, podendo ensinar ou aprender, possibilita o diálogo, valoriza os idosos e 

permite estabelecimento de ações mais críticas, reflexivas e participativas. Além desse 

preparo, questões de personalidade dos coordenadores e atitudes de afeto, carinho, 

consideração e solidariedade dos professores ajudam no desenvolvimento dos trabalhos e na 

elevação da auto-estima dos idosos, o que tem como consequência aumento da produtividade 

e criatividade e expressões de felicidade, saúde mental e adequação social. 

Em sua pesquisa, Cachioni (2003) levantou, em um universo de 102 de professores, o 

seguinte perfil docente entre as Universidades da Terceira Idade mais representativas:  

• predominam professores na faixa etária entre 40 e 59 anos; 

• quanto ao gênero são 65,7% do sexo feminino. Esse percentual chega a 

82,82% nos cursos ancorados em departamentos das áreas de ciências humanas 

e sociais. Já nos cursos vinculados aos departamentos de Engenharia 

Agronômica e Ciências Florestas essa relação se inverte, chegando o 

percentual de homens a 60%.  

• Com relação à formação acadêmica, apenas 2,9% não possuía formação 

superior; 

•  A área de ciências humanas e sociais era a que tinha maior concentração de 

docentes; 

•  74% possuía Pós-Graduação (lato senso ou strito senso). 

• 43,1% não eram professores universitários; 

• 56,8% estavam desenvolvendo pesquisa na Universidade ligadas às suas áreas 

de trabalho com os alunos idosos; 

• 72,5% não havia feito nenhum curso na área de gerontologia nos 5 anos que 

antecederam a pesquisa. A autora pontua que segundo os dados obtidos ainda 

eram precários os investimentos das instituições em relação a formação e 

atualização gerontológica do corpo docente e que era pequena a procura dos 

professores por tais cursos. 

• 91,2% não havia feito, nos 5 anos que antecederam a pesquisa, nenhum curso 
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na área de educação de idosos ou pedagogia para a Universidade da Terceira 

Idade. A autora considera que, segundo os dados, pode-se afirmar que o país 

não forma educadores para o segmento idoso, nem mesmo através dos cursos 

de extensão universitária. 

• No que tange a participação em grupos, observou-se que 64,7% não 

participava de nenhum grupo de pesquisa e 63,7% não participavam de 

nenhum grupo de estudo. Aqueles que participavam, o fazia dentro dos 

próprios programas da Terceira Idade e atuavam em mais de um grupo 

simultaneamente. 

• 80,4% desenvolvia apenas um tipo de atividade ou estava inserido em apenas 1 

área; 

• 62,75% não possuia nenhuma experiência de trabalho com idosos antes de 

serem docentes da Universidade da Terceira Idade; dentre aqueles que 

possuíam experiência prévia com idosos, aproximadamente a metade possuía o 

tempo de experiência de 1 a 5 anos. 

A autora ainda investigou os motivos e vantagens de tais docentes para atuarem nas 

Universidades da Terceira Idade. Ela descobriu que aqueles profissionais estavam envolvidos 

no processo educativo de idosos porque buscavam novos desafios, já que para muitos era a 

primeira experiência com aquele segmento. Como retorno recebiam aumento da auto-estima e 

maior envolvimento para atuarem nesta área de conhecimento emergente, visto que recebiam 

feedbacks muito positivos dos alunos. Os docentes faziam uma avaliação muito positiva sobre 

o contato com os idosos, apontando apenas benefícios. Cachioni (2003) observou que os 

alunos idosos sentem-se gratos pela oportunidade de estarem em uma universidade, 

realizando um antigo sonho. Já os professores sentem-se respeitados e valorizados em função 

do tratamento que recebem desses alunos, tendo a oportunidade de resgatar a relação 

professor/aluno, que para muitos já estava desgastada. 

Em um contexto no qual as Universidades da Terceira Idade estão se consolidando 

para oferecer melhoria do estado físico, psíquico e mental dos idosos, há necessidade de se 

investir na formação gerontológica dos educadores e planejadores dos cursos. 
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5 ESTUDO DE CAMPO REALIZADO NA ‘UNIVERSIDADE DA MELHOR 

IDADE’ NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ 

 

Conforme já descrito na metodologia, realizou-se um estudo de Campo da 

Universidade da Melhor Idade (UMI) da Universidade Federal Fluminense. A seção 1.4 

descreve a metodologia empregada para coleta de dados. 

Este capítulo além de apresentar o processo de elaboração e implementação do curso, 

mostra como pano de fundo o município de Volta Redonda e as arenas que atuam no mesmo 

em favor dos idosos. Traz também o perfil do corpo docente e discente, além das percepções 

dos alunos idosos e da comunidade acadêmica. Apresenta brevemente como se processou o 

relacionamento intergeracional no curso e traz um breve panorama sobre como o público 

pesquisado percebe as políticas públicas no município. 

 

5.1 Arenas Políticas influentes na elaboração de Políticas Públicas para idosos em 

Volta Redonda 

 

A partir de entrevistas, de pesquisa documental a reportagens e publicações locais no 

Município de Volta Redonda identificou-se a importância do papel desempenhado por alguns 

atores sociais na elaboração de políticas públicas para idosos em Volta Redonda. 

Identificou-se a Prefeitura Municipal de Volta Redonda como um forte ator nessa 

área. Na década de 1990 a prefeitura oferecia um programa de esportes para a Terceira Idade, 

mas o mesmo era inexpressivo, com menos de 100 participantes. A partir dos anos 1997 e 

1998 o referido programa foi fortalecido, ganhou notoriedade na cidade, sendo o pioneiro de 

vários programas municipais destinados a idosos. A atuação dos secretários Municipais de 

Esporte e Lazer com apoio dos prefeitos durante os cinco mandatos consecutivos desde 1997, 

ampliou o programa de esportes, o qual foi denominado Viva a Melhor Idade.  

Conforme relatou a ex-secretária Municipal de Esporte e Lazer, R.V., em entrevista no 

dia (09/01/2018) percebeu-se a necessidade do programa em função do envelhecimento 

populacional que vinha sendo evidenciado no mundo e também no município. 

Particularmente em Volta Redonda, que possui uma Industria Siderúrgica muito insalubre, 

observava-se pessoas ainda não idosas, na faixa etária dos 50 anos, que se aposentavam e 

paravam suas atividades, algumas já com problemas de saúde, o que resultava na morte 

precoce dessas pessoas. Segundo R.V., quando o poder público municipal se atentou para 
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isso, buscou parceria com o Ministério do Esporte. Extrato da entrevista concedida a esta 

pesquisa que explica o que motivou a ampliação do programa: 

 

Então a gente começou o programa com atividade física em 97, e ‘avançamos’ ao 

longo dos anos. A gente mudou...mudou né...assim... Virou um fenômeno mesmo 

municipal a quantidade de pessoas que participavam, né, da atividade física. E com 

o Ministério do Esporte a gente conseguiu inclusive uma aprovação – porque eu sei 

que é considerado idoso a partir de 60 anos – em Volta Redonda a gente conseguiu 

incluir no programa as pessoas de 50 anos para cima. Por quê? Porque Volta 

Redonda era uma cidade com uma Industria que era muito insalubre e as pessoas se 

aposentavam muito cedo, porque elas trabalhavam nessas áreas insalubres. E havia 

um número de mortes muito grande. Quando as pessoas se aposentavam ainda 

jovens, aos 50 anos – eu digo jovem aos 50 anos – parava a atividade dela, né. [...] a 

gente tinha muita gente, muitas secretarias, trabalhando com o idoso. Por um motivo 

né, [...] que você deve ter esse dado: [...] o mundo envelheceu (Fala da Ex-secretária 

Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, R.V. que participou da expansão 

do Programa Viva a Melhor Idade em entrevista no dia 09 de janeiro de 2018 à esta 

pesquisadora) 

 

Segundo R.V., na ocasião eles se apoiavam em dados divulgados pela Organização 

Mundial de Saúde que, segundo ela, os valores investidos em esportes poderiam gerar uma 

boa economia na área da saúde, sendo a prevenção uma boa alternativa, como se observa na 

sua fala em entrevista concedida ao Jornal Diário do Vale na matéria veiculada em 

20/05/2016): “Sabemos que um real investido na atividade física a gente economiza cinco 

reais na doença5, e com isso estamos cumprindo nosso papel de gestores públicos e 

responsáveis, principalmente pela saúde da nossa população”  

Indagada sobre esse dado citado na entrevista, a ex-secretária explicou: 

 

Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, que quando alguns tentam 

embolar isso como uma política partidária, fica muito claro que é um trabalho para a 

saúde, para a melhoria da qualidade de vida. Eu falo que em Volta Redonda 

aconteceu um fenômeno social esportivo, assim, como as pessoas se voltaram para a 

atividade física. [...] A gente criou um programa que ele não estava só fechado em 

uma secretaria, era uma política de governo, uma política pública de governo. 

Porque é muito importante frisar isso, porque não só cuidava da saúde do idoso, 

cuidava da prevenção, que é muito mais importante, né, você cuidar da prevenção. 

(Fala da Ex-secretária Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda que 

participou da expansão do Programa Viva a Melhor Idade em entrevista no dia 09 de 

janeiro de 2018 à esta pesquisadora) 

 

 

Fazendo-se um paralelo com Souza (2006), os indicadores, como dados demográficos 

                                                           
5 No trecho da entrevista a secretária refere-se ao relatório da Organização Mundial de Saúde 

Envelhecimento ativo: uma política de saúde / World Health Organization, do ano de 2005, que estima que para 

cada dólar investido em atividade física moderada tem-se uma economia de 3,2 dólares em despesas médicas 
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de envelhecimento, proporção de investimento em esporte/economia em saúde, além das 

informações sobre adoecimento e morte daqueles que se aposentavam cedo e paravam suas 

atividades, evidenciando falhas nas políticas vigentes, foram os mecanismos que chamaram a 

atenção dos policy makers na ocasião, impulsionando-os as elaborar políticas públicas que 

contemplassem a população que estava envelhecendo no município. Uma peculiaridade local 

foi que se conseguiu permissão junto ao Ministério do Esporte que pessoas a partir de 50 anos 

pudessem participar do programa para idosos, visando justamente aqueles que aposentavam 

novos ainda, conforme trecho da entrevista transcrito acima. 

A fala da ex-secretária vai ao encontro do que Faleiros (2016) disse sobre a 

incorporação do paradigma do envelhecimento ativo na agenda pública no início do século 

XXI, momento em que as políticas para a terceira idade passaram a estimular as atividades 

físicas e a prevenção de doenças precoces, a partir da mudança do estilo de vida. Tais ações 

visavam à redução dos gastos com seguridade social (especialmente em saúde no caso 

descrito). 

O ex-secretário municipal de esporte e lazer, W.A.O., que atuou na implementação do 

programa municipal Viva a Melhor Idade e que atualmente é o Deputado Federal que 

idealizou o curso Universidade da Melhor Idade,  também compartilhava dessa visão de se 

investir na prevenção da saúde pela prática de atividades físicas, como se observa na sua fala 

em entrevista concedida ao Jornal Diário do Vale na matéria veiculada em 20/05/2016): “Eu 

prefiro eles viajando, felizes, que na fila de um hospital. Quem faz atividades, sem dúvidas, 

vive melhor e mais feliz”   

Na visão da ex-secretária municipal o programa de prática de exercícios acabou 

transformando-se em um fenômeno municipal, cooptando muitas pessoas (chegando a atender 

20.000 idosos segundo a entrevistada), o qual objetivou transformar individualmente a vida 

dos mesmos e na visão da ex-secretária, acabou transformando a cidade, “trazendo mais cor” 

à mesma, nas palavras dela. Embora não tenham sido encontradas pesquisas publicadas que 

avaliassem os efeitos dessas atividades no município, ambos ex-secretários entrevistados 

foram contundentes ao afirmar que o programa contribuiu muito com a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas, que melhoraram os problemas de saúde, como hipertensão arterial, 

locomoção e até depressão.  

 

Quando nós vimos a coisa foi crescendo, crescendo...e a gente viu o quanto fazia 

bem àquelas pessoas né, que através dos anos a gente pôde constatar 

cientificamente, até os resultados, é a expectativa de vida, a melhoria da qualidade 
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de vida dessas pessoas. É assim...quantas vezes nós tivemos relatos de pessoas que 

viviam em depressão...e daí aquilo foi nos animando. (W.A.O. em dia 22/12/2017 à 

esta pesquisadora) 

 

Segundo R.V., além dos benefícios das atividades físicas eles também desfrutavam do 

convívio com outras pessoas, que faziam-na vivenciarem novas experiências: 

 

(...) O que teve de gente que parou de utilizar remédios, que chegava no parque 

aquático numa cadeira de rodas e saia andando de lá. Não por um milagre, mas pela 

atividade física. E principalmente pela melhoria da qualidade emocional (...) Então a 

gente conseguiu trabalhar com a viagem, a gente trabalhou o quê? A cultura, a gente 

conheceu um monte de locais, e mudou a vida deles, porque a partir do nosso 

programa eles começaram a se reinventar, os próprios grupos. Então eles começaram 

a criar grupos de viagem. Eu achava muito interessante, baseado até no que a gente 

tinha proposto, eles perceberam que eles tinham uma vida após a aposentadoria. Isso 

é um fenômeno, porque eles já não estavam precisando mais da nossa, só da nossa, 

organização. Eles também se organizavam em grupos (R.V. em entrevista no dia 09 

de janeiro de 2018 à esta pesquisadora) 

 

A questão de trazer mais cor, que ela citou, referia-se tanto a restauração ou 

construção de praças, com aparelhos de ginástica, quanto pela cor do uniforme dos idosos, 

que era uma camiseta laranja, que alcançou grande visibilidade na cidade e até mesmo no 

Estado do Rio de Janeiro.  Para incentivar a permanência das pessoas no programa, criou-se 

um bônus, que era uma viagem àqueles que tinham pelo menos 70% de frequência às 

atividades. Essa viagem não só manteve os participantes, como também atraiu novos, 

inclusive o público masculino, conforme explicou a ex-secretária entrevistada. Além desse 

programa, que era o maior, existiam outras ações das outras secretarias municipais, como a de 

Ação Social, Cultura, de Educação, que mantinham programas como Centro-Dia para Idosos, 

Bloco da Vida, que é um bloco carnavalesco do idosos, Fanfarra da Melhor Idade e a 

Academia da Vida, que é um projeto de educação continuada, que oferece alfabetização e 

outros tipos de cursos a adultos maduros, entre outros programas. 

A ex-secretária entrevistada fez questão de enfatizar que aquelas ações se constituam 

em uma Política Pública de Governo, e não simplesmente eleitoreira, pois baseavam-se em 

estudos e dados sobre envelhecimento e longevidade, tendo permanecido além dos mandatos 

daquele prefeito que a fomentou. A expressão Melhor Idade, que ganhou destaque com o 

nome do Programa (Viva a Melhor Idade) acabou tornando-se uma identidade municipal 

muito relevante. Dias e Matos (2012) classificá-la-iam como uma Política Pública de Estado, 

ou seja, de mais de um Governo. A mesma converge bem dentro do que os autores discorrem, 

já que estabeleceu condições de equidade no convívio social, objetivou proporcionar melhoria 
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na qualidade de vida e bem-estar, buscando concretizar o que previa a Política Nacional do 

Idoso. Cabe evidenciar que a descentralização, como sugere Silva e Bassi (2012), foi o que 

permitiu que essas políticas públicas se adaptassem à realidade local, fazendo-se constante na 

vida dos idosos.  

De fato, ela se consolidou como uma Política Pública de Estado, quando a Prefeitura 

Municipal deu continuidade, mesmo tendo o Governo Municipal passado para grupo de 

oposição política àquele que implementou tais ações. Algumas modificações foram feitas, 

como a alteração do nome do Programa “Viva a Melhor Idade” para “Melhor Idade em 

Movimento”, além da modificação dos nomes de outros programas e a ampliação da 

“Secretaria Municipal Políticas Públicas para Mulheres” para “Secretaria Municipal de 

Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos”. As palavras da secretária 

municipal, D.M.P., que assumiu a pasta em 2017, conforme divulgado na Revista Por Aqui 

(2017) confirmam essa ideia: “todo esse espaço da terceira idade em Volta Redonda já foi 

conquistado. Ele precisa ser fortalecido como política pública para que no futuro as 

próximas gestões tenham compromisso em continuar a atender a população idosa”.  

Abaixo o quadro 3 traz os principais programas e ações da PMVR voltados aos idosos: 

 

Quadro 3 - Programas da PMVR para Idosos 

Secretaria Objetivo Programa/Projeto/Ação 

Secretaria 

Municipal de 

Ação Comunitária 

(SMAC) 

Oferece espaço de convívio para idosos, prevenindo sua 

inserção em Instituições de Longa Permanência 

Grupos de Convivência 

para Idosos 

Confecção da carteira do Idoso, para idosos com renda 

individual igual ou inferior a dois salários mínimos, sem 

meios de comprovação de renda, mediante a inserção no 

Cadastro Único, para gratuidade e desconto em 

passagens. 

Encaminhamento para 

confecção da Carteira do 

Idoso 

Estimula idosos para  atividades da vida diária, 

proporcionando seu bem-estar biopsicossocial e 

garantindo ações integradas em prol da melhoria de sua 

qualidade de vida. 

Centro Dia para Idosos 

Atende pacientes na fase intermediária  da doença - com 

oficinas terapêuticas de artes, música, terapia 

ocupacional - além de auxiliar os seus familiares para 

lidar com o dia a dia do usuário. 

Centro de Atendimento 

para pessoa Idosa com 

Alzheimer e familiares/ 

Centro Dia Synval santos 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolve condicionamento físico e mental, com 

acompanhamento médico  

Academia da Terceira 

Idade 
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Secretaria Objetivo Programa/Projeto/Ação 

Esporte e Lazer 

(SMEL) 

Incentiva a prática de esportes Olimpíada da Melhor 

Idade 

Oferece atividades como yoga, dança de salão, 

musculação, ginástica, natação, hidroginástica e capoeira. 

Promove viagens aos idosos. 

Programa Viva a Melhor 

Idade/Viagens (ou Melhor 

Idade em movimento) 

Fundação 

Educacional de 

Volta Redonda 

(FEVRE) 

Alfabetização e cursos de atualidades e artes, os idosos 

são inseridos na sociedade achando seu espaço e 

aumentando a autoestima 

Academia da Vida 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

(SMS) 

Integra ações de saúde do idoso na Atenção Básica, 

Média e Alta Complexidade. 

Programa de atenção 

Integral a saúde do Idoso -  

Destinado a atender casos de média complexidade, 

encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde 

Policlínica  da Melhor 

Idade 

Destinado a atender idosos que receberam atendimento 

inicial no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Retiro) 

para receberem serviços de internação 

Hospital Municipal do 

Idoso 

Curso gratuito destinado a pessoas que receberão 

orientações importantes sobre como dar suporte no dia a 

dia para pessoas idosas, com ou sem dificuldades de 

locomoção, em parceria com a UniFOA (Centro 

Universitário de Volta Redonda- Fundação Oswaldo 

Aranha). O público alvo são Agentes Comunitários de 

Saúde, Funcionários de Instituições de Longa 

Permanência de Idosos e a Comunidade em Geral. Até o 

ano 2018 já tinham ocorrido 19 turmas. 

Curso familiar de cuidador  

de idosos 

Secretaria 

Municipal de 

Cultura (SMC) 

Grupo Carnavalesco composto de idosos Bloco da Vida 

Oportunidade para idosos aprenderem instrumentos e 

participarem de Fanfarra 

Fanfarra da Melhor Idade 

Fonte: elaboração própria a partir de PortalVR (http://www.voltaredonda.rj.gov.br/), entre maio de 2017 e maio 

de 2018 

 

Analisou-se o recebimento de recursos do Governo Federal pelo Município em 

Programas e Ações específicas para os idosos no Portal da Transparência e verificou-se que 

foi baixo o repasse no período de 2005 a 2011, sendo extinto a partir de 2012 o recebimento 

pelo Município de verbas específicas para esse segmento6. Cabe registrar que os dados 

disponíveis datam inicialmente de 2004.  

A tabela 4 que sintetiza estas informações: 

 

                                                           
6 O Anexo VII traz essa informação detalhadamente. 
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Tabela 4 - Recebimento de recursos para programas destinados a idosos 

Ano 

 Recursos referentes a ações governamentais 

relacionadas aos idoso 

Percentual 

Emenda 

parlamentar 

destinada à 

PMVR 

específica para 

atendimento a 

idosos Repassados pelo Governo 

Federal aos Estados e 

Municipíos  

Recebidos pelo 

Município de Volta 

Redonda do Gov. 

Federal 

2004  R$           24.604.363,46   R$                                -    0  

2005  R$           23.435.974,45   R$                 25.305,15  0,11%  

2006  R$           23.435.974,45   R$              116.370,98  0,50%  

2007  R$         319.115.923,21   R$              137.529,34  0,04%  

2008  R$         262.091.231,70   R$                 91.621,16  0,03%  

2009  R$         228.183.805,85   R$                 93.950,40  0,04%  

2010  R$           95.808.456,70   R$                   7.829,20  0,01% R$ 200.000,00 

2011  R$           87.137.578,72   R$              106.086,00  0,12%  

2012  R$           12.202.946,07   R$                                -    0,00%  

2013  R$             3.962.554,73   R$                                -    0,00%  

2014  R$             5.788.261,15   R$                                -    0,00%  

2015  R$             4.843.519,09   R$                                -    0,00%  

2016  R$             2.900.000,00   R$                                -    0,00% R$ 150.000,00 

2017  R$                                   -     R$                                -       

2018  R$                 353.357,00   R$                                -    0,00%  

Fonte: Elaboração própria a partir de Portal da Transparência do Governo Federal 

(http://www.portaltransparencia.gov.br) e site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/orcamento-

da-uniao/leis-orcamentarias/loa/)  

 

 Por outro lado, a tabela 5 sintetiza o planejamento de recursos destinados às ações 

para idosos no Plano Plurianual do Município de Volta Redonda, cujos dados estão 

disponíveis a partir do ano de 2006. A tabela completa encontra-se no anexo VIII. O 

programa da SMEL, (Viva a Melhor Idade/Melhor Idade em Movimento) de prática de 

atividades física foi o que mais recebeu recursos, totalizando R$ 35 milhões de 2006 a 20187.  

 

                                                           
7 Faz-se necessário esclarecer que não foi realizado levantamento da execução orçamentária/financeira 

para se verificar se o que foi planejado foi executado. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/
http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/
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Tabela 5 - Total destinado aos projetos de idosos no Plano Plurianual de Volta 

Redonda 

Ano 

TOTAL ANUAL PLANEJADO NO 

PLANO PLURIANUAL A 

PROJETOS ESPECÍFICOS A 

IDOSOS   

2006  R$                     2.408.933,00  

2007  R$                     2.704.086,00  

2008  R$                     2.994.513,00  

2009  R$                     3.307.490,00  

2010  R$                     3.315.719,20  

2011  R$                     3.603.689,27  

2012  R$                     3.994.231,05  

2013  R$                     4.400.215,61  

2014  R$                     8.793.433,00  

2015  R$                  10.211.506,00  

2016  R$                     9.980.218,20  

2017  R$                  11.366.487,51  

2018  R$                     7.568.000,00  
Fonte: Elaboração própria a partir da consulta ao site da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Transparência e Modernização da Gestão (SEPLAG) (http://www.voltaredonda.rj.gov.br/smp/mod/ppa/)  

 

A partir da análise desses dados depreende-se que o investimento em Políticas 

Públicas para idosos no município estudado não foi motivado ou imposto por Programas e 

Ações do Governo Federal voltados para esse público. Os recursos oriundos do Governo 

Federal chegam ao município nas diversas funções, como saúde, educação, esporte e lazer, 

assistência social, entre outras. O município também possui suas fontes próprias de receita. A 

destinação de verbas para a políticas públicas para a terceira idade foi uma decisão local do 

governo municipal, certamente pressionado pela policy community local. Talvez esse dado 

explique o fato de tais políticas públicas funcionarem há tantos anos dentro das diversas 

secretarias municipais e não haver, até pouco tempo, uma secretaria específica para esse 

segmento. 

Na virada do século ocorreu uma aliança entre a Prefeitura e a Associação de 

Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), segundo Palmeira (2012), não se 

restringindo a meras aparições em eventos e festas de ambas instituições. Vários projetos 

foram concebidos, selando a referida parceria entre PMVR e AAP-VR. 

 

http://www.voltaredonda.rj.gov.br/smp/mod/ppa/
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O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), tem 

uma atuação forte na prevenção e combate à violência contra o idoso e na fiscalização da 

aplicação do Estatuto do Idoso. Como já foi dito, ele foi criado em 2011, pela Lei Municipal 

nº 4778/11. O mesmo é responsável por gerir o FMDI - Fundo Municipal dos Direitos dos 

Idosos, o qual destina-se a financiar as atividades do próprio conselho e projetos das entidades 

cadastradas no mesmo. Ribas (2015) evidencia que a constituição do Fundo dos Direitos do 

Idoso em cada município pode contribuir significativamente no processo de construção das 

políticas públicas para o envelhecimento. Porém, alerta sobre a importância de se fazer os 

diagnósticos locais para que os Conselhos Municipais do Idoso sejam capazes de deliberar 

propostas de ação consistentes para a aplicação dos recursos do Fundo.  

Debert e Oliveira (2016), verificaram que a maioria dos autores e artigos que tratam da 

temática de conselhos gestores de política consideram que os mesmos representam avanços da 

democracia brasileira, uma vez que permitem que a sociedade civil de uma maneira 

institucionalizada, exerçam alguma influência sobre o Estado na elaboração de políticas 

públicas. Além disso, também possibilitam uma maior inclusão social, controle público e 

supervisão dos serviços prestados pelo Estado. Especificamente sobre os conselhos de direitos 

do idoso, elas esclarecem que eles são constituídos por representantes governamentais e da 

sociedade civil. Tendo sido criados para dinamizar as reivindicações dos idosos, os mesmos 

são destinados a deliberação e definição de diretrizes de políticas sociais para seu público 

alvo, fiscalização de serviços e atendimentos de entidades públicas e privadas, articulação de 

projetos e atividades que venham a contribuir para soluções de problemas que afetam a 

terceira idade. O CMDDPI de Volta redonda é composto por 14 membros, sendo 7 

governamentais municipais e 7 não governamentais. Os entes governamentais são: Gabinete 

do Prefeito, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Ação Comunitária, Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer e a Fundação Educacional de Volta Redonda. Quanto aos entes não 

governamentais, atualmente participam a APADEFI (Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes Físicos de Volta Redonda), a AAP-VR (Associação de Aposentados e 

Pensionistas de Volta Redonda) através de representantes da Instituição de Longa 

Permanência para Idoso (ILPI) João Miguel da Silva, vinculada à AAP-VR, CRESS 

(Conselho Regional de Serviço Social), FAM (Federação das Associações de Moradores de 

Volta Redonda), LVVR (Lar dos Velhinhos de Volta Redonda), Sindicato dos Trabalhadores 

das Indústrias Metalúrgicas de Volta Redonda e Região, e SINDNAPI - Sindicato Nacional 



  72 

dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical. O atual presidente é membro da 

diretoria da AAP-VR. Cabe registrar, que na reunião que a autora do presente trabalho 

participou como observadora (em 18/05/2017) quatro, dos quatorze conselheiros, eram idosos, 

o que representa mais de 25%. Segundo entrevista realizada com o presidente, após a referida 

reunião, observou-se que este órgão atua principalmente protegendo os idosos de violência, 

até no âmbito de suas famílias e fiscalizando as Instituições de Longa Permanência de Idosos, 

os anteriormente denominados asilos. Não se observou, entretanto, o caráter deliberativo na 

definição de políticas sociais, como sugere a literatura, pelo contrário, ficou claro na reunião 

que aquele Conselho exercia exclusivamente o papel de fiscalização.  

Segundo matéria veiculada no site da Prefeitura, em 05/03/2018 foi oferecida 

capacitação a alguns conselhos, inclusive ao CMDDPI. Segundo a publicação o prefeito 

reforçou a importância dos conselhos na construção de políticas públicas e demonstrou a 

preocupação da prefeitura no fortalecimento dos conselhos: “O objetivo é esse: trabalhar a 

capacitação permanente, para que possamos ter conselhos ainda mais fortes e atuantes no 

município”.  

Poucas são as pesquisas sobre a temática de conselho de idosos, conforme 

levantamento de Debert e Oliveira (2016), sendo a tendência considerar que são espaços que 

possibilitam a participação dos mais velhos na definição de políticas públicas e dão 

visibilidade à questão, de forma a inserí-la na agenda pública. Entretanto, também indicam a 

fragilidade no funcionamento dos mesmos, apontando os principais entraves encontrados na 

atuação dos mesmos, a saber: frágil ancoragem institucional e societária, burocratização das 

rotinas de trabalhos, narrativas muito distintas sobre os problemas da velhice e suas soluções. 

Embora haja indícios de que o CMDDPI de Volta Redonda também esteja sujeito a tais 

entraves, uma única entrevista e observação não foram suficientes para tecer considerações a 

respeito, não sendo também alvo do presente estudo, embora seja matéria de grande 

relevância e interesse. 

A AAP-VR - Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, tem 

forte atuação nas arenas de Política Públicas para a Terceira Idade em Volta Redonda. 

Fundada em maio de 1973, tornou-se a maior instituição do gênero na América Latina, 

segundo Silva (2003). Seus fundadores foram ex-operários da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) que entenderam a importância da política para garantir os direitos dos 

aposentados, ainda na década de 1970. 

Cabe aqui um parêntese sobre a cidade de Volta Redonda, conhecida como Cidade do 
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Aço por ter sido construída a partir da implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. A 

partir da década de 1980 a cidade apresenta um histórico de intensificação das lutas sindicais 

dos metalúrgicos da CSN com o apoio e a participação da população de uma maneira geral. 

(GRACIOLLI, 2009). Pode ser que essa cultura local de lutas exerça alguma influência sobre 

o movimento dos aposentados na cidade, fortalecendo a Associação. Por outro lado, esta pode 

ter ganhado força após a privatização da CSN (que ocorreu no ano de 1993), quando o 

sindicato dos metalúrgicos perdeu um pouco sua força, em função da demissão de grande 

quantidade de funcionários e a Associação começou a prestar serviços assistenciais a uma 

parcela da população que sofria com as consequências da privatização, haja visto ter perdido 

paulatinamente a assistência oferecida pela Usina (PALMEIRA, 2012). Entretanto, é 

necessária uma investigação mais aprofundada para se analisar estas hipóteses. 

A AAP-VR buscava influenciar na mudança da qualidade de vida dos aposentados e 

de suas famílias, atuavam junto a deputados para a elaboração e revisão de leis, moviam 

processos judiciais em favor de aposentados e pensionistas, iniciaram oferta de serviço de 

atendimento médico. Mantiveram-se pacientes e latentes durante a fase dura do regime 

militar, o que permitiu que a mesma continuasse livre e crescente em um período em que 

muitas associações foram fechadas. Na década de 1980, com a abertura política a associação 

volta a atuar tanto no campo social quanto político. Até o ano de 1980 os associados eram 

somente homens aposentados, quando naquele ano se filiou a primeira mulher, pensionista, 

que abriu as portas para a oferta de serviços às mulheres. A partir de 1989 começaram a ser 

realizados eventos sociais, como bailes, almoços e jantares que são tradição até os dias atuais.  

Já na década de 90 atuou junto ao sindicato dos metalúrgicos na reivindicação do 

reajuste dos 147% aos aposentados. A partir de 1994 a associação viu aumentar o número de 

sócios e em função disso ampliou e profissionalizou seus serviços nas áreas social, de apoio 

jurídico, saúde e odontologia. Entre 1999 e 2000 a AAP-VR realizou estudos sobre perda de 

poder aquisitivo dos aposentados e levou a Brasília, sendo neste período atuante nas esferas 

local, estadual e federal, ganhando projeção na mídia nacional. Em 2002 o número de 

associados chegava a 40 mil, e além dos serviços oferecidos até então e luta pelos direitos de 

seus associados, a instituição passou atuar também nas áreas de lazer e caridade (SILVA, 

2003). 

No crescimento e consolidação da referida Associação, Palmeira (2012) destaca o 

estreito relacionamento da direção desta com a prefeitura municipal, principalmente no que 

concerne à elaboração de políticas públicas para a terceira idade no município e o apoio 
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político fornecido ao prefeito da época. Simões (2000) identificou em seu estudo que pelo 

menos localmente as organizações de aposentados eram moeda política nada desprezível. 

Em entrevista concedida por um membro do Conselho Consultivo da AAP-VR 

engenheiro e professor aposentado A.F., confirmou-se a parceria desta instituição com a 

prefeitura municipal e a atuação dessa como demandadora de políticas públicas para os 

idosos, conforme trecho transcrito abaixo: 

 

 (Entrevistadora) Na cidade de Volta Redonda, eu soube que ela [AAPVR] foi 

parceira da Prefeitura naqueles projetos de “Viva a Melhor Idade. É isso mesmo? 

 

(A.F.) Sim, ela procura colaborar com a Prefeitura também, e, por exemplo, o asilo 

Dom Bosco, que era uma instituição que não estava conseguindo aguentar. O 

Prefeito chamou o U. [presidente da AAP-VR] e propôs que ele tomasse conta. É 

deficitário para a Associação, ela bota o dinheiro lá. Porque as colaborações 

municipais e estaduais não chegam. São prometidas mas não são pagas. Então, a 

Associação aguenta o asilo 

 

(Entrevistadora) O senhor acredita que o trabalho da Associação de Aposentados 

foi importante para que a prefeitura fornecesse essas políticas públicas?  

 

 (A.F.) A Associação assume algumas coisas que seria mais da área municipal e até 

do Governo, né? Mas ela faz isso visando os associados aposentados principalmente, 

porque a gente sabe que se for esperar do Governo, as coisas demoram mais e se 

espera da Prefeitura...a Prefeitura também, às vezes tá meio falida, então é difícil. 

Mas a Associação colabora. É uma colaboradora do município, da prefeitura e do 

INSS também, de certo modo.  

Atualmente a instituição possui mais de 45 mil sócios, se classifica com entidade de 

utilidade pública e filantrópica, e continua a oferecer, de forma ampliada, os serviços que 

vinha oferecendo desde 1999. Os principais serviços são: serviços médicos, odontológicos e 

jurídicos, manutenção de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), diversos 

tipos de cursos, palestras e atividades físicas e culturais no Centro de Prevenção de Saúde do 

Idoso, convênios para seus associados com comercio e serviços na região, viagens e 

atividades de entretenimento como bailes, eventos, e uma sede campestre (SILVA, 2003).  

Segundo entrevista com o referido membro do Conselho Consultivo, as atividades 

médicas e de manutenção da ILPI são deficitárias, mas são mantidas pelo bem-estar das 

pessoas. Sua representante no CMDDPI mostrou-se empenhada na luta pela defesa dos 

idosos. 

A Associação é considerada uma das maiores da América Latina porque tem esse 

número elevado de associados e tem vários departamentos [...] Tem uma parte, que é 

a maior atração para a Associação que é o serviço médico, né, o serviço médico. O 

associado tem direito a consultas para ele e para os familiares, então isso é uma 

coisa muito importante, é um verdadeiro plano de saúde. Tem também um setor de 
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recreação, com bailes toda semana, que é também muito procurado. Lá no Centro de 

Prevenção de Saúde do Idoso, lá no Aterrado, eles têm lá uma piscina térmica, e lá 

fazem fisioterapia, ginástica, tai-chi-chuan e outros sistemas desses de saúde. Temos 

também uma Sede Campestre lá para o lado de Barra do Piraí, com piscina e um 

lago onde se pode pescar, pagando e depois comendo o peixe. Temos diversos 

cursos como os cursos de informática, cursos de bordado, curso de fotografia, curso 

de esperanto e outras atividades culturais, né?[...] tem os convênios, com várias 

firmas que dão desconto. [...] Tem o departamento de odontologia, que a pessoa só 

paga o material que for aplicado, né? Tem excursões também [...] E tem também o 

asilo Dom Bosco que é orientado pela Associação, ela terminou tendo que assumir, 

né? [...]a história da Associação, é uma história muito bonita, de muita luta. 

Começaram com um barraquinho lá  no Conforto, era um barraquinho da CSN, 

depois começou um outro barraquinho lá na praça Pandiá Calógeras, finalmente 

construíram uma big sede com Salão de Baile, com vários departamentos da 

diretoria, e, então está tocando a Associação.  

 

A AAP-VR mostrou-se solícita no auxílio a implantação do curso da universidade da 

terceira idade, oferecendo apoio para as oficinas práticas, por exemplo, com disponibilização 

de espaço físico, talvez pela proximidade que tem como parlamentar idealizador do curso. Na 

reportagem de lançamento do curso no jornal Diário do Vale, o presidente da Associação 

mostrou o interesse da mesma em participar de tudo o que diz respeito à defesa de 

aposentados e pensionistas: “Nós buscamos marcar presença em todos os seguimentos de 

atuação em defesa dos aposentados e pensionistas”. (Fala do Presidente da AAP-VR em 

entrevista ao Jornal Diário do Vale, sobre lançamento da referida Universidade – DIÁRIO 

DO VALE, 2017) 

Em consonância com o que Debert (2012) diz, o aumento número de aposentados 

ampliou o poder político desses grupos e a capacidade de exigir e implementar demandas 

políticas. Ainda segundo a autora, o movimento dos aposentados busca firmar parcerias com 

outros setores desfavorecidos da sociedade na luta pela distribuição de rendas e direitos 

sociais contra o Estado. 

Segundo Simões (2000), em sua análise sobre o movimento dos aposentados de São 

Paulo, os aposentados se associaram e atuaram como grupos de interesse dentro das arenas 

sindicais e parlamentares. Como não tinham o poder de fazer greve, suas principais armas de 

lutas foram as aberturas de processos judicias. Se legitimavam à medida que não lutavam 

apenas por direitos de ex-trabalhadores, mas de todos os cidadãos, devido ao caráter universal 

da aposentadoria. Com o estratégico apoio do judiciário e da mídia ganhou expressividade. 

Essas características levantadas pelo autor muito se assemelham às características da AAP-

VR. O autor ainda identificou em sua pesquisa que as principais lideranças naqueles 

movimentos eram majoritariamente ex-sindicalistas, ex-ativistas, idosos militantes partidários 

em diversas agremiações (PT, PMDB, PTB, PFL) e que desenvolviam carreiras políticas. No 



  76 

trabalho em questão, não se dispõe de elementos suficientes para caracterizar as lideranças da 

AAP- VR, carecendo de aprofundamento nas pesquisas para tal. O que se sabe, conforme 

apresentado por Palmeira (2012), é que o atual presidente, no cargo há mais de 20 anos, tem 

ativa participação política no âmbito municipal, tendo se filiado ao PMDB em 2003. Outra 

semelhança é a competência jurídica, especialmente na área previdenciária. Na referida 

entrevista concedida pelo membro do Conselho Consultivo, observam-se elementos que 

permitem identificar tais semelhanças: 

 

Bom, a Associação tem um diretor de atividades para assistência aos aposentados 

que está sempre entrando em contato com os representantes do povo, deputados, 

vereadores, defendendo os interesses dos aposentados, e procurando mostrar que às 

vezes os órgãos públicos não são muito sinceros nas suas informações, 

principalmente o INSS, que diz que é sempre deficitário e não é, porque as 

estatísticas mostram que ele não é deficitário, né? Então esse diretor de previdência, 

ele mostra que os associados têm direitos, que às vezes procuram os órgãos 

governamentais e não dão aos associados. [...] Sim, atuação política, ela procura 

defender, manda circulares para os deputados, manda sugestões para que saiam 

decisões governamentais sempre favoráveis aos aposentados. [...] E tem o serviço de 

advocacia, serviço jurídico, que é muito importante para defender certas causas dos 

associados. Nesse ponto há uma taxa, cobrada quando o associado ganha alguma 

coisa ele paga o advogado, paga os serviços do advogado, que é um só. Mas é muito 

eficiente. [...] Eu até chego a dizer: ai dos aposentado se não tivesse essa 

Associação. Se não, eles ficariam aí largados, dependendo do INSS. 

 

Em síntese, esta instituição mostra-se forte no âmbito das arenas em defesa das 

políticas públicas para idosos no município em tela. 

Esta arena municipal também conta com outro ator relevante, a participação do Poder 

Legislativo Federal, na figura do citado Deputado Federal que tem atuado na elaboração de 

políticas públicas para idosos no município. Antes, como secretário municipal de esporte e 

lazer, atuava dentro da esfera da prefeitura no projeto “Viva a Melhor Idade”. Atualmente, 

como Deputado Federal, ele idealizou um curso destinado à terceira idade, com objetivo de 

promover a inclusão dos idosos no ambiente universitário e promover a melhoria da qualidade 

de vida dos mesmos, segundo sua entrevista ao jornal Diário do Vale (2017). O deputado, que 

sempre vem descentralizando diversas emendas para educação, esportes e saúde no 

Município, conforme pesquisa realizada no site da Câmara dos Deputados, recentemente vem 

também destinando emendas específicas para atender à população idosa. Em 2014 e 2016 

destinou emendas para fortalecimento de serviços de saúde da AAP-VR. Segundo o deputado 

(em entrevista, em dezembro de 2017), “eles [AAP-VR] esvaziam o setor público, eles dão 

essa contribuição que eu não tenho dúvida que é importantíssima, para ajudar também a 
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prefeitura.” 

 Em 2017 descentralizou uma emenda parlamentar para a Escola de Engenharia 

Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR), da Universidade Federal Fluminense, 

para desenvolvimento e implantação do curso Universidade da Melhor Idade a partir do 

segundo semestre de 2017. Ele se apresenta como um deputado que luta pela causa dos idosos 

há algum tempo e considera que a cidade de Volta Redonda também apoia esta causa. 

Segundo entrevista concedida ao Jornal Diário do Vale, promete amparar esse segmento 

enquanto representante do poder público: 

 Desde os tempos como Secretário de Esportes e Lazer que levanto essa bandeira, 

que felizmente se tornou a bandeira de toda uma cidade. Nós vamos cuidar muito 

para que nada do que foi construído seja perdido, da mesma maneira que vamos 

buscar novos projetos e ideias. Nossos garotos e garotas da Melhor Idade não ficarão 

desamparados (DIÁRIO DO VALE, 2017) 

Com o intuito de dar continuidade ao referido Projeto, em 2018 ele prometeu destinar 

outra emenda parlamentar para a EEIMVR, para abertura de nova turma. 

Ainda compondo esta arena, tem-se as Universidades da cidade que estão envolvidas 

com projetos voltados à terceira idade, na maioria das vezes em associação com o poder 

público. Dentro desse grupo, além da Universidade Federal Fluminense, com o curso da 

Universidade da Terceira Idade, objeto do presente estudo, citam-se o Centro Universitário de 

Volta Redonda Fundação Oswaldo Aranha e a Universidade Geraldo di Biase, ambas da rede 

privada, com oferta de cursos gratuitos aos idosos. 

A UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda Fundação Oswaldo Aranha, 

atualmente possui uma linha de extensão voltada para a terceira idade. Na referida 

Universidade em 1998 foi criada a UNATI/UNIFOA – Universidade Aberta à Terceira Idade 

da UNIFOA, à qual visava atender idosos da cidade e região, recebendo pessoas acima de 45 

anos para participarem. Trabalhava na perspectiva de oferecer educação continuada, com 

ações educacionais, atividades físicas, artísticas, culturais, de entretenimento, lazer e 

convivência, atingindo um público anual de 300 pessoas (CARVALHO, 2010; Fundação 

Oswaldo Aranha, 2007). 

Em junho de 2018, a Universidade Geraldo di Biase – Fundação Educacional Rosemar 

Pimentel (UGB/FERP), também localizada em Volta Redonda, que já possuía uma linha de 

extensão com Programa de Atenção à Terceira Idade, inclusive com cursos de inclusão 

digital, lançou o PROUATI - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade com o objetivo 

ampliar as atividades e promover a inclusão do idoso, por meio de projetos e eventos nas 
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áreas social, de educação, cultura, esportes, lazer, recreação, entre outros. O mesmo objetiva 

desenvolver ações relacionadas à saúde, ao bem-estar, cultura, inclusão digital e à história de 

vida para pessoas que tenham 60 anos ou mais (UGB-FERP, 2018). 

 

5.2 Processo de elaboração e implementação do curso como uma Política Pública 

Como já foi dito, o Projeto de Extensão Universidade da Melhor Idade surgiu a partir 

da idealização de um Deputado Federal do partido PTB/RJ. Os fatores que motivaram-no a 

pensar em um Projeto de uma Universidade da Terceira Idade para o município de Volta 

Redonda foram a grande adesão do público idoso ao projeto municipal Viva a Melhor Idade, 

lançado com sua participação entre 1997/1998, e os resultados percebidos por ele como 

positivos. Conforme entrevista concedida em 22/12/2017, após ter ouvido falar de um curso 

na modalidade Universidade da Terceira Idade que estava sendo ofertado na Universidade 

Federal de Brasília (UnB) e na Universidade Federal de Tocantins (UFT) ele pensou que isso 

seria positivo para os idosos de Volta Redonda também. 

Viu no campus da Universidade Federal Fluminense, sediada no município, uma 

oportunidade para concretizar sua ideia. Como já tinha um laço estreito com a Escola de 

Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda/UFF, pois já havia fomentado algumas 

ampliações e melhorias em anos anteriores com a destinação de emendas parlamentares para a 

Unidade, procurou uma Professora do Departamento de Metalurgia e de Materiais, que era a 

Diretora na época, apresentou sua ideia e fez a proposta de destinar uma emenda parlamentar 

para a implantação de um curso da Universidade da Terceira Idade, a qual foi aceita 

prontamente. 

Ao idealizar o curso, segundo relatou, ele tomou por base sua própria experiência de 

vida, quando se sentiu frustrado ao ter que interromper os estudos após concluir um curso 

técnico para se dedicar à carreira de futebolista. Mais tarde, quando teve a oportunidade de 

cursar uma graduação sentiu quanto era bom e lhe fazia bem aquele ambiente universitário.  

Ele pensou o quanto seria benéfico aos idosos a vivência naquele ambiente e a 

convivência com os jovens, mesmo porque muitos deles nunca tiveram a chance de pisar em 

uma Universidade. Ele pensou que isso também seria proveitoso para os jovens, em função da 

troca de experiências, que ele considera fantástica. Até porque, ele observa uma tendência dos 

mais jovens se distanciarem das pessoas mais velhas, o que na sua visão é um erro, pois são 

pessoas ativas e que querem ter uma oportunidade, como se observa na sua fala: 
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E é claro, eu comecei a pensar um dia em casa, é justamente nessa convivência. 

Acho que tem um pouquinho também de uma coisa minha, no meu íntimo, né. Eu 

fiquei muito frustrado. Eu joguei futebol e parei no técnico de contabilidade. 

Quando eu consegui retornar – depois que parei de jogar  – para  a Universidade eu 

pude ver o quanto é bom esse ambiente. E a UFF pela proximidade eu...me deu um 

estalo: ‘Por que não colocar esta galera lá dentro? Que nunca teve chance de pisar 

numa universidade’ E, para que a garotada também pudesse estar convivendo e 

entendendo o quanto é bom essa troca com pessoas de mais idade.[...] infelizmente, 

a tendência é sempre nós nos distanciarmos dessas pessoas, né. E a relação, ela é 

muito rica com essas pessoas. É uma troca fantástica. Eu me lembro, como 

secretário, uma das coisas que me emocionavam muito era essa troca, né, dessa 

convivência com essa pessoas. Estão aí ativos, eles querem ter uma  oportunidade 

(Deputado W.A.O. em entrevista concedida a esta pesquisadora). 

 

 

Outros pontos que o deputado vislumbrou é que o curso poderia proporcionar-lhes 

uma nova visão de mundo, “colocando-os em um patamar de discussão de uma série de 

assuntos”, conforme suas palavras, dando-lhes mais qualidade de vida e que algumas 

disciplinas poderiam ser utilizadas para geração de renda. 

Ao apresentar a proposta à EEIMVR ele propôs que se aceitasse a parceria da 

Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), sendo este um ator 

importante para a cidade, que atuava em diversas áreas como entretenimento, na área social, 

na área de saúde aos idosos, com a qual ele tinha um relacionamento político, e 

principalmente pelo fato de a mesma já ter experiência em atuar com esse público alvo. 

Por outro lado, a prefeitura municipal da cidade, que ainda mantém os vários projetos 

destinados à Terceira Idade iniciados na gestão anterior, não foi convidada para estabelecer 

nenhuma parceria com o projeto sugerido. O deputado externou sua insatisfação e 

preocupação com a forma que o atual governo municipal tem conduzido os projetos para a 

Terceira Idade, como se observa na sua fala: “[...] Aí o prefeito falou que não tem dinheiro. 

[...]Então, acima de tudo, não sei se falta criatividade ou interesse. Eu me preocupo muito em 

como anda o tratamento com essa galera.” Além disso, ele pediu que esse projeto tivesse 

algo de inovador, fugindo do que já era ofertado até então no município. 

Convém esclarecer que o atual prefeito é de uma ideologia política diferente, antes 

afiliado ao PV e agora ao partido PODEMOS, sendo oposição ao parlamentar e ao governo 

que lançou pioneiramente os projetos para a Terceira Idade. Todavia ele mantém, com algum 

grau de modificação, os principais projetos, além de ter implantado um Hospital Municipal do 

Idoso. Cabe acrescentar ainda que de certa forma fica evidente o interesse do atual governo 

municipal consolidar as ações iniciadas na gestão anterior como política pública, haja vista 

que anteriormente os projetos funcionavam dentro de diversas secretarias, mas principalmente 
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na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e no ano de 2017, como já foi dito, foi 

consolidada a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos.  

Já a Universidade Federal Fluminense, na figura da Diretora da Unidade, aderiu 

prontamente a proposta de implementação da Universidade da Melhor Idade, de acordo com 

entrevista concedida ao Jornal Diário do Vale, no dia 27/03/2017, ela disse: “Me foi trazida a 

ideia pelo deputado e de cara aceitei. Volta Redonda já tem essa tradição do cuidado com a 

chamada Melhor Idade e me identifico muito com essa causa”. 

O projeto seria uma oportunidade de ampliar para a comunidade os serviços prestados 

pela Universidade, pois ofereceria um curso  na modalidade de extensão e as disciplinas 

teriam como objetivo a promoção da melhoria da qualidade de vida dos idosos. Infere-se 

ainda que, o recebimento da verba, mesmo que destinada ao curso da Melhor Idade, 

proporcionaria ganhos para toda a comunidade acadêmica, pois as melhorias feitas para 

aquele novo público poderiam ser desfrutadas por todos os alunos, como melhoria no 

laboratório de informática para as aulas práticas, por exemplo, dentre outras melhorias. 

Diante das circunstâncias citadas, da formulação do projeto e dos atores envolvidos 

assim como os interesses em tela, fica evidente que o projeto em análise neste trabalho tem 

muitas características de uma Política Pública, pois sugere a possibilidade de materializar o 

que prevê o artigo 25 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): “As instituições de 

educação superior ofertarão 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.” . Os conteúdos ministrados, assim como as atividades desenvolvidas, 

objetivam um envelhecimento saudável, em condições de dignidade e com melhoria da 

qualidade de vida.  

Todavia, o que de certa forma compromete a caracterização do mesmo como tal é o 

fato de não ter, até a finalização desse trabalho, certeza de continuidade do referido projeto 

como uma política de longo prazo, em função da incerteza de recebimento de recursos 

orçamentários e financeiros necessários à manutenção do mesmo nos próximos anos. 

O parlamentar pôde propiciar a criação desta política pública de modo pontual a partir 

da destinação de uma emenda parlamentar no ano de 2017 e a promessa de outras no ano de 

2018 para continuidade do curso até o final do ano 2019. Isso, entretanto não garante que seja 

uma política pública de longo prazo, tanto no que tange a descentralização do recurso por 

fatores que independem da vontade do deputado, quanto à manutenção do mesmo no cargo 
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eletivo nos próximos anos. Em sua entrevista ele deixou clara sua preocupação com a questão 

da continuidade do projeto e disse estar disposto a lutar junto ao Ministério da Educação 

(MEC) para que esta se torne uma política pública para todo o Brasil, e que haja verba 

destinada para este fim, mas que até o momento não tivera oportunidade de falar com o 

Ministro. Ele disse que o ideal seria se unir a outros políticos em Brasília que “lutam por esta 

causa”, para que juntos consigam pressionar politicamente o Ministério da Educação. 

 

Eu inclusive tive a oportunidade de relatar isso lá na comissão [...] uma das 

comissões que eu participo é a comissão do idoso. E não tive oportunidade – até por 

questões políticas – de falar com o Ministro [da Educação]. Eu acho que isso deveria 

ser uma política pública do Brasil, né? Que cada Universidade pudesse ter pelo 

menos ... Que isso fizesse parte, contasse do orçamento, da política pública do 

Ministério da Educação. Eu acho que é encantador, eu tô tão entusiasmado. Mas eu 

vou lutar para que isso se torne um projeto do Ministério para o Brasil. [...] Eu acho 

que uma coisa muito legal que a gente tem que focar. E eu vou ver se no ano que 

vem a gente consegue trazer mais pessoas, até para que a gente faça uma pressão 

política dentro do Ministério, para que isso se torne realmente uma política pública 

do Brasil 

 

A perspectiva de incerteza na continuidade se dá, não por falta de vontade da Unidade 

ou do parlamentar – visto que ambos estão empenhados em dar continuidade ao projeto – mas 

pela incerteza deste permanecer no cargo após as eleições de 2018 . 

Essa incerteza interfere até mesmo no planejamento e execução financeira do projeto 

atual, não havendo, por exemplo investimento em treinamento na área gerontológica do corpo 

docente e da equipe técnica, pois se o projeto se encerrar com a execução total da emenda 

parlamentar o treinamento seria inócuo.  

Os recursos de Livre Ordenação8, contemplam basicamente a manutenção do 

funcionamento dos cursos de graduação ofertados, não sendo suficientes para manutenção do 

referido curso de extensão. A descentralização de recursos dentro da UFF depende de fatores 

como tamanho de cada unidade, o esforço acadêmico empregado (quantidade de alunos, aluno 

equivalente e disciplinas ofertadas), além da estrutura necessária para o funcionamento de 

cada Unidade, segundo esclarece Ferreira (2015). Observa-se que os projetos de extensão não 

entram no cômputo para o recebimento de recursos.  

Uma forma de consolidar de fato as Universidades da Terceira Idade como uma 

política pública seria a partir da descentralização, através do aporte de recursos do MEC às 

Universidades em programas e ações que contemplassem a educação continuada ou educação 

                                                           
8 Livre Ordenação é o recurso destinado pela Universidade à Unidade para custeio das despesas da 

mesma, de acordo com Ferreira (2015). 
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permanente. Em consulta ao site do Ministério da Educação, observa-se que atualmente o 

mesmo tem programas e ações voltados para quatro grupos, a saber: Educação Superior, 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação Básica e Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. (MEC,2018) 

Consultando-se os programas e ações voltados para a Educação Superior, que é onde 

se concentram as Universidades, os objetivos e metas dizem respeito a promover a partir da 

oferta de cursos superiores a diminuição da desigualdades, desenvolvimento científico e 

tecnológico, inclusão social e geração de trabalho e renda. (MEC, 2018) Nesse caso, o foco é 

a oferta dos cursos superiores, e não cursos de educação continuada e permanente. 

Por sua vez, os programas voltados para Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão, que poderiam incluir o público idoso, não contemplam ações 

específicas aos mesmos. Observa-se ações de educação continuada a educadores, ações 

voltadas a portadores de necessidades especiais, a indígenas, a diversidade etnico-raciais, a 

igualdade de gênero, a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e a alfabetização, 

incluindo educação de jovens e adultos. (MEC, 2018)  

A grosso modo poder-se-ia incluir os idosos na categoria de educação de jovens e 

adultos, todavia, tais programas objetivam a certificação dessas pessoas em educação formal 

visando o ingresso no mercado de trabalho, o que se difere da proposta de ensino das 

Universidades da Terceira Idade, que se baseiam em uma proposta de educação continuada ao 

longo da vida, com outros objetivos, como já foi discutido no itens 3.4, à luz de Cunha e 

Maioli (2014) e Cachioni e Todaro (2016). 

Fazendo-se uma reflexão, sobre o artigo do Estatuto do Idoso que atribui às 

instituições de educação superior a competência de ofertar cursos às pessoas idosas, na 

perspectiva de educação ao longo da vida, cabendo ao Poder Público o apoio e incentivo a 

criação de universidades abertas à terceira idade, depreende-se que o Estado criou uma lei de 

âmbito nacional, mas não disponibilizou meios concretos de efetivação da mesma. A 

iniciativa do parlamentar foi uma forma de o poder público apoiar e incentivar a criação do 

curso estudado, todavia isso se apoia na ação isolada de uma figura política que luta pela 

causa dos idosos, e não de forma institucionalizada pela Estado. A UFF tem cumprido seu 

papel, de viabilizar a oferta do mesmo na medida que emprega adequadamente o recurso 

quando ele vem destinado a esse fim. Todavia, a continuidade do mesmo dependeria de um 

compromisso maior do poder público, através do Ministério da Educação. Somente assim, 

esses cursos se consolidariam como uma Política Pública de fato. A emenda parlamentar não 
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se constitui o melhor caminho para consolidar este programa como tal, haja vista a incerteza 

de continuidade inerente à mesma. 

5.3 História Natural do Curso Universidade da Melhor Idade 

Nesta seção há uma pretensão etnográfica, por isso a utilização do termo História 

Natural neste subtítulo, sendo o intuito descrever como se deu a gênese do projeto.  

O curso, embora tenha sido recebido com muito entusiasmo, foi também um grande 

desafio especialmente dentro de uma Escola de Engenharia, visto que não havia especialistas 

na área de gerontologia nem de educação de adultos maduros.  

Após receber a proposta do curso, a EEIMVR constituiu uma equipe de Coordenação, 

composta por duas engenheiras e dois administradores. A equipe formada começou a 

pesquisar sobre os cursos da Universidade da Terceira Idade já existentes. Na fase de pesquisa 

preliminar houve uma visita da equipe a um Curso denominado UNATI (Universidade da 

Terceira Idade) que funciona na UFF de Campos dos Goytacazes. O curso visitado é 

oferecido há aproximadamente 20 anos, com grande relevância local, contudo não tem 

visibilidade dentro da própria universidade a partir da qual é realizado. Assim a comunidade 

acadêmica desconhece as diretrizes de seu funcionamento.  

O processo de pesquisa, planejamento e elaboração do projeto pedagógico do curso 

oferecido na Escola de Engenharia durou 9 meses até a aula inaugural. Entretanto, nem 

mesmo a equipe de Coordenação sabia quanto tempo tinham para realizar o planejamento, 

pois não havia uma data certa para início das atividades, pois para que o curso se iniciasse 

eram necessárias algumas contratações e aquisições que dependiam do repasse da emenda 

Parlamentar para serem executadas, como ampliação do Laboratório de Informática e 

Preparação de Material Didático. Inicialmente, nem o próprio parlamentar tinha condições de 

informar esta data, pois alegava depender de outras instâncias em Brasília.  

Sendo assim, podendo o curso ter início a qualquer momento, a equipe de 

Coordenação se apressou em fazer as pesquisas sobre os modelos de Universidades da 

Terceira Idade já existentes através de levantamentos de dados disponíveis na Internet. Não se 

lançou mão de uma consultoria com especialistas no momento do planejamento, pois ainda 

não existiam recursos financeiros para pagar por esse tipo de mão-de-obra. Também não se 

fez uma pesquisa de opinião com idosos, pois não estava muito claro onde seriam encontrados 

os idosos que seriam o público alvo, já que as questões escolaridade ainda não tinham sido 

claramente definidas em nos primeiros meses. 
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Pode-se dizer que o curso começou de forma semelhante à maioria dos cursos de 

Universidade da Terceira Idade no Brasil, conforme evidenciou Cachioni (2003): de forma 

intuitiva, cujos coordenadores não possuíam formação na área gerontológica, mas com a visão 

que os idosos de sua cidade necessitariam de um curso daquela natureza. Outros fatores 

também poderiam pesar no momento da tomada de decisão, como a possibilidade de melhoria 

da imagem social da instituição, dinamização e diversificação da clientela e captação de 

recursos financeiros em potencial. 

As pesquisas realizadas pela equipe de coordenação trouxeram uma gama de opções 

de oficinas, disciplinas e atividades que eram adotadas nas Universidades da Terceira Idade 

em funcionamento já consolidadas. Dentre as opções procurou-se excluir o que se sabia já ser 

ofertado pela Prefeitura de Volta Redonda, isso para que os idosos tivessem opções 

diferenciadas, conforme solicitação do parlamentar. 

O Projeto foi elaborado, sendo definido como objetivo geral do curso “proporcionar o 

acesso da pessoa idosa à Universidade, no fortalecimento e atualização de suas faculdades e 

investimento na melhoria de sua qualidade de vida, valorizando suas potencialidades, através 

de acesso a novos conhecimentos, envolvimento com a vida acadêmica e reconhecimento de 

sua história de vida9”. Além desse, foram estabelecidos objetivos específicos que, em síntese, 

contemplavam a possibilidade dos idosos ocuparem seus tempos livres em atividades 

acadêmicas, obterem informações sobre processo de envelhecimento para melhorarem sua 

qualidade de vida, a possibilidade de trocas de conhecimentos entre idosos e membros da 

comunidade acadêmica, a integração de diferentes profissionais da UFF e da Comunidade no 

trabalho com idosos, incentivo aos idosos para participarem de atividades sociais, culturais, 

tecnológicas, econômicas e políticas. 

Abriu-se uma chamada para que os professores da graduação e os técnicos pudessem 

sugerir disciplinas10. Além da sugestão dos professores, os membros da Coordenação também 

foram idealizando algumas disciplinas e oficinas em consonância com o objetivo do curso, e 

para essas disciplinas buscou-se dentro da própria Universidade pessoas que tinham 

conhecimento na área e fez-se convite às mesmas. Além disso, procurou-se oferecer aquilo 

que a Unidade comportava e tinha condições de promover, dentro de sua estrutura física.  

As disciplinas e oficinas definidas incialmente para oferta aos alunos foram: 

                                                           
9 Informação disponível no site http://www.engenhariavr.uff.br/index.php/projetos-educacionais/universidade-

da-melhor-idade.html  
10 Na seção 5.5 apresenta-se uma descrição do perfil do corpo docente selecionado 

http://www.engenhariavr.uff.br/index.php/projetos-educacionais/universidade-da-melhor-idade.html
http://www.engenhariavr.uff.br/index.php/projetos-educacionais/universidade-da-melhor-idade.html
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Informática Básica para a Melhor Idade, Inglês, Horta e Jardinagem, Coturnicultura, 

Matemática, Finanças Pessoais, Nutrição para o Idoso, Direito do Idoso, Microbiologia do 

Dia a dia, Jogos, Meio Ambiente e Reciclagem, Fenômenos Físicos do Dia a Dia, 

Neurociência do Envelhecimento, Bioquímica do Envelhecimento, Produção de Texto, 

Plantas Medicinas, Segurança Doméstica e Primeiros Socorros, Espanhol e Musculação na 

Melhor Idade. As disciplinas e oficinas seriam divididas em três módulos semestrais, devendo 

os alunos cursar obrigatoriamente todas, com frequência mínima de 75%, para obterem um 

certificado de participação ao final do curso.  

O nome do Projeto ainda não estava definido, sendo as sugestões levantadas: 

“Universidade da Maturidade” e “Universidade da Maior Idade”. Pensou-se em uma turma de 

30 alunos em função da quantidade de máquinas no laboratório de informática – haja vista 

que esta seria uma das principais disciplinas. O critério de seleção do corpo discente definido 

foi: a ordem de chegada e a disponibilidade de tempo nas tardes de segunda a sexta-feira, 

prioridade para alunos mais velhos e uma cota de 15% para alunos entre 55 e 59 anos. 

Após o planejamento inicial foi realizada uma reunião com o deputado federal para 

apresentar a proposta. Ele analisou, recebeu bem, e fez algumas sugestões que foram aceitas e 

modificaram o projeto inicial. Dentre as sugestões estavam: incluir as disciplinas de 

gastronomia e fotografia, pois na concepção dele, estas poderiam ser fonte extra de renda, 

conforme relatou em entrevista concedida: 

 

Pensei até mesmo no aproveitamento de mercado, né? Eu acho que a gastronomia é 

uma coisa que está crescendo bastante. A fotografia é uma atividade que eles têm 

condição de fazer ad eterno. E, então, eu pensei até mesmo como uma questão de 

ser mais uma fonte de renda – quem sabe? – para  eles. ( Deputado Federal em 

entrevista concedida em dezembro de 2017) 

 

Entretanto, a Escola não possuía infraestrutura, equipamentos nem mão de obra para 

essa oferta. Outra solicitação foi que a turma tivesse 40 alunos, pois ele desejava alcançar um 

público maior, mas para isso seria necessário adquirir novos computadores, além disso, seria 

necessário modificar a estrutura de rede para instalar internet em todas as máquinas. Diante 

das limitações da EEIMVR ficou acertado que a emenda parlamentar seria suficiente para 

adquirir equipamentos que fossem necessários, locação de espaço para aulas de gastronomia e 

contratação de mão de obra externa.  

O nome do curso também veio definido desta reunião, sendo Universidade da Melhor 

Idade, o qual passou a ser chamado pela sigla UMI. Segundo o deputado, o nome foi 
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inspirado no projeto municipal iniciado no final da década de 1990, já citado, do qual ele 

participou da elaboração.  

Com relação a escolaridade o parlamentar definiu que o requisito mínimo para 

ingresso no curso seria ter concluído o Ensino Fundamental (denominado Ginásio 

anteriormente). Perguntado sobre o porquê dessa escolaridade ele explicou (em entrevista 

realizada em dezembro de 2017) que “esse mínimo de exigência de escolaridade é até para 

que eles tivessem um aproveitamento melhor (...) porque os recursos são poucos e até 

pensando nessa questão da colocação profissional.” Ele ainda achava que serviria de 

estímulo para aqueles que não completaram esta etapa de seus estudos, para que eles 

refletissem que nunca é tarde para voltar a estudar e retornassem para concluir o ensino 

fundamental vislumbrando um ingresso futuro em uma turma do projeto. Externou ainda sua 

preocupação com a alta quantidade de analfabetos no país.  

Na reunião, ainda ficou acertado que os parceiros seriam a AAP-VR, por indicação do 

deputado, e uma academia local, que ofereceu gratuitamente suas dependências para ofertar 

atividades físicas aos idosos. 

Após tal reunião de acertos a equipe da Coordenação deu prosseguimento às questões 

burocráticas de redação do projeto e projeto pedagógico, aprovação nos órgãos colegiados da 

Universidade, planejamento de compra de material, incluindo os brindes que seriam 

distribuídos11. Foi elaborado o logotipo do curso, por uma aluna de graduação. As apostilas 

começaram a ser elaboradas pelos professores e enviadas por arquivos para a Coordenação. 

Quando o recurso finalmente foi descentralizado e chegou na Universidade começou grande 

pressão para que o curso começasse logo, porém, os processos de aquisição esbarravam nos 

trâmites legais da Administração Pública Federal. Quando o material dos brindes e de 

impressão das apostilas começou a chegar foi possível elaborar o calendário de aulas, definir a 

data da inscrição e matrícula e a data da aula inaugural. 

Durante todo o processo de planejamento tentava-se vislumbrar as características que 

os alunos teriam para que fosse possível atendê-los de forma que eles tivessem condições de 

acompanhar o curso. Nesses quesitos atentou-se para elaborar as apostilas com um tamanho 

de letra maior e melhor qualidade de impressão em função de eventuais dificuldades visuais. 

Incialmente as apostilas foram impressas coloridas e só de um lado do papel, para que o verso 

fosse usado para anotações. Pensou-se também que além do laboratório de informática, a 

                                                           
11 Foram distribuídos aos alunos brindes como o logotipo do Projeto, a saber: camiseta, caneta, caneca, 

boné e sacola de TNT. 
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outra sala de aula deveria ter carteiras confortáveis, pois permaneceriam grande tempo 

sentados. A melhor sala situava-se no segundo andar, o que provocou dúvidas se seria a ideal, 

em função de possíveis problemas de locomoção. Todavia, considerando-se que havia, além 

da escada, rampa e elevador, decidiu-se por mantê-la. Ainda assim, outra questão foi 

suscitada, que o formato da sala seria um problema, pois a mesma tem a forma de um 

anfiteatro, com carteiras dispostas em degraus o que poderia causar dificuldade de acesso. 

Entretanto, decidiu-se mantê-la em função do conforto e dos recursos que ela dispunha. 

Adquiriu-se duas carteiras de obesos, para o caso de ser necessário.  

O tempo de aula e a quantidade de vezes por semana também foi assunto bem 

discutido. Enquanto parte da equipe achava que 4h de aula seria desgastante para os alunos, 

outra parte imaginava não ter problema, já que estariam sentados em cadeiras confortáveis. 

Sendo assim, optou-se por aulas das 14 às 18h. Em acentuado recorte de gênero, observou-se 

que o início mais cedo prejudicaria aquelas idosas que fariam almoço em suas casas. Pensou-

se que o ideal seria de 2 a 3 vezes por semana. Decidiu-se também oferecer um café no 

período do intervalo, para que eles não ficassem muito tempo sem alimentação. As decisões 

eram tomadas em função de como cada pessoa da coordenação enxergava o idoso, a partir 

mesmo dos próprios familiares, com suas limitações, pensando que chegariam velhinhos, de 

bengala, caminhar lento, com aparelhos auditivos, e que a Universidade seria um mundo novo 

para os mesmos. 

Também se pensou que poderia haver grande fila do dia da inscrição e se decidiu pela 

distribuição de senhas. Ainda pensando nas limitações físicas decidiu-se abrir o auditório para 

que os idosos pudessem aguardar sentados o momento de preencherem as fichas. Visando 

agilizar o processo e facilitar a compreensão deles decidiu-se que as fichas não seriam 

preenchidas pelos próprios idosos, mas por funcionários que atenderiam individualmente cada 

candidato. Os funcionários foram veementemente orientados que deveriam ser muito 

educados com os idosos, ouvi-los com atenção e paciência. Também foram orientados a 

auxiliá-los caso tivessem problemas de locomoção ou se tivessem problemas de visão ou 

audição. 

A divulgação do curso, por intermédio do parlamentar, seria feita por uma emissora de 

TV local, um programa de rádio e um jornal online e impresso de circulação regional. Diante 

dessa expectativa, a referida Unidade investiu pouco em divulgação, preparando somente 

folders que eram distribuídos internamente e na Associação de Aposentados e banners que 

foram expostos no exterior da Unidade, voltados para ruas de grande movimento. Entretanto, 
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por fatores alheios à vontade do parlamentar e da EEIMVR a divulgação na TV não ocorreu 

antes das inscrições, a divulgação no jornal e na rádio ocorreram somente no dia da inscrição. 

Em função disso, a procura naquele dia não preencheu as 40 vagas, sendo prorrogado por 

mais dois dias. Com a divulgação de prorrogação na rádio houve grande procura nos dois dias 

seguintes. Cabe acrescentar que a referida rádio é muito popular entre os idosos da cidade. 

Nos dias de inscrição, à medida que os candidatos iam chegando a equipe ia se 

surpreendendo, pois chegavam idosos joviais, com roupas de ginástica, muito ativos e 

articulados. Poucos eram os que tinham algum problema aparente oriundo do processo de 

envelhecimento, e os que possuíam não descreviam isso como uma limitação, mas já estavam 

bem adaptados e levavam a ‘limitação’ com bom humor. Uma exceção foi uma idosa com um 

sério problema de locomoção, que tinha um caminhar lento e inseguro, sendo necessário 

apoio. No caso, ela sentou-se em um banco próximo à entrada do Campus. Um familiar pegou 

a senha dela e na hora de fazer a ficha um membro da equipe se deslocou até onde ela estava 

para fazer sua inscrição. 

Após o fechamento das inscrições foram convocadas 40 pessoas para fazerem a 

matrícula. Havendo duas desistências, foram feitas as reclassificações.  

Os brindes começaram a chegar na semana anterior à aula inaugural e foram 

apresentados à equipe da EEIMVR, ao parlamentar e aos parceiros. Por inexperiência da 

Coordenação, as camisetas e canecas não foram produzidas com o logotipo dos parceiros, 

traziam somente o nome do curso, da universidade e o logotipo do curso. Esse fato causou 

uma reclamação por parte da AAP-VR. A Academia não se importou com essa questão, mas 

em função da reclamação da Associação, foi necessário providenciar a complementação 

contratando-se novo serviço, pois caso contrário eles (AAP-VR e o parlamentar) não 

concordariam em distribuí-los na aula inaugural. Conseguiu-se fazer tudo a tempo.  

Na primeira semana ocorreu a aula inaugural no primeiro dia, e uma aula de 

apresentações, chamada de aula de integração, no segundo dia, ambas com palestras. 

A aula inaugural foi realizada seguindo o rito de cerimônia oficial. Estiveram 

presentes na composição da mesa a Diretora da EEIMVR, o parlamentar que fomentou o 

curso, o presidente da AAP-VR, o dono da academia e o radialista que fez a divulgação do 

curso, sendo dada oportunidade de discurso a todos eles. Estiveram presentes as seguintes 

autoridades: presidente da câmara de vereadores local, os diretores das outras unidades da 

UFF na cidade, a diretora da Faculdade de Nutrição de Niterói e um representante da 
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Fundação CSN.  

Após o cerimonial a AAP-VR ofereceu um coffee break aos alunos. Os alunos 

estavam visivelmente entusiasmados e conversando entre si. Alguns já se conheciam, outros 

estavam se conhecendo naquele momento. Findado esse momento os alunos tiveram uma 

palestra sobre “Avanços e desafios para a promoção da saúde do idoso”. Durante a palestra 

eles estavam muito participativos, uns com muitas dúvidas e outros querendo falar muito para 

demonstrar o conhecimento que tinham sobre o tema, o que acabou estendendo o tempo 

planejado para a palestra. 

O segundo encontro foi iniciado com a apresentação da equipe da Coordenação e dos 

professores aos alunos e entrega das primeiras apostilas. Em seguida realizou-se uma 

apresentação da turma, onde cada um poderia falar um pouco de si e de suas expectativas, 

para que todos se conhecessem. Esse período também se estendeu um pouco, já que alguns 

falavam bastante e queriam contar suas histórias de vida. Finalizou-se com uma palestra sobre 

Neurociência do Envelhecimento.  

Após a primeira semana as aulas começaram efetivamente, duas vezes por semana. Na 

segunda semana a equipe de TV local foi até a Unidade e fez uma reportagem com os idosos 

na aula de informática. Com a divulgação da reportagem o curso tornou-se mais conhecido e 

pessoas começaram a procurar o curso na Universidade. 

Optou-se por ofertar poucas disciplinas simultaneamente para não causar confusão aos 

alunos. A questão das avaliações também foi flexibilizada, passando a exigir somente 

atividades, pois a expectativa de uma avaliação estava deixando os alunos muitos tensos, 

ansiosos e preocupados, o que segundo avaliação de parte da equipe da Coordenação estava 

indo na contramão da melhoria da qualidade de vida, que era um dos objetivos do curso. 

Alguns alunos de graduação voluntários e funcionários atuaram como tutores e, à 

medida que o curso avançava, percebia-se a necessidade da presença desses tutores para 

auxiliarem alunos e professores. Percebida esta necessidade foi aberto um edital e 

selecionados 10 alunos tutores, com o objetivo de auxiliar nas aulas e de promover a 

integração dos alunos de graduação com os alunos de extensão. 

Ao término do primeiro semestre de curso um engenheiro aposentado, ex-professor da 

EEIMVR, membro do conselho fiscal da AAP-VR e professor de Esperanto na referida 

unidade há 20 anos, procurou a Coordenação ao tomar conhecimento do Curso, oferecendo-se 

voluntariamente para dar aulas de Esperanto na Universidade. A Coordenação se dividiu, 
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parte achava desnecessário e desinteressante, sendo um assunto antiquado e parte achava que 

talvez fosse interessante, tanto pelos benefícios divulgados, especialmente como estímulo 

para surgimento de novos neurônios, evitando ou retardando problemas de perda de memória, 

quanto pela figura do professor, um idoso de 95 anos em condições muito boas de 

mobilidade, lucidez e motivação. Com a insistência do mesmo, a Coordenação resolveu 

agendar uma palestra e após a mesma fazer uma pesquisa entre os idosos, para detectar se 

havia interesse na referida disciplina.  

A palestra surpreendeu muitos pelo desempenho do professor idoso, o qual foi muito 

elogiado. Na pesquisa onze alunos se interessaram em fazer a disciplina. Consultado, o 

professor desejou dar aula mesmo para um pequeno grupo de alunos, e com isso, foi 

planejado um curso de férias de Esperanto, ministrado intensivamente no mês de julho, mas 

que acabou se estendendo posteriormente até setembro para finalização do conteúdo. O 

professor pediu que se abrisse vagas também para a comunidade acadêmica e estudantes de 

graduação se inscreveram, o que permitiu a oferta de uma disciplina intergeracional. Com a 

divulgação desse curso de férias seis alunos de graduação se interessaram e se inscreveram. 

No primeiro dia de aula, dos onze alunos da UMI interessados, apenas seis compareceram e 

frequentaram. Dos seis alunos de graduação, apenas dois efetivamente frequentaram das 

aulas. Uma das alunas, ao chegar à porta da sala e observar a turma perguntou se a aula seria 

junto com os idosos e, diante da afirmativa demonstrou um descontentamento e cancelou sua 

inscrição imediatamente. O curso prosseguiu com apenas oito alunos, todavia, estes 

demonstravam grande satisfação em participarem e se sentiam admirados e ‘contagiados’ com 

a vitalidade do professor. 

Com relação ao andamento das aulas, o segundo semestre letivo foi mais denso, com a 

oferta de conteúdos mais teóricos, em alguns momentos ampliado para três vezes de aula por 

semana, com duração de 4 horas de aula. No decorrer do semestre foi sendo observado que a 

quantidade de faltas estava se ampliando, ademais, muitos alunos não aguardavam o horário 

de término das aulas, saindo cerca de 45 minutos antes. Algumas faltas eram justificadas por 

motivos de doenças, exames e consultas médicas. Outras por questão de falecimento de entes 

próximos como pais e irmãos (especificamente três alunos nesse caso).  

Algumas reclamações surgiram também informalmente quanto a conteúdos, 

professores e sobre estarem se sentindo cansados. A Coordenação decidiu aplicar 

questionários de avaliações para tentar identificar corretamente quais eram os fatores que 

estavam gerando insatisfação. Ouviu-se também os tutores, que conviviam diariamente com 
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os alunos para saber o que eles estavam observando. Nos questionários poucas foram as 

reclamações, mesmo mantendo-se o anonimato, mas os tutores revelaram reclamações que 

eles haviam presenciado. 

Resultados preliminares desta pesquisa, como informações contidas nas referências 

bibliográficas sobre cursos de outras Universidades da Terceira Idade, e as oitivas a alunos e 

tutores, permitiram modificações do curso ao término do segundo semestre, visando terceiro 

semestre. 

Um exemplo disso é que a partir do terceiro semestre as disciplinas passaram a ser 

optativas, devendo os alunos alcançarem uma carga horária mínima, sem serem obrigados a 

cursar todas as matérias e tendo a opção de escolherem o que mais lhe agradava. Os idosos 

mostraram-se muito satisfeitos com essa modificação. Um dos idosos, ao saber da novidade 

disse: “Aí sim! Agora sim! Pelo menos a gente vai poder fazer só o que a gente gosta.” 

(Aluno D.A.L. em agosto de 2018). Essa iniciativa converge com o que preconiza Cachioni 

(2003, p.34), quando diz que: “Este aluno não deve fazer nada a que seja obrigado, deve 

poder escolher seu horário, seu professor e suas atividades. Deve poder buscar seu 

crescimento pessoal e coletivo.” 

Até o término do segundo semestre letivo não havia ocorrido evasão. Os casos de 

alunos com grande quantidade de faltas foram justificados como sendo problemas de saúde. 

Na inscrição em disciplinas para o terceiro semestre percebeu-se a ausência de três alunas que 

não retornaram às aulas, sendo que duas alegaram estarem com problemas de saúde. Uma 

delas, a senhora que tinha problemas de locomoção, informou o desejo de retornar às aulas, 

mas que se encontrava impossibilitada de andar, em tratamento médico. 

Lidar com as questões de problemas saúde e consultas médicas por parte da 

Coordenação foi uma das situações que surgiram com o início do curso, mas que não tinham 

sido vislumbradas no planejamento, o que exigiu uma flexibilização com relação a quantidade 

de faltas mediante apresentação de atestados. Com relação aos problemas ligados à velhice 

avançada, como problemas de locomoção, por exemplo, ainda não havia sido encontrado por 

parte da Coordenação meios de superá-los, a não ser pela oferta de acessibilidade por meio de 

rampas e elevadores. Isso, entretanto, não era suficiente para garantir a presença da aluna que 

sofria desse problema, uma vez que envolvia questões particulares, como a dificuldade da 

aluna chegar à Universidade e as dores que ela mesmo sentia, não conseguindo permanecer 

confortavelmente em sala de aula. 
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A baixa interação entre os alunos da graduação e os idosos foi outra questão que 

preocupou a Coordenação do Curso, já que as tentativa iniciais não haviam sido exitosas. Em 

função disso, a Coordenação começou a estudar meios de promove-la. 

5.4 Perfil dos alunos e candidatos à primeira turma 

A primeira turma de alunos do Curso Universidade da Melhor Idade foi composta por 

40 alunos, sendo 62,5% mulheres e 37,5% homens. Esta proporção se diferencia um pouco do 

perfil identificado por Debert (2012) nos programas e associações para terceira idade, onde o 

público masculino raramente ultrapassa 20% da turma. As questões que se levantam referem-

se a que fatores neste curso atraíram um público masculino quase duas vezes superior à 

identificada em pesquisas anteriores. Seria o tipo de disciplinas ofertadas, de cunho mais 

tecnológico? Seria o grau de instrução mínimo exigido e a escolaridade dos idosos de Volta 

Redonda? Ou seria a propaganda de apoio da Associação de Aposentados ao curso (já que 

esta instituição tem um grande peso, inclusive político)? 

Com relação a faixa etária, 65% possuíam no início entre 60 e 69 anos, 20 % entre 70 

e 79 anos e 15% entre 55 e 59 anos. Cabe esclarecer que para a faixa etária entre 55 e 59 anos 

foi estabelecida uma cota pela Coordenação do curso, que visava ter majoritariamente alunos 

a partir de 60 anos. A média de idade encontrada foi de 64,6 anos. 

Gráfico 1: Distribuição etária da turma da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fichas de inscrição 

 

Quanto à escolaridade, apenas 10% possuíam o requisito mínimo de possuir ensino 

fundamental e 90% tinham escolaridade acima da exigida, distribuídos da seguinte forma: 

42,5% possuíam ensino médio ou técnico, 45% possuíam curso superior e 2,5% possuíam 
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mestrado. Dos alunos que possuíam ensino médio 7,5% relataram que haviam iniciado um 

curso de graduação, mas que não chegaram a concluir.  

A escolaridade, segundo Camarano, Kanso e Fernandes (2016), é um importante 

indicador das condições de vida, que interfere tanto nas condições de saúde, quanto na 

participação no mercado de trabalho e os rendimentos que recebem. As autoras ponderam que 

a escolaridade média da população idosa é baixa, sendo bem baixo o acesso dos idosos ao 

ensino entre as décadas de 1980 e 1990, e um pouco maior nas décadas seguintes, daqueles 

idosos que se beneficiaram de avanços na educação formal a partir da década de 1950. 

Gráfico 2: Escolaridade da turma da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fichas de inscrição 

 

Com relação à aposentadoria, 77,5% dos alunos eram aposentados contra 22,5% que 

ainda não. Dentre as mulheres, 68% declararam serem aposentadas e 7,5% era exclusivamente 

pensionistas - o que significa que 75,5% delas viviam com proventos advindos da previdência 

social. Do total, 15% das mulheres era concomitantemente aposentada e pensionista. Dentre 

os homens o percentual de aposentados sobe para 93 %.  

De acordo com Camarano, Kanso e Fernandes (2016) a previdência se constitui na 

principal fonte de renda dos idosos, sendo que em 2014, 55,5% da renda dos homens e 79,9% 

da renda das mulheres brasileiras era proveniente de aposentadoria. 

Essas autoras consideram que a permanência dos idosos no mercado de trabalho pode 

ser boa tanto para a atividade econômica, haja vista a menor quantidade de jovens no mercado 

de trabalho, quanto para os próprios idosos, não somente pela renda gerada, mas também pelo 
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fato do trabalho ser um fator de integração social, especialmente para os homens. Na prática 

pôde-se observar em muitos alunos, especialmente entre os homens o desejo de ainda 

permanecer no mercado de trabalho. Observou-se o caso de um aluno que relatou que após se 

aposentar trabalhou mais 20 anos na área petrolífera e só parou por questões do mercado de 

trabalho, mas se tiver oportunidade deseja voltar. Outro se aposentou recentemente, mas 

deseja voltar ao mercado de trabalho, para complementar a renda, pois sua aposentadoria tem 

valor baixo, e pelo fato de não ter se acostumado a ficar em casa ocioso. Há ainda um aluno 

que era empresário e advogado, mas que teve que fechar seu negócio por questões 

conjunturais. Se aposentou em seguida, mas não deixou o ofício de advogar, para não ficar 

parado.  

Mais de 72% declararam serem responsáveis pela renda familiar, ou seja, eram chefes 

de família. Quanto à renda, 62,5% situavam-se entre 2 e 5 salários mínimos. Não possuíam 

renda ou possuíam no máximo 1 salário mínimo 22,5% dos alunos. Acima de 5 salários 

apenas 15% da turma, conforme dados apresentados no gráfico abaixo: 

Gráfico 3: Renda da turma da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fichas de inscrição 

 

Todos que afirmaram não possuir renda e a grande maioria dos que recebem até um 

salário mínimo (5 pessoas em um total de 6) são do sexo feminino. Algumas alunas que não 

possuíam renda no início do curso estavam buscando emprego. Uma delas começou a 

empreender junto com a irmã, com a qual ela reside, fazendo artesanato, depois de meses 

procurando emprego e não encontrando.  

O aspecto moradia está representado no gráfico 4. Observa-se que 23% da turma é 
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composta por idosos que moram sozinhos. Moram com cônjuges 53% (somando-se somente 

cônjuge com cônjuge e filhos), 18% moram somente com filhos e apenas 8% moram com 

irmãos, o que sugere que a maioria dos alunos não vive na solidão, pelo menos fisicamente.  

 

Gráfico 4 – Moradia/turma da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fichas de inscrição 

 

Conforme esclarece Debert (2012), alguns estudos mostram que a tendência de idosos 

morarem sozinhos não reflete necessariamente abandono, mas pode estar significando um 

novo tipo de arranjo, no qual a troca e a assistência continuam ocorrendo, sendo facilitadas 

pelo aumento da mobilidade e pelo desenvolvimento dos meios de comunicação.  

Camarano, Kanso e Fernandes (2016) consideram que esta questão de idosos que 

moram com filhos ou outros parentes, como irmãos, por exemplo, sugerem uma fragilidade 

física, mental, financeira ou social. Somando-se os idosos do curso nessa configuração de 

moradia, tem-se 26% da turma, entretanto, não se sabe dizer se estes correspondem ao perfil 

de fragilidade encontrado pelas autoras, pois esse não foi um aspecto levantado e nem 

verificado. 

 “(...) O envelhecimento populacional requer adaptações nas condições de habitação, 

já que a idade avançada traz dificuldades de locomoção” (CAMARANO; KANSO; 

FERNANDES, 2016, p.93). Essa afirmação das autoras também pôde ser observada, já que 

duas alunas apresentam problemas de locomoção visíveis. Uma delas, com 70 anos, tem 

problemas de saúde que dificultam seu caminhar dentro da Universidade. Outra, ainda na 

faixa de idosos jovens, com 63, também possui problemas no caminhar em função de uma 
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queda que teve em casa, logo após completar 60 anos. Ela explicou como foi seu processo de 

tratamento e recuperação, evidenciando as dificuldades que teve ao retornar do hospital em 

função da arquitetura de sua casa, com muitas escadas, com portas e com banheiros não 

adaptados. Segundo a aluna a casa é muito boa, mas com esses problemas de acessibilidade, 

tendo sido construída na sua juventude e a aluna relatou: “Quando eu fiz a casa, não pensei 

nesses problemas. A gente nunca pensa que um dia vai ficar velha” (Aluna JRFS). 

Declararam fazer uso de medicamentos 72,5% dos alunos e 40% declararam fazer 

parte de algum grupo, sendo citados grupos religiosos em sua maioria, mas também grupos de 

solidariedade e de práticas desportivas. Quando questionados sobre as atividades de lazer que 

já praticavam antes do ingresso no curso, 70% afirmaram praticar atividades físicas como 

atividade de lazer e 15% alegaram não realizar nenhum tipo de atividade de lazer. Os outros 

15% declararam atividades de lazer diversas, como atividades artesanais e culturais. 

 

Gráfico 5: Atividades realizadas no tempo livre turma da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fichas de inscrição 

 

Na observação participante e na entrevista foi possível perceber um pouco quais 

atividades esses idosos já realizavam antes de frequentar a UMI. Assim como no questionário, 

muitos relataram praticarem atividades físicas, explicando que frequentam academias, fazem 

natação, hidroginástica, andam de bicicleta, sendo que um dos alunos, com 69 anos, pratica 

ciclismo de longa distância. 
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É o meu hobby né, é o ciclismo.[...] , aí surgiu uma oportunidade, um clube aqui em 

Volta Redonda de ciclismo, aí eu comecei a pedalar com eles, com uma bicicleta. O 

primeiro passeio meu foi de São Luiz a Quatis.[,,,] E hoje eu tenho uma bicicleta 

top, boa, de pedalar, pra longa distância. Que meu pedal é longa distância.  Apesar 

que eu já competi várias vezes aqui em Volta Redonda. Eu tenho uns 5 troféus de 

ciclismo. Muito lindo. [...] Então eu acatei aquilo com maior carinho, e aquilo me 

deu força pra meu estado de saúde. (Aluno M.G.F. de 69 anos) 

 

Frequentar o Estádio Municipal para torcer pelo time da cidade, denominado Voltaço, 

foi outra atividade relatada, haja vista ser gratuito aos idosos o  acesso ao estádio para jogos 

do time da cidade “Todo jogo que tem no Raulino [Estádio] do Voltaço eu vou. Acompanho o 

Voltaço pra todo lado. Só não acompanho pra longe porque depende de avião. Eu torço, 

gosto, participo.” .(Aluno M.G.F. de 69 anos).  

Outros preferem atividades sociais e culturais, como frequentar clubes, cinemas, entre 

outros: 

 

Eu vou ao cinema. [...] Então eu gosto da vida bastante social. Por exemplo lá perto 

da minha casa. Eu moro no bairro Nossa Senhora das Graças perto do Clube 

Náutico. Então tem umas moças lá. Moças entre aspas, de quase cinquenta e poucos 

anos, a gente reúne os vizinhos pra fazer uma festa. Agora há pouco tempo teve uma 

festa dancing days. Eu me esbaldo. Eu danço, até uma hora, duas horas da manhã. 

Sento descanso e vou dançar. Eu amo dançar. Não é porque sou evangélica que 

posso deixar de ver um show. As vezes quando tem um show bom no Clube Náutico 

que é do lado da minha casa eu vou eu assisto.  Festa, eu amo ir à festa. Tudo que 

me chama pra ir eu vou. Não rejeito nada. [...] Sair pra ir pra barzinho, conversar, 

ouvir uma boa música, vou pro moto clube, porque meu cunhado é do moto clube. 

Ai a gente tem almoço. Ele me chama e vamos embora. Converso com todo mundo. 

Minha irmã fala: ‘cala a boca, você fala demais’. Eu gosto, sou muito faladeira. 

Frequento clube vou pra piscina. Agora no verão, já adianto o almoço as vezes no 

sábado, vou e faço feira que é perto da minha casa, [e vou para o] clube. Eu, minha 

irmã e minha menina. Aí só volta sete horas da noite. As vezes vai em casa, come 

alguma coisinha e volta. (aluna E.G.F, 60 anos) 

 

Perguntada sobre qual atividade de lazer costuma praticar, a aluna M.A.C.S. 

respondeu que o trabalho voluntário é uma de suas atividades de lazer, além da leitura e de 

assistir filmes: “A minha é leitura, filme e trabalho voluntario.”  (aluna M.A.C.S, 71 anos) 

Alguns alunos demonstraram uma vida social muito ativa, como é o caso do aluno 

P.L.B. e de sua esposa, também aluna do curso, que praticam esportes, frequentam bailes, 

bebem “uma cervejinha” e desfilam em escolas de samba. Chama a atenção a disposição do 

aluno em frequentar os ensaios semanais da escola de samba na cidade do Rio de Janeiro, 

distante quase 130 km de Volta Redonda:  

 



  98 

Hoje fazemos parte do grupo de ginástica lá na academia. Nós fazemos ginástica no 

nosso CRAS [Centro de Referência de Assistência Social] que é no Monte Castelo. 

Nós fazemos dança de salão. Eu faço natação, ela faz hidroginástica. Ela faz um 

monte de curso no nosso CRAS. Desfilamos no Bloco da Vida. Esse ano não teve. 

Desfilamos ano passado. [...] A cerveja, eu gosto de tomar uma cerveja. Mas não 

posso tomar cerveja igual eu tomava a 10, 20 anos atrás. Porque hoje a minha 

estrutura já não é pra isso. [...] A gente gosta muito de dançar, então pra nós hoje 

esse negócio: ‘ah vou no baile.’ ‘Que horas que é ?’ ‘Ah de 23 vai ate que hora as 4 

da manhã.’ Não, a gente vai durante o dia, entendeu. A gente até vai. Teve um baile 

agora no dia 18 desse mês. Baile que é feito todo ano aqui em Volta Redonda. Um 

baile charme. Festa charme, é charme coquetel. Então a gente vai todo ano. Porque é 

uma tradição na nossa vida. Tem muitos amigos que frequentam esse ambiente 

então a gente vai, mas não é...[não concluiu]. Quando a gente era mais jovem virava 

a noite direto nesses pagodes, festas. Hoje mudou, hoje a linha é outra. [...] A gente 

dança. A gente gosta de esporte, a gente gosta de futebol, a gente gosta de carnaval, 

eu inclusive desfilo no carnaval no Rio. Eu sou componente da Escola de Samba 

Acadêmicos do Salgueiro. S. [esposa e também aluna da UMI]  é portelense ela 

gosta da Portela. Já desfilamos junto na Portela. Mas eu tenho um vínculo com o 

Salgueiro, eu desfilo em área de comunidade, então em área de comunidade você 

desfila, frequenta os ensaios e você ganha a fantasia. Você não paga a fantasia, a 

fantasia é cedida para você pra desfilar, ai depois você tem que devolver. Então, é 

uma coisa muito bem organizada, muito bem preparada. Você tem que frequentar os 

ensaios. Tem frequência. Se você tiver três faltas consecutivas você é eliminado do 

evento. Então eu estou nesse caminho há mais de 10 anos. Amanhã é quinta-feira, 

amanhã é dia de eu ir lá para o ensaio. Eu vou as quintas e volto. Quando não volto 

no mesmo dia eu volto na sexta-feira de manhã. (Aluno P.L.B., 65 anos) 

 

Os bailes dos aposentados, promovidos pela Associação de Aposentados e 

Pensionistas de Volta Redonda, entretanto, não era uma atividade muito apreciada por esta 

turma, não tendo sido citado por nenhum aluno. Pelo contrário, eles vêem com certo 

preconceito, como se observa na fala do aluno A.R.M.S.S. ao ser questionado se já havia ido a 

algum baile de aposentados: 

 

Não vou não. Não gosto não. Sabe por quê? Não é discriminação, é muito idoso.[...] 

Eu acho seguinte, nunca fui lá dentro e não tenho vontade não. Eu vejo, moro perto. 

Eu vejo as pessoas que vão lá e, eu não fui, e não gostei. Talvez se eu for no 

Funcionários [nome de um clube da cidade], num baile que é pago, talvez funcione 

melhor. Mas eu também não sei dançar. E não quero aprender também. Não me vejo 

dançando. Eu sempre dancei, mas sozinho. Gosto muito de música. Gosto pra 

caramba. Mas assim, dançar forró, não quero. (aluno A.R.M.S.S., 65 anos, 

explicando porque não gosta dos bailes dos aposentados). 

 

Na observação participante pode-se perceber que muitos alunos justificavam suas 

faltas a aulas para realizarem viagens. Uma aluna relatou que como vive só, tem apenas uma 

filha e não tem netos, sempre faz viagens sozinha em grupos de excursão, tendo ido para 

Bonito- MS em junho deste ano. Outros alunos também falaram de suas viagens, algumas até 

internacionais, como Estados Unidos, Itália e Portugal no período do curso. 

Outra atividade que as mulheres gostavam de fazer antes das aulas, quando chegavam 
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mais cedo, era irem juntas dar um passeio no Shopping, que é bem próximo da Universidade. 

Outro fato que merece destaque é o meio de locomoção utilizado para chegar à aula. 

Muitos utilizavam o transporte coletivo urbano, mas não eram poucos os que vinham de carro, 

sendo que muitas das mulheres dirigiam. Alguns alunos do sexo masculino, dois ou três, 

utilizavam motocicletas para irem para as aulas. Após o início do curso alguns passaram a 

utilizar o ônibus disponibilizado para os alunos da Universidade. 

Perfil dos candidatos que se inscreveram para a primeira turma: 

Os critérios para seleção da primeira turma foram: possuir o ensino fundamental 

completo e possuir disponibilidade de tempo à tarde de segunda a sexta-feira. O critério de 

classificação foi ordem de chegada e de desempate, caso fosse necessário, maior idade.  

Dos candidatos interessados que fizeram a inscrição, 20,9% eram da faixa etária dos 

55 aos 59 anos, 59,8% tinham entre 60 e 69 anos, 17,7% tinham idade entre 70 e 79 anos e 

apenas 1,6% tinha 80 anos ou mais. Estes candidatos eram moradores principalmente da 

cidade de Volta Redonda, mas também havia um interessado da cidade de Barra Mansa e um 

da cidade de Pinheiral, cidades circunvizinhas. Cabe ainda revelar que 61,2% eram do sexo 

feminino e 38,8% do sexo masculino. 

Após o início do curso, o mesmo foi tornando-se mais conhecido, tanto pelas 

divulgações que ocorreram na mídia quanto pela propaganda boca a boca, sendo grande a 

procura de interessados. Desse público alguns relataram que haviam acabado de se aposentar 

e desejam ocupar o tempo agora ocioso. Outros iam atraídos pelas disciplinas, sendo que 

muitos procuravam especificamente a informática, pois sentiam necessidade de se inteirar 

nesse conteúdo. E teve o caso de uma senhora que foi acompanhada de sua neta, encaminhada 

por seu médico geriatra, que recomendou que a mesma entrasse em um curso da terceira 

idade, pois faria bem à sua saúde e indicou a Universidade da Melhor Idade como uma forma 

de tratamento. 

5.5 Perfil do Corpo Docente 

A partir de um levantamento survey, foi possível traçar o perfil do corpo docente que 

ministra aulas na Universidade da Melhor Idade (UMI). O modelo do formulário eletrônico 

está disponibilizado no Anexo III. Ele se baseou em pesquisa realizada por Cachioni (2003), 

na qual ela desejava conhecer o perfil dos professores da Universidade da Terceira Idade do 

Brasil. 
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O projeto da UMI/UFF tinha inicialmente 20 professores, dos quais 13 responderam à 

pesquisa, o que equivale a 65 % do corpo docente. 

Com relação à idade, apenas cerca de 15% possuía de 20 a 39 anos de idade , sendo 

que quase 85% era da faixa etária de 40 a 59 anos. A predominância de professores nesta 

faixa etária também foi observada por Cachioni (2003) em sua pesquisa,  

Gráfico 6 – Idade dos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

Quanto ao gênero, predominou o masculino, com 84,6% dos professores. Essa 

predominância masculina se diferenciou da média das outras Universidades da Terceira Idade 

analisadas por Cachioni (2003), entretanto se aproximou do que ocorre nos cursos vinculados 

aos departamentos de Engenharia Agronômica e Ciências Florestais. Talvez isso tenha 

ocorrido pela característica da EEIMVR que tem em seu quadro 80,1% de professores do 

gênero masculino. 

 

Gráfico 7 – Gênero dos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

 

Todos possuíam pós-graduação, sendo quase 85% stricto senso. A maioria das 

graduações se concentraram na área de Ciências Exatas e Tecnológicas, com 61,5% dos 
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professores formados nessa área. Havia também professores gradados das áreas de Ciências 

Biológicas e da Saúde (23,1%) e das áreas de Ciências Humanas e Sociais (15,4%).  As áreas 

de pós graduação foram as seguintes: 53,8%  em Ciências Exatas e Tecnológicas, e 23,1 % 

nas duas áreas: Ciências Humanas e Sociais e Ciências Biológicas e da Saúde.  

Esses dados mostram que, assim como na pesquisa de Cachioni (2003), era grande o 

percentual de professores graduados e pós-graduados, inclusive superando os percentuais 

encontrados pela autora. 

Gráfico 8 – Áreas de Graduação dos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

Gráfico 9 – Áreas de Pós-Graduação dos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

 

Perguntados sobre em qual curso de graduação trabalham atualmente, 61,5% 

afirmaram trabalhar na área de Ciências Exatas e Tecnológicas,  7,7% na área de Ciências 

Biológicas e da Saúde, e mais de 30% afirmaram não trabalhar como professor universitário. 

Tais dados divergem dos encontrados por Cachioni (2003) que encontrou maior concentração 
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de docentes na área de ciências humanas e um percentual bem maior de professores que não 

atuavam no magistério superior, sendo 43,1%, contra os 30 % da UMI. Assim como os dados 

referentes ao gênero, essa maioria de pessoas formadas nas áreas de Ciências Exatas e 

Tecnológicas se justificam pelos fato de muitos dos professores pertencerem ao quadro de 

professores da Escola de Engenharia, que historicamente tem a maior parte de seus 

profissionais oriundos desta área. 

Gráfico 10 – Áreas de atuação dos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

O tempo de atuação no magistério foi bem variado, sendo que 46,2% atuava de 11 a 

20 anos, 30 % não atuava no magistério, 15%,4% atuava há menos de 10 anos e 7,7% há 21 

anos ou mais. 

Gráfico 11 – Tempo atuação dos professores da UMI no magistério 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

 

Com relação a realização de pesquisas, apenas um respondente afirmou estar 

desenvolvendo pesquisa ligada ao trabalho com idosos, o que equivale a 7,7%. Tal dado 

destoou bastante do que foi observado nas outras Universidades da Terceira Idade, onde 
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Cachioni (2003) levantou que 56,8% estavam desenvolvendo pesquisas ligadas à área de 

trabalho com os idosos. 

 

Gráfico 12 – Desenvolvimento de atividade de pesquisa dos professores da UMI 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 

 

Foi perguntado também se o docente havia feito nos últimos 5 anos algum curso de 

Gerontologia, Geriatria, Educação de Idosos ou Pedagogia/Andragogia. Apenas um aluno 

respondeu afirmativamente esta questão, informando ter cursado Educação Tecnológica. Esse 

dado seguiu a tendência encontrada nas outras Universidades da Terceira Idade. Segundo 

Cachioni (2003) nas instituições na qual pesquisou, pouquíssimos professores procuraram tais 

cursos e os investimentos das instituições em capacitação do corpo docente nesta área eram 

precários. O mesmo ocorrido se repetiu na UMI/UFF, o que sugere que quinze anos após a 

pesquisa realizada por Cachioni (2003) continua deficiente no país – ou pelo menos no âmbito 

da Universidade Federal Fluminense - a formação de educadores para o segmento idoso, nem 

mesmo através dos cursos de extensão universitária. 

 

Gráfico 13 – Realização de Cursos de Gerontologia, Geriatra, Educação de Idosos ou 

Pedagogia/Andragogia pelos professores da UMI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa com os professores 
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Apenas um (7,7%) já tinha trabalhado com idosos antes de começar a atuar na 

Universidade da Melhor Idade. Este atuara na área de educação por 3 anos. Essa falta de 

experiência no trabalho com idosos e o pouco tempo de experiência daqueles que já tinham 

trabalhado foi outro dado que se alinhou aos levantamentos de Cachioni (2003). 

Os motivos que os levaram a atuar no curso da UMI/UFF foram: o fato de terem 

recebido o convite, o desejo de adquirir novas experiências com um novo público, o bom 

relacionamento que tem com pessoas da terceira idade, a oportunidade de troca de 

conhecimentos com os alunos e o desejo de levar novas experiências e atualizações 

tecnológicas ao novo público.  

Todos consideraram que o fato de dar aulas para idosos traz ganhos ou vantagens, 

tanto no que se refere a vida pessoal quanto na vida profissional.  

As vantagens citadas na vida pessoal foram diversas, mas a mais recorrente foi a 

oportunidade de troca de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de relações mais 

humanizadas e de amizade, que leva à melhoria do relacionamento intergeracional com 

pessoas da terceira idade. 

Já na vida profissional, as vantagens citadas foram: a aquisição de nova experiência 

docente com um público mais velho, aprimoramento da didática e enriquecimento do 

currículo. 

Essas informações sobre os motivos que levaram a atuar na UMI/UFF e as vantagens 

percebidas pelos professores são bem parecidos com os encontrados por Cachioni (2003). As 

características gerais do corpo docente também se assemelham às que ocorrem em outras 

Universidades da Terceira Idade, como o fato de a maioria dos professores já fazerem parte 

do corpo docente da Universidade, independente de terem formação na área gerontológica, 

sendo que a experiência de trabalho com os idosos eles adquiriram no próprio curso. 

Resgatando o que foi dito por Cachioni (2003) para ser um bom educador da terceira 

idade não basta somente ter iniciativa pessoal, gostar de idosos e ter capacidade de 

improvisação. É preciso ter outras características, como ter formação multidisciplinar, 

conhecer o que ocorre à sua volta para conduzir as ações e ter capacidade e espírito 

vocacional para adaptar-se a qualquer modelo de velhice, para organizá-la e introduzi-la na 

sociedade. Algumas dessas características podem ser desenvolvidas a partir da capacitação 

específica para esses docentes. Segundo a autora, faz necessário investir na formação 

gerontológica dos educadores e planejadores dos cursos, para que se consiga oferecer 
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melhorias no estado físico, psíquico e mental dos idosos.  

No caso específico da UMI/UFF observou-se também uma carência dos investimentos 

em capacitação tanto do corpo docente quanto dos planejadores. Também pequena foi a 

procura por cursos nessa área por parte dos professores. Tal fato pode ser entendido pela 

característica especial desse curso que se consolidou sobre um recurso recebido de emenda 

parlamentar, o que faz com que o mesmo não seja perene. Sendo assim, investimentos nessa 

área poderiam não oferecer retorno à Universidade em caso de descontinuidade do curso, 

sendo, possivelmente, mais viável administrar a verba de modo a se prolongar o tempo de 

oferta do curso à comunidade. 

Além dos vinte professores que faziam parte do corpo docente inicialmente, outros 

professores foram agregados para ministrarem disciplinas optativas (não previstas 

anteriormente), especialmente a partir de terceiro semestre do curso, mas que não atuaram no 

período de tempo compreendido no presente estudo, à exceção do professor de Esperanto, 

que, como está descrito na seção 5.3. História Natural do Curso Universidade da Melhor 

Idade, ministrou sua disciplina a partir de julho de 2018, estendendo suas aulas 

posteriormente com previsão de término em setembro de 2018. 

Cabe aqui então uma breve caracterização deste docente – que não participou do 

survey, já que não fazia parte do corpo docente, tendo sido agregado ao curso de forma 

diferente – especialmente pelo fato deste ser um idoso. 

Como foi dito, ele se ofereceu voluntariamente para dar aulas de Esperanto, sem 

requerer nenhum tipo de contrapartida. Com a idade de 95 anos, começou a atuar na 

Universidade da Melhor Idade, dando aulas de Esperanto. Sua formação era na área de 

Ciências Exatas e Tecnológicas, tendo também experiência de docência à idosos há 20 anos, 

visto que atuava como professor de Esperanto na AAP-VR, desde que se aposentara como 

professor na EEIMVR. 

Ao contrário dos idosos alunos do curso, ele tinha, de fato, a aparência que nos remete 

aos estereótipos de um idoso. Vestia-se com roupas formais (como suéter e boina) e tinha um 

linguajar bastante polido. Características facilmente vinculadas a sua formação acadêmica e 

atuação como docente, mas também a sua idade. Tinha uma mobilidade muito boa e grande 

disposição de fazer as coisas, além de uma lucidez admirável. Sempre que tinha oportunidade, 

ele relatava os benefícios que o Esperanto trazia, como produção de novos neurônios e a 

prevenção de doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer e Parkinson. Dar aulas desta 
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disciplina era também seu hobby e seu ideal de vida como ele mesmo relatou: “Continuo 

lecionando Esperanto. Essa é a minha cachaça, minha mania, meu ideal”. 

Em sua fala, atuando voluntariamente tanto como membro da AAP-VR e como 

professor de Esperanto, ele deixou evidente seu desejo se ser útil: 

 

A minha colaboração na Associação é de participar gratuitamente. Nenhum diretor 

recebe remuneração. Não tem remuneração nenhuma. Então é um trabalho 

voluntário, que a gente faz de graça por amor à Associação e pela alegria de ser útil. 

Isso é uma coisa muito importante: ser útil e ser uma pessoa que possa ajudar a 

Associação a crescer. [...] Mas estou sempre às ordens da Escola no que eu puder ser 

útil. (Professor e Engenheiro A.F. em entrevista concedida em maio de 2018) 

 

Diante de sua atuação e de sua fala, percebe-se que os motivos que o levaram a ser 

docente na UMI/UFF foram, pelo menos em parte, diferentes dos que levaram outros 

professores. Sendo o prazer de ministrar a disciplina em questão e o desejo de ser útil os 

motivos apontados por ele. 

5.6 Percepção dos idosos alunos da Universidade da Melhor Idade 

A partir de entrevistas, de um grupo focal com os idosos, de observação participante 

da aula de integração e do cotidiano durante dois semestres letivos, conforme está detalhado 

na metodologia, foi possível observar quais eram as expectativas deles, como se sentiam 

frente às representações da velhice e como o curso afetou a vida deles segundo suas próprias 

percepções. 

5.6.1 As expectativas dos alunos quanto ao curso  

O levantamento das expectativas baseou-se em relatos dos próprios alunos, obtidos a 

partir de observação participante na aula de integração, ocorrida em 06/09/2017 (na qual 

participaram 38 dos 40 alunos matriculados), em entrevistas (totalizando 10 discentes 

entrevistados no período de novembro de 2017 a agosto de 2018) e em observação 

participante realizada com todo o grupo discente no período de setembro de 2017 a julho de 

2018. 

Foi possível observar diferentes expectativas quanto ao curso e motivações para se 

inscreverem no mesmo, sendo algumas delas recorrentes. A partir de falas semelhantes foi 

possível agrupá-las. 

O desejo de alguns em ocuparem o tempo livre ficou bastante evidente, conforme a 

fala que segue: “eu vi a placa lá fora e falei isso aí me interessa. Eu estava precisando fazer 
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alguma coisa pra não ficar muito ocioso.” (Aluno A.R.M.S.S. em entrevista concedida em 

dezembro de 2017). 

Para alguns o tempo ocioso era advindo da aposentadoria, como se observa nessa fala: 

“[...] agora eu me aposentei. E agora eu estou aproveitando este tempo, este espaço, para vir 

fazer o curso”. (Aluno F.A.A.F. na reunião de integração) 

Pessoas que estavam acostumadas com a rotina laboral diária e que após 

aposentadoria, fora do mercado de trabalho e muitos anos longe dos bancos escolares não 

haviam encontrado uma forma de preencher o tempo vago. Estes viam no curso a 

possibilidade de sair da ociosidade, conforme fala desta aluna:“... já que tem muito tempo que 

eu não tô estudando e eu tô ociosa dentro de casa. Já não tô trabalhando, né? E a gente que 

sempre trabalhou, essas coisas assim, pra mim me chama a atenção (Aluna M..T.D.T. em 

entrevista concedida em novembro de 2017). 

Havia também alunos que já tinham parte de seus tempos ocupados, mas que ainda 

assim, demonstraram o desejo de ocuparem todos os dias úteis da semana, como se pode ver 

na fala de um aluno que já era aposentado há quase 20 anos e que dedicava boa parte de seu 

tempo ao voluntariado, mas que mesmo assim desejava ocupar os dias que ainda estavam 

livres: “Eu tenho esse curso mais, porque eu tenho dois dias vagos na semana. Pra nós serve 

como terapia ocupacional. Dá uma longevidade maior na nossa vida de idoso. É só isso.” 

(Aluno W.G.B. na reunião de integração) 

À luz da literatura, essa expectativa identificada como desejo de ocupar o tempo 

ocioso se alinha bem a um dos objetivos de Pierre Vellas, na proposta da primeira 

Universidade da Terceira Idade (em Toulose) que seria de uma universidade aberta a todos os 

idosos onde eles pudessem ocupar produtivamente seu tempo livre. (PALMA, 2000; 

LOURES, 2001; CACHIONI 2003). Tal objetivo se replicou também na Universidade da 

Melhor Idade, conforme objetivos descritos no item 5.3, e acabou convergindo com as 

expectativas de alguns alunos. 

Entretanto, na visão de Veras e Camargo Junior12 (1995), que se baseavam na 

experiência da UNATI/UERJ, os cursos não são oferecidos para ocupar o tempo livre dos 

idosos, mas sim para transmissão de conhecimentos mais atuais, a fim de valorizá-los como 

cidadãos. Corroborando com a visão desses autores, observou-se também o caso de uma aluna 

                                                           
12 Renato Veras e Kenneth R. de Camargo Junior eram respectivamente diretor e coordenador da 

UNATI/UERJ em 1995. A UNATI é a Universidade Aberta da  Terceira Idade, fundada pela da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. 
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que alegava ter seu tempo muito ocupado – o que foge do estereótipo de que os idosos são 

desocupados – mas que buscava no curso adquirir ‘cultura’, Como descrito abaixo 

[...]Sou pedagoga, [...] soube desse curso através da minha sobrinha, ex-aluna da 

UFF, e vim pela cultura, né. O curso novo, a proposta do trabalho de vocês muito 

boa e estamos aqui. Tenho dois voluntariados, tenho tempo muito ocupado. Tenho 

que planejar o que eu vou fazer. Mas, estou muito feliz de estar aqui. (Aluna 

M.A.C.S. na reunião de integração). 

Esta busca por novos conhecimentos foi a expectativa mais recorrente observada. De 

acordo com Cachioni e Todaro (2016) muitos dos idosos que procuram as escolas desejam 

realizar uma vontade antiga de aprenderem conteúdos escolares em busca de uma vida 

melhor. Outros são influenciados pela escolaridade de filhos e netos, já que desejam auxilia-

los nas lições de casas. A fala desse aluno evidencia a expectativa de frequentar o curso para 

aprender novos conteúdos: “Eu acredito que ao término do curso, eu vou sair daqui primeiro 

com o conhecimento de matérias das quais eu não tenho domínio. Com aprendizado. (Aluno 

A.P.O. em entrevista concedida em novembro de 2017)  

Alguns alunos também esperavam poder compartilhar seus conhecimentos trazidos de 

suas experiências de vida, como ficou evidente no seguinte trecho transcrito: “...e é muito 

bom estar aqui para compartilharmos nossas experiências né, e o aprendizado por esse 

período de vida fantástico, maravilhoso, que o Senhor está nos permitindo. E aprender com 

vocês, né? (Aluno A.P.O. na reunião de integração)  

A expectativa de trocar experiências e compartilhar conhecimentos vai ao encontro do 

que Cachioni (2003) propôs, que a educação para idosos deve considera-los como donos de 

uma história pessoal que trazem consigo uma bagagem de conhecimentos que devem ser 

aproveitados e potencializados pela universidade. 

Uma aluna relatou que, embora sempre buscasse o conhecimento, enfrentou muitas 

dificuldades em sua vida acadêmica, inclusive sem ter tido a oportunidade de cursar uma 

faculdade, pois priorizara o cuidado com os filhos. O curso de extensão naquele momento 

seria uma forma de realizar um projeto abandonado no passado, de se dedicar aos estudos em 

busca de mais conhecimentos: 

Eu estou bastante animada com curso de extensão. Não tive a oportunidade de fazer 

uma faculdade. Também trabalhei muitas vezes fora, mas a prioridade foi criar 

minhas filhas bem.[...] E, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de buscar o 

conhecimento, embora eu tenha tido um histórico escolar muito atropelado, difícil 

né. Antigamente, no meu tempo, a gente entrava na escola mais tarde, a gente não 

tinha uma preparação. Eu já entrei com 7 anos, e eu tive muita dificuldade, eu não 

estudei assim tranquilamente. Então quando eu voltei para fazer ensino fundamental, 

e ensino médio, eu já tinha 30 anos.[...] E eu tenho assim muita expectativa com esse 

curso também. (aluna RMS na aula de integração) 
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Mesmo não sendo um curso de graduação, o referido curso de extensão permite o 

convívio no ambiente Universitário, o que oportuniza e incentiva a realização de projetos 

abandonados no passado. Debert (2012) observou que os programas para a terceira idade são 

espaços que, entre outras coisas permite a realização de sonhos adormecidos em outras etapas 

da vida, oportunizam a vivência de novas experiências e o aprendizado de novos 

conhecimentos. O aluno P.L.B. no momento da entrevista também revelou sentimento 

parecido e, mesmo fazendo o curso de extensão, ainda pretende fazer uma faculdade. 

Hoje eu tenho até vontade de voltar a estudar, cursar uma faculdade que eu não 

consegui fazer e... eu tenho vontade fazer isso, entendeu? Mesmo após passado esse 

tempo todo. Embora não seja um curso que a gente gostaria de fazer especificamente 

[Universidade da Melhor Idade], mas o fato de estar num ambiente universitário vai 

causar um impacto muito bom com nosso ego, particularmente, o fato de estar aqui 

na faculdade pra mim é uma coisa grandiosa.[...] Mas, eu ainda sonho em fazer um 

curso superior de quatro, cinco anos. (aluno P.L.B. em entrevista realizada em 

dezembro de 2017). 

Além desses dois casos uma terceira aluna, após cursar um semestre da UMI, prestou 

vestibular13 e, tendo sido aprovada, começou a cursar a graduação concomitantemente com o 

curso de extensão. Ela explicou que com o início do curso da UMI ela foi readquirindo o 

ritmo de estudo e resolveu prestar o vestibular, que ela sempre teve vontade, mas que nunca 

tinha feito. Veras e Camargo Jr. (1995) explicam que esse desejo de se cursar uma faculdade 

se deve à importância que se atribui ao fato de se frequentar uma Universidade, especialmente 

entre as classes média e baixa, cujos idosos não tiveram na sua juventude tal oportunidade. 

Outro relato interessante de um aluno evidenciou a expectativa de dar continuidade à 

sua vida através do curso, o que demonstra o desejo de se sentir vivo:“To aqui pra...pra dar 

sequência na vida, né. A vida não pode parar. Então vai ser um prazer enorme pra gente, né, 

estar convivendo com estas pessoas aqui.” (Aluno PLB na reunião de integração). 

O gosto por aprender, a realização de sonhos e projetos de vida adiados, a necessidade 

de se sentir vivo, ativo, atualizado e inserido na comunidade são características dos adultos 

maduros que buscam os cursos das universidades da Terceira Idade, conforme aponta 

Cachioni (2003). 

Algumas experiências de vida mostraram-se parecidas como de algumas alunas que 

relataram estarem se sentindo sozinhas nesse momento da vida e sugerem a expectativa de 

saírem da solidão e do isolamento a partir do ingresso no curso. No caso, cinco alunas, de um 

                                                           
13 A aluna foi aprovada em curso de Graduação de Pedagogia a Distância, do Consórcio CEDERJ 

(Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) que ainda tem seu ingresso na 

modalidade de vestibular. 
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total de 38 pessoas, expressaram esse sentimento de solidão. De fato, Guerreiro14 apud Debert 

(2012) já havia observado ser a solidão um dos motivos alegados pelos alunos que 

procuravam a Universidade. O trecho transcrito abaixo exemplifica essa questão do 

sentimento de solidão. A opinião da aluna que os discentes precisam do carinho que estava 

sendo dado pela equipe, sugere uma certa necessidade afetiva: 

Eu já estudei bastante também, mas eu me animei porque os filhos crescem e gente 

fica meio que, né…, sozinhas. [...] e eu fiquei, assim, muito animada com a recepção 

de segunda-feira. Com a acolhida, né, então eu acho que vai ser muito bom para 

todos nós. Assim, eu vi muito carinho de vocês. Eu acho que nós precisamos disso. 

Então, eu estou muito animada. (aluna R.F.D.L. na aula de integração) 

Todas as pessoas que relataram ficarem sozinhas eram mulheres, que estavam 

sentindo a ausência de familiares como marido, filhos ou netos, ou porque agora estavam 

morando sozinhas ou porque os mesmos não lhes faziam companhia mesmo morando junto, e 

buscavam no curso uma solução para essa questão a partir do convívio com outros alunos. No 

caso de uma aluna ela afirmava que embora morasse com filhos e marido ficava sozinha, pois 

eles tinham atividades para se ocuparem, e ela, uma vez que se aposentara, não. 

Sou casada, trabalhei na CSN na área de informática durante 27 anos. Mas agora só 

sei jogar paciência. Meus filhos também saem de casa e eu fico muito sozinha, 

porque meu marido gosta muito de criar Trinca Ferro [pássaro]. [...] Mas eu tenho 

mais é tempo. Fico muito sozinha, sem fazer nada. (Aluna D.A.R. na reunião de 

integração) 

O depoimento de outra aluna manifestou o desejo de lutar contra a solidão e a 

depressão, e demonstrou um grande desejo pelo curso, como uma oportunidade de 

transformar sua situação. 

E hoje eu me encontro assim, porque eu tive câncer, e eu fiquei muito deprimida, e 

com essa depressão que eu tive – sabe? – eu  fiquei meio perdida e saí de casa e ele 

[marido] se aborreceu. E agora eu estou sozinha. E agora eu quero esse curso que 

está vindo aqui, esta oportunidade. Então agora eu quero ser feliz, eu quero lutar, 

quero aprender (aluna V.L.O.S. na reunião de integração) 

Palma (2000), Loures (2001) e Cachioni (2003) relataram que esses programas para a 

terceira idade apresentam-se como uma alternativa para tirar os idosos do isolamento e 

diminuir a solidão. Além disso, Loures (2001) identificou em sua investigação que um dos 

benefícios das Universidades da Terceira Idade é que ela diminui a depressão. Os dados 

obtidos com a presente pesquisa revelam que as pessoas que sofriam desses problemas 

acreditavam encontrar no curso UMI a solução para os mesmos. Entretanto o que 

concretamente pôde ser observado foi que tirou do isolamento aqueles que frequentavam 

regularmente às aulas. Com relação a diminuição do sentimento de solidão e à depressão não 

                                                           
14 GUERREIRO,P. (1993). A Universidade para a Terceira Idade da Puccamp. Monografia de graduação, IFCH, 

Unicamp. 
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foi possível obter dados que comprovem se isso de fato ocorreu. Seriam necessários estudos 

específicos e aprofundados para tal. A observação participante permitiu perceber que durante 

o curso duas outras alunas tiveram redução da frequência às aulas a partir do mês de junho de 

2018 em função de estarem sofrendo de crises depressivas.  A partir disso, depreende-se que a 

diminuição da depressão nem sempre é um resultado alcançado em uma Universidade da 

Terceira Idade, inclusive pela complexidade de fatores que levam à essa doença. 

O desejo de interagir e de se relacionar com outras pessoas foi outra expectativa 

bastante recorrente, além da aquisição de conhecimentos, como na fala dessa aluna que gosta 

de interagir com pessoas: “Gosto de interagir com pessoas e gosto de adquirir conhecimento” 

(Aluna M.M.S.A. na aula de integração), e na fala do aluno que deseja fazer amigos: “Aí eu 

peguei e fui fazer [o curso] pra adquirir algum conhecimento e fazer também amigos, né. 

(Aluno D.A.L. em entrevista concedida em julho de 2018). 

O convívio com outras pessoas e o estabelecimento dos laços de amizade não se 

limitaria somente entre os pares, mas ocorreria também com os professores na expectativa de 

alguns, conforme relato transcrito: 

Eu acredito que ao término do curso, eu vou sair daqui primeiro com o 

conhecimento de matérias das quais eu não tenho domínio; com aprendizado. 

Segundo, com a convivência em uma sala de aula depois de muitos anos, de estar 

frequentando uma sala de aula, esse convivio é muito bom; vinculo de amizade que 

se cria, não só com os alunos, mas com os professores também. (Aluno A.P.O. em 

entrevista concedida em novembro de 2017) 

 

Em um caso específico, essa interação poderia até mesmo resultar em um novo 

relacionamento, que foi o caso de um aluno que terminou sua apresentação dizendo estar 

solteiro: 

Bom, eu sou o J., de Itaocara, interior, aposentado, empresário, ex-empresário. E foi 

através do anuncio no Dario de Paula [radialista] que eu estou aqui. Espero que seja 

bom, né? Com certeza vai ser. Posso falar mais? [sabendo que poderia falar mais 

concluiu sua fala.] Também sou avô, tenho 2 netas e tô solteiro.  (Aluno J.F.S. na 

aula de integração) 

Muitos alunos reencontraram amigos e colegas do passado, de infância, do curso 

técnico, ex-colegas de trabalho, tendo a oportunidade de resgatar esse convívio de forma mais 

frequente, como observado na fala a seguir: “Tenho vários amigos aí também. V., amigo de 

infância, da escola técnica. Estamos nos reencontrando novamente aqui.” (Aluno P.L.B na 

aula de integração) e na fala de uma aluna mostrou-se encantada com essa possibilidade de 

relacionamento e trocas que a Universidade da Melhor Idade está proporcionando, a qual ela 

classificou como enriquecedora: “Então, isso para mim é muito enriquecedor, porque eu 
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continuo trocando, né. Antes só na área da odontologia. Agora também nessa área aqui, né, 

com as pessoas, muitas que eu já conheço há muito tempo, né? Da minha infância. Então foi 

um casamento perfeito.” (Aluna T.J.S.I.L. na reunião de integração) 

O desejo de interação social, de fazer novas amizades e de conviver foi percebido não 

só na fala dos alunos, mas também na observação participante. Desde os primeiros momentos 

do curso, como aula inaugural e integração os alunos conversavam muito entre si. A conversa 

entre eles durante as aulas foi uma constante e inúmeras vezes eles se organizaram para 

fazerem comemorações de aniversários a professores e funcionários. Algumas vezes até 

pediram aos professores suspensão de aulas para tal. Houve fato também que um pequeno 

grupo se organizou para irem ao cinema. Há que se registrar, entretanto, que nem todos os 

alunos eram tão participativos nesses movimentos, permanecendo alguns ainda bem tímidos.  

Universidades Abertas à Terceira Idade constituem importantes centros de atividade e 

integração social dos idosos de acordo com Loures (2001). Algumas Universidades da 

Terceira Idade, de acordo com Palma (2000), objetivam oferecer aos alunos a possibilidade de 

darem continuidade à interação social e profissional e de realizarem um relacionamento mais 

satisfatório. A autora identificou ainda nos objetivos de várias Universidades da Terceira 

Idade, a possibilidade de ampliar círculos de amizade, especialmente com pessoas mais 

maduras, interessadas em desenvolver-se, adquirir mais conhecimentos, ampliar seu 

repertório cultural e acompanhar as transições que ocorrem no mundo. Veras e Camargo 

Junior (1995) consideram que a ausência de contato social regulamente constitui-se um 

problema, impactando negativamente a saúde, tanto física quanto mental. 

O desejo de ser útil também ficou evidente na fala de muitos alunos. Embora não se 

classifique como uma expectativa, revela uma característica comum entre alguns alunos da 

terceira idade. Um aluno, por exemplo, vê no curso a oportunidade de ajudar outras pessoas a 

partir dos conhecimentos que ele adquirir:  

Ah, o curso vai contribuir para eu pegar mais conhecimento, né? Vou ter mais 

conhecimento. Quer dizer, se uma pessoa perguntar alguma coisa eu vou poder 

ajudar.[...] A vida da gente você tem que levar ela até o último dia. O último dia de 

você aqui na Terra você tem que ser útil.  (Aluno M.G.F. em entrevista concedida 

em novembro de 2017). 

Esse desejo de ser útil apareceu também na fala do senhor A.P.O. em um momento da 

entrevista, quando ele diz que está sempre disposto a ajudar as pessoas e que o idoso pode 

auxiliar os jovens:  

E assim, eu tô sempre...como agora sou evangélico, na igreja, na congregação a qual 

faço parte, estou sempre envolvido em projetos que eu possa estar ajudando as 
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pessoas [...] E a pessoa da melhor idade sempre tem algo a acrescentar, a ajudar na 

vida desse jovem [...] E nós que já passamos pelas experiências, já vivemos essas 

experiências, podemos ajudá-los de uma maneira mais concreta, não com achismo. 

(Aluno A.P.O. em entrevista concedida em novembro de 2017)  

Há ainda o caso de alguns alunos que relataram fazerem trabalhos voluntários, como 

um aluno, que atua como voluntário na Cruz Vermelha, grupo de cuidado com soro positivos, 

instituições de longa permanência de idosos, amparo à adolescentes grávidas, entre outros 

projetos e a aluna M.A.C.S. que ocupa boa parte de seu tempo no asilo mantido pela AAP-VR 

e no CVV (Centro de Valorização à Vida) como ela relatou: 

Que aí eu convivo com os vovôs e eu trabalho no CVV. Assim, eu trabalho  na 

cozinha do asilo, mas estou diretamente ligado com eles. Né, porque assim, a gente 

ajuda em tudo. Mas é um trabalho mais físico. E no CVV é um trabalho mental, 

porque pra você articular uma ligação, precisa de muita...Mas eu consigo fazer bem. 

Eu faço plantão a noite, porque eu acho que é a noite que o bicho pega. Enquanto eu 

tiver disposição. E você tem que acompanhar, né? Tem ligações de 1hora, uma hora 

e meia. É um pronto socorro, não sabe quem vai chegar. E a gente atende. Então isso 

também traz dinamismo, né? Porque você tem que tá bem. (aluna M.A.C.S. em 

entrevista em julho de 2018) 

Outro desejo de ser útil foi demonstrado também pelo aluno J.P.S. que passou a 

integrar um projeto de extensão chamado PROMOVE – o que será mais detalhado na seção 

5.8 – e indagado sobre que atividades desenvolve nesse projeto ele afirmou ajudar os alunos 

de graduação a manterem os equipamentos em bom estado de conservação: 

É, eu ajudo eles lá...Eles não tem tempo pra arrumar os aparelhos lá [...], pequenos 

consertos, organizar. Principalmente os aparelhos que eles fazem apresentação e 

quando volta, volta tudo...tem que reajustar. Essas pequenas coisas a gente tá lá 

ajudando eles. Eu tenho uma facilidade de ...eu fiz Senai, fiz Escola Técnica, certo 

tempo fui convocado aqui pra usina, mais na área da construção civil, é onde dá 

mais pra isso. Se bem que já perdi muita coisa, mas deu, dá pra ajudar. (aluno J.P.S. 

em entrevista em julho de 2018) 

Esses depoimentos se alinham ao que Loures (2001) verificou, que as Universidades 

da Terceira Idade permitem a diminuição do sentimento de inutilidade por parte de alguns 

idosos. 

Um dos estereótipos negativos do envelhecimento é considerar o velho como inútil. A 

fala de um dos alunos do curso expressa essa percepção: “Velho é o que se coloca num canto 

e não tem mais utilidade. Troço!” (aluno A.P.O. no grupo focal, realizado em dezembro de 

2018). Sendo úteis, eles se distanciam da velhice (na verdade de todo o estereótipo que o 

termo carrega), mesmo estando na terceira idade.  

Esta sensação de inutilidade está intimamente ligada a questão da improdutividade. De 

acordo com Debert (2012), um dos elementos que caracteriza o discurso gerontológico é a 

crítica ao capitalismo, que desvaloriza o idoso quando este não se constitui mais mão de obra 

apta ao trabalho, o qual acaba abandonado pelo Estado e pela sociedade.  
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Alguns idosos do projeto demonstram ainda o desejo de serem produtivos “Se 

permitirem, né [...] a gente vai voltar. Trabalhar é produzir. Interessante é ir fazendo alguma 

coisa.” (aluno P. L.B. na reunião de integração) e se mostram ainda como fortes e aptos ao 

trabalho: “A força física minha, então, tô sentindo que eu ainda tenho, que eu ainda posso 

trabalhar. Eu não perdi muita força de trabalho do físico, do corpo. O corpo ainda não 

debilitou muito. Dá pra trabalhar pesado ainda.[...]” (aluno D.A.L. em entrevista realizada 

em agosto de 2018). Porém encontram dificuldades para se recolocarem no mercado de 

trabalho: “Aí em 2014 surgiu aí essas diferenças na área de petróleo, os contratos foram 

encerrando e não foram sendo renovados. Tenho a expectativa de voltar a fazer alguma 

coisa, mas é difícil.” (aluno P.L.B. em entrevista realizada em dezembro de 2017). 

Essa crítica que o discurso gerontológico faz ao capitalismo se evidencia na fala de um  

aluno, que tem o desejo de voltar ao mercado de trabalho, mas que sente dificuldade pelo 

preconceito, e embora ainda se considere apto, o fato de ter atingido os 65 anos pesa 

negativamente: 

No Brasil o preconceito é muito grande com relação a esse tipo de coisa. Porque 

quando chega a uma faixa de idade, o nosso empresário acha que essa pessoa não 

tem mais condições de produzir nada. Muito pelo contrário. Eu trabalhei muito 

tempo na Petrobras. Lá na Petrobrás, por exemplo, dá muito valor às pessoas 

experientes. As pessoas, não só pela faixa de idade, mas pelo conhecimento 

adquirido pela vida. [...] Então eu sinto que hoje vai ser mais difícil ingressar no 

mercado de trabalho dentro da área tecnológica. (aluno P.L.B. em entrevista 

realizada em dezembro de 2017). 

A perspectiva do capitalismo, que coloca o idoso como inapto e improdutivo a partir 

de certa idade, acabou sendo incorporada pela gerontologia para construção da imagem do 

idoso brasileiro, vitimizado, inativo, que vive em situação de perdas, inclusive das relações 

funcionais decorrentes do trabalho. Entretanto, esta acaba não refletindo a condição real desse 

idoso, o que atrapalha sua recolocação profissional. 

O desejo de retornar ao mercado de trabalho ficou evidente também na observação 

participante, duas alunas relataram estarem a procura de emprego, pois as mesmas não eram 

aposentadas ainda, e financeiramente eram dependentes de familiares e desejavam essa 

independência. Um aluno disse que tinha se aposentado recentemente e que agora estava 

estudando para concursos. Ele explicou que o desejo de trabalhar novamente era tanto para 

ocupar o tempo livre quanto para complementar a renda, já que a aposentadoria era de baixo 

valor. Destes três, apenas uma aluna começou a trabalhar, mas informalmente, como artesã. 

Entretanto, no mercado formal nenhum deles conseguiu recolocação no período analisado. 
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5.6.2 As percepções dos alunos sobre a Universidade, sobre o mundo e sobre si  

Foi realizado um grupo focal no dia 15 de dezembro de 2017, com duração de duas 

horas (após 3 meses de aulas), onde foram discutidas as temáticas “o idoso na Universidade” 

e “as representações sociais do envelhecimento”. Participaram da atividade 35 alunos, a 

assistente social e esta pesquisadora, que atuou apenas como facilitadora. Os temas eram 

propostos, permanecendo projetados e, portanto visíveis durante todo o debate. Era aberto 

espaço para eles darem resposta às perguntas, lembrando sempre que era a percepção deles 

que se buscava compreender e que eles poderiam discutir livremente suas opiniões. As 

principais ideias levantadas eram anotadas no quadro.   

 

Figura 7 – Grupo focal com alunos da UMI 

Fonte: Elaboração própria 

Os temas propostos foram: 

- O que significa Universidade?  

- A Universidade é lugar para idosos? Por quê? Qual a importância de um curso da 

Universidade da Melhor Idade. 

- Velho ou Idoso? Qual a diferença? 

- A expressão Melhor Idade te representa? Representa os idosos de forma geral? 

A seguir foram projetadas as imagens e símbolos de representação dos idosos na 

sociedade acompanhado da descrição de onde foram retirados. A partir disso, perguntava-se 

aos alunos o que eles pensavam a respeito das mesmas e se elas os representava. 

Após livre discussão foi feito o fechamento da atividade com a leitura de uma crônica 

e uma música, abrindo-se um espaço ao final para aqueles que ainda desejassem falar alguma 

coisa. 



  116 

 

Figura 8 – Anotações durante o grupo focal com alunos da UMI 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir das discussões suscitadas várias das expectativas que os alunos apresentaram 

quanto ao curso, descritas na seção 5.6.1, reapareceram como justificativas para os idosos 

frequentarem a Universidade e como explicações para a importância da Universidade da 

Melhor Idade para os mesmos. 

A busca pelo conhecimento, a oportunidade de retomarem projetos abandonados no 

passado, e o desejo de dar continuidade à vida, de manterem-se vivos foi observada no trecho 

transcrito a seguir: 

Porque existe,. dentro da terceira idade existe uma busca por conhecimento. E nós 

somos esse exemplo aqui. Nós estamos aqui procurando conhecimento. Então existe 

esta busca. Se existe essa busca, tem que ter um espaço para o idoso na 

Universidade. [...] porque a terceira idade não morreu [...] Eu digo assim, porque na 

realidade a pessoa chega na terceira idade e ela...ela vive. Então muitas pessoas 

ainda têm esse desejo de estudar, de ter mais conhecimento. Muitos não tiveram a 

oportunidade de fazer uma faculdade e têm vontade de fazer uma faculdade. Então, é 

um espaço de serem aceitos.[...] A vida continua. (Aluno W.L.F. dando sua opinião 

sobre o porquê considera a Universidade um local para idosos também) 

A possibilidade de compartilhar conhecimentos que eles trazem consigo foi outro fator 

que justificou a presença dos idosos na Universidade. Ficou evidente na fala do aluno que 

abordou o aproveitamento e a retransmissão dos conhecimentos da terceira idade, como se 

pode observar: “Além da busca do conhecimento, eu acredito, é o aproveitamento desse 

conhecimento da terceira idade para retransmitir também.” (Aluno H.V.S. dando sua opinião 

sobre o porque considera a Universidade um local para idosos também) 

A troca de saberes, onde aluno e professor aprendem e ensinam simultaneamente foi 

uma questão considerada por alguns idosos, que reconhecem que os conhecimentos que 

trazem também são relevantes. A fala a seguir exemplifica esta situação:  

Eu acho que é por causa dessa troca de ensino, de aprendizagem, de ambas as partes, 

tanto aquele que está ensinando quanto aquele que veio para aprender. Vai haver 

uma troca, das coisas práticas e aquele universo de conhecimento (Aluna R.M.S. 

dando sua opinião sobre o porquê considera a Universidade um local para idosos 
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também) 

Novas justificativas também foram apresentadas para a presença do idoso na 

Universidade. Um aluno constatou que agora o idoso tem sido inserido em vários segmentos 

na sociedade pela valorização do seu saber, e isso não seria diferente na Universidade, já que 

ele tem conteúdo para transmitir ali também: “Então hoje o idoso está sendo inserido em 

todos os segmentos da sociedade. Isso é muito importante. Estão começando a observar que o 

idoso também em coisa pra repassar. Tem coisa pra poder adicionar ao contexto.” (Aluno 

P.L.B. dando sua opinião sobre o porquê considera a Universidade um local para idosos 

também). Nesta questão, embora apareça como novidade a questão da inserção do idoso na 

sociedade, a valorização do conhecimento remete ao compartilhamento de conhecimentos. 

O desejo de estar ‘conectado com o mundo atual’ é algo que pode ser propiciado aos 

idosos através da Universidade, como relatou a aluna a seguir: 

 Falar do nosso sentimento nesse meio Universitário é assim, o sentimento de estar 

conectado com esse universo de informações. [...] Então, não se trata só de ir ali 

estudar uma profissão...Mas estar naquela roda de fogo, estar conectado com o 

presente, que no caso, lá atrás, quando estávamos trabalhando e vivendo, ali, dentro 

desta roda, de alguma forma, por causa da idade, aposentou, e o que a gente já viveu, 

é como se a gente: ‘Então agora desligou, aposentei.’ Não, entendeu? Então agora 

me senti conectada com o mundo atual. (Aluna R.M.S. dando sua opinião sobre o 

porquê considera a Universidade um local para idosos também) 

 

Falou-se também sobre a possibilidade que a Universidade abre de elevar a autoestima 

dessas pessoas, que às vezes por conta da idade ou das perdas que vem sofrendo no processo 

de envelhecimento acaba sofrendo com a diminuição de sua autoestima.  

Então a gente começou a pensar a partir do início, a idade, né? A pessoa vai ficando 

idosa, de alguma forma, ou ela mesma, ou ela própria vai se sentindo com baixa 

autoestima e, não sai de casa, não faz etc.[...] E aí eu quis. Olha, eu vou entrar lá na 

Universidade, vou ver como é que é.[...] E aqui assim, eu fiquei encantada da gente 

ver assim, a possibilidade de isso ser feito na própria Universidade, entendeu?  

(Aluna T.J.S.I.L. sobre o porquê considera a Universidade um local para idosos 

também) 

 

A Universidade também pode contribuir para que os idosos se sintam mais jovens e 

mais capazes o que levaria a sua inserção na sociedade a elevação da autoestima, 

consequentemente à prevenção de problemas de saúde. A fala a seguir exemplifica essa 

alegação: 

 O idoso precisa se sentir mais jovem, mais capaz, para ser inserido.[...] Tem idoso 

de 60 anos com mais força que um de 16 anos. E tem idoso com 50 anos totalmente 

caído. Esse excluído da sociedade, que a baixa [auto]estima dele cai tanto, aparece 

tanta doença, é muita.[...] E o idoso ele tem que ser inserido em qualquer atividade, 
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é escola, é clube, é baile, tudo. [...]  Os bailes na terceira idade vivem lotados, a auto 

estima dele vai lá em cima. Eles se sentem jovens, se sentem capazes. E, um idoso 

quando é deixado de lado atrofia tudo. Daqui a pouco tá numa cadeira de rodas, 

numa muleta. (Aluno W.G.B. dando sua opinião sobre o porque considera a 

Universidade um local para idosos também) 

Na fala acima transcrita, o aluno deixa transparecer sua visão de que é necessário ser 

(ou sentir-se) jovem para ser inserido na sociedade, sendo que o envelhecimento leva a pessoa 

a adoecer e a isolar-se, visão essa que se alinha a análise elaborada por Elias (2001). 

A relação intergeracional foi outro fator valorizado com o ingresso dos idosos na 

Universidade, que será discutida com mais detalhes na seção 5.8. O fato de conviverem entre 

os jovens, serem cumprimentados, serem acolhidos, os deixa muito satisfeitos, como se 

observa no seguinte relato: 

Eu achei isso tão legal! Isso faz parte, porque a gente tá convivendo no meio dos 

jovens. Essa interação foi muito positiva. [...] ausência do preconceito, porque isso 

aí, isso aí ninguém tá monitorando. Eles tão fazendo isso: cumprimentam a gente, 

dão lugar pra gente. (Aluna M.A.B. sobre o porque considera a Universidade um 

local para idosos também). 

 

Na concepção de Elias (2001) existe um desinteresse e uma dificuldade dos jovens se 

colocarem no lugar dos idosos, o que acaba impedindo que haja uma empatia, havendo um 

distanciamento.  

Entretanto, os alunos da UMI não sentiram preconceitos vindo dos jovens com os 

quais conviviam dentro da Universidade, e como se fala da existência de um preconceito 

desses para com os idosos, eles entenderam que na Universidade estava ocorrendo uma 

quebra desses preconceitos, como disse esta aluna: “Eu acho que assim, quebrando os 

preconceitos, né, no relacionamento do idoso com o jovem.” (Aluna R.M.S. dando sua 

opinião sobre o porquê considera a Universidade um local para idosos também). 

Essa aproximação com os jovens talvez faça os alunos da UMI se sentirem tão bem 

pelo fato de se distanciarem da velhice. É recorrente entre as falas dos alunos da UMI o 

desejo de se manterem e de se sentirem jovens. 

Na perspectiva dos alunos da UMI, os maiores preconceitos são dos próprios idosos 

com outros idosos, como se observa no trecho transcrito: “Os velhos que têm mais 

preconceito com os velhos. Fazem bullying um com outro. Os idosos têm preconceito de 

idade”. (Aluna R.M.S. dando sua opinião sobre o preconceito contra os idosos). 

Diante dessas observações, a dificuldade que pessoas mais jovens têm de imaginarem 
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que seus corpos tão cheios de frescor e vida possam se tornar vagarosos, cansados e 

desajeitados e a dificuldade que se tem para lidar com a questão da morte, relatados por Elias 

(2001), não necessariamente se aplica apenas aos jovens, mas igualmente aos idosos, ou 

melhor, aos novos idosos, que se consideram ainda jovens. Afinal, se o envelhecimento é em 

si mesmo um problema, e trás consigo todos os estereótipos já abordados aqui, a juventude, 

ou melhor, seus signos, tornar-se-ão a solução. 

A respeito do tema: “Velho ou Idoso? Qual a diferença?”, a discussão girou sobre a 

definição dos termos “velho” e “idoso” que para alguns alunos eram semanticamente 

diferentes. Um aluno definiu velho como aquilo que era inútil, independentemente da idade, 

mas foi inclusivo na definição de idoso: “Velho é o que se coloca num canto e não tem mais 

utilidade. Troço. E o idoso...Tem pessoas com 20 anos que são velhos. E tem pessoas com 70 

anos de idade que não são velhos. (A.P.O. definindo o que é velho). 

Outro aluno diferenciou velho de idoso, explicando que ao contrário do velho, o idoso 

pode ainda fazer várias atividades, tanto físicas quanto mentais: “Sabe por que? Tem a 

atividade física e a mental. O idoso [...] ele pode fazer várias atividades ainda, tanto física 

quanto mental.” (Aluno W.L.F definindo o que é idoso) 

Outra aluna discordou que houvesse essa diferença no significado, entretanto 

considera que o termo ‘velho” seja um modo pejorativo de falar. Sobretudo ela esclarece que 

na verdade as pessoas que estão na Terceira Idade é que têm preconceito de serem chamados 

de velho ou idoso.  

Mas eu acho que é um modo pejorativo de falar. A pergunta: Velho ou Idoso? Eu 

não me incomodo se me chamar de velha. [...] Porém, quando se fala a palavra: 

‘Mãe você está muito velha’, minha filha dizer, ou um amigo, ou uma idosa, é um 

modo pejorativo como a palavra é colocada, né? Porque se for colocado com uma 

palavra...Eu sou mesmo já, uma pessoa idosa, perto dos meus filhos. Tirando isso, a 

palavra pra mim, não muda o sentido que ela demonstra. É o modo pejorativo. As 

pessoas da terceira idade, que somos nós, nós é que temos preconceito sim, de ser 

chamado velho ou idoso. Mais a forma pejorativa com que se ouve. Então nós temos 

preconceito. (Aluna R.M.S. falando sobre os termos velho e idoso). 

Ainda sobre a fala acima, cabe enfatizar que na visão da aluna, em função do 

preconceito deles, ser chamado de idoso desagrada tanto quanto ser chamado de velho. Isso 

remete novamente a repulsa que o envelhecimento provoca.  

Sobre a expressão “Melhor Idade”, nome do curso e uma identidade regional do 

município de Volta Redonda (em função de um programa municipal que também levava esse 

nome) foi perguntado se a mesma os representa e se representa todos os idosos, as opiniões 

foram unânimes no sentido de que não representa todos os idosos, mas divergentes quanto ao 
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fato de representá-los individualmente.  

Alguns acham que não os representa, que seria uma forma de maquiar a terceira idade. 

E que não existe uma melhor idade, que a melhor idade é aquela em que se está vivendo: É 

um eufemismo, né? Eu acho que pra, tipo assim, pra enganar o idoso que aquela idade é a 

melhor idade pra ele, e na verdade, não é. Por que só o idoso está na melhor idade? Todas as 

idades são boas.” (aluna R.F.D.L. sobre a expressão melhor idade) 

Alguns acham que nem pra todos a expressão se adequa, como no caso daquelas 

pessoas que não buscam o conhecimento, mas que representa a eles próprios, pois souberam 

ou conseguiram chegar a essa idade com saúde e disposição: 

Eu te falei... Eu acho que a expressão Melhor Idade, nem pra todos ela representa 

isso ser a melhor idade. [...] Então, em geral, a melhor idade te representa? A mim 

sim, eu considero que me representa. Mas no geral, de uma forma geral, não 

representa a melhor idade apara todos. Por quê? porque essas as pessoas não 

buscam, como nós todos aqui estamos buscando melhorar ainda, e aperfeiçoar mais 

o conhecimento, pra poder expandir isso. Esse é o meu conhecimento. (aluno A.P.O. 

explicando porque a expressão Melhor Idade o representa, mas não representa todos) 

Um aluno esclareceu que a forma que se chega a melhor idade depende da forma que 

viveu as fases anteriores. Segundo ele, desfruta da melhor idade quem se cuidou e se 

preveniu: 

Agora a questão de saúde, o que você planta você colhe. Se na sua juventude você 

cuidou de sua saúde, não fumava, não bebia, não tinha consumo de bebida alcoólica 

em excesso, e não era uma pessoas que perdia muita noite de sono, você chegou 

numa terceira idade, numa melhor idade, com saúde. Agora se a pessoa 

chega...igual, eu tô com 62 anos. Mas eu me cuidei. Até aqui eu me considero 

melhor idade. [...] Tem a questão de dinheiro também, às vezes você tinha, ficou 

sem. (Aluno W.L.F explicando porque a expressão Melhor Idade o representa, mas 

não representa todos) 

Esta última fala remete ao que Debert (2012) explicou, ao falar sobre as novas formas 

de gestão da velhice, na qual os indivíduos devem buscar a todo tempo o cuidado com o 

corpo, sendo responsáveis por sua própria saúde, através da ideia de que algumas doenças 

seriam resultados de abusos corporais, como consumo de bebida, cigarro e a falta de 

exercícios.  

O final desta fala, o aluno traz outra questão importante, cuja discussão sobre tal não 

foi suscitada naquele momento, mas que está considerada à luz da literatura.  Repetindo o que 

ele disse: “Tem a questão de dinheiro também, às vezes você tinha, ficou sem.” Apesar de ter 

sido inconclusivo na sua fala, ele sugeriu que se você ficou sem dinheiro, você não vai 

desfrutar da Melhor Idade. As questões socioeconômicas são relevantes nesta etapa da vida. 

Retomando as considerações de Assis, Dias e Necha (2016), existe de um lado idosos vivendo 
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com dignidade em ambientes muito estimulantes, e de outro lado, de forma contrastante, 

idosos vivendo em situação de fragilidade, sem suas necessidades básicas alcançadas.  

A sociedade tende a ser preconceituosa com os idosos de classes sociais mais baixas e 

benevolente com os oriundos das classes mais abastadas. (NETTO; SALLES; CARVALHO, 

2015). A fala do aluno A.R.M.S.S. sobre sua perda financeira e de status ilustram bem o que 

esses autores abordam: 

A minha empresa, desisti por problemas financeiros, fui fechado. Eu consegui viver 

sem aquilo.  Eu tive essa empresa desde 14 anos. Eu fechei com 50 e poucos anos. 

Isso me traumatizou muito. Foram 40 anos de empresa. Eu vivia. Eu quase não saia 

porque tava trabalhando. Comercio prende muito. Eu vivi, gostava demais daquilo. 

A coisa que mais amei na minha vida era meu negócio. E até hoje não consegui 

enterrar. Tinha muito poder. Eu vendia cigarro. Na época que cigarro vendia muito. 

Era o maior revendedor de cigarro no sul do estado. E movimentava muito dinheiro. 

[...] Porque quando você perde poder você... O mundo é cruel. É inerente do ser 

humano. Quando você tá bem todo mundo puxa seu saco. Quando você tá mal te 

deixam de lado. Não te oferecem cafezinho. Então é, eu to fazendo uma força 

danada pra... Isso chegou até no meu casamento. Meu casamento. To separado [há] 

dois anos e sete meses e isso foi o final. Tiro de misericórdia foi meu casamento. 

Minha mulher tinha uma vida muito boa. Ai depois que as coisas começam 

apertar...” (aluno A.R.M.S.S.) 

 Diante desses fatores, depreende-se que aqueles que chegam à terceira idade em 

situação de vulnerabilidade social e carência financeira não estarão desfrutando da “Melhor 

Idade”, ao passo que aqueles que desfrutam de situação antagônica, poderão aproveitar seu 

tempo livre com atividades prazerosas, terão condições de tratarem de problemas de saúdes e 

poderão dizer que a expressão “Melhor Idade” lhes representa. 

Em entrevista realizada com a ex-secretária municipal R.V. em 09/01/2018, foi 

perguntado se ela achava que o termo “Melhor Idade” realmente definia essa fase da vida das 

pessoas que se aposentaram cedo ou com saúde, ou se era só um eufemismo, uma forma de 

suavizar o termo. A opinião da secretária é que o termo não necessariamente representava a 

fase que eles estariam vivendo, mas que o projeto seria capaz de proporcionar para as pessoas 

participantes a possibilidade de terem uma vida melhor, de alcançarem qualidade de vida. Em 

outras palavras, a política pública oferecida proporcionaria a Melhor Idade. Abaixo 

transcrição de sua opinião  

Ah eu acho que, eu acredito muito no poder da energia das palavras, né? E quando 

você fala melhor idade, é numa expectativa mesmo que a gente desenvolva vida 

melhor para as pessoas que estavam frequentando. E eu acho que isso influenciava 

muito. [...] Então não foi um eufemismo não. Foi uma questão de melhorar a 

qualidade de vida e dizer que tem vida após a aposentadoria. A gente assistiu muitos 

namoros, casamentos no meio da melhor idade. E o objetivo era esse mesmo. Era 

dar qualidade de vida e muitas metas foram atingidas, né? (ex-secretária municipal 

de esporte e lazer R.V. sobre a expressão melhor idade) 
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No tema representações dos idosos na sociedade foram sendo apresentadas imagens e 

eles deveriam comentar o que achavam das mesmas. 

Primeiramente foram apresentadas essas três imagens que demonstravam assentos 

preferenciais em um banco, ônibus e uma vaga preferencial em um estacionamento de 

supermercado: 

 

Figura 9 – Placas indicativas de assentos preferenciais em banco e ônibus em Volta Redonda 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 10 – Pintura indicativas de estacionamento preferencial para idosos 

Fonte: https://doutormultas.com.br/vaga-para-deficientes-ou-idosos/ 

 

 

Uma das alunas disse: “Ih! O velhinho” (M.A.B. sobre a figura que representa os 

idosos) e muitos começaram a rir, ironizando. Criticaram o fato de a figura possuir uma 

bengala. Uma aluna comentou: “Aquele ali deve ser de 90 [anos]” (V.L.O.S). De uma forma 

geral nenhum deles se via representado por esses símbolos. 
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A próxima imagem representada foi a propaganda de uma loja que vende celulares: 

 

Figura 11 – Cartaz de propaganda de loja de Volta Redonda indicando celulares para idosos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Questionados sobre o fato dos celulares para idosos, apresentados pela propaganda, 

destinarem-se ao público idoso, dois alunos explicaram que se tratava de um celular especial, 

pois possuía um dispositivo, uma tecla, que ao ser pressionada enviava uma mensagem 

pedindo socorro a um número de celular cadastrado, o que acionava essa pessoa para socorrê-

lo, sendo útil em casos de emergência para o proprietário idoso.  

Foi perguntado então se aqueles celulares para idosos era um produto destinado a eles 

(aos alunos presentes) e se eles desejavam ter um celular daqueles enquanto idosos. Uma das 

alunas respondeu o seguinte: 

Pra mim, não . Mas para o meu tio de 84 anos sim, porque ele precisa de um celular, 

porque ele é uma pessoa super ativa. Mais pela minha preocupação. Porque o celular 

para idoso, ele tem um dispositivo que ele aperta. Ele aperta e cai uma mensagem 

para mim avisando. Esta mensagem vem dizendo que ‘estou precisando de socorro, 

venha correndo’.[...] Ele já queria dar um pra minha irmã de presente, aí, ele falou 

‘Vamos comprar um pra Zezé’. Aí eu comecei a rir e falei: ‘Não, não tio. Vamos dar 

de presente pra ela um deste aqui, ó’.[mostrou o seu smartphone]. Ela é mais velha 

do que eu um pouco, mas a mentalidade dela ainda não é assim do idoso, como a 

dele, entendeu? (aluna M.T.D.T. falando sobre celular para idosos) 

Na fala da aluna, sobre o celular ser adequado a outro tipo idoso – na verdade mais 

idoso do que ela – fica evidente o que a literatura traz sobre a heterogeneidade presente na 

categoria idosos, sendo pertinente uma nova classificação denominada por alguns autores 

como a quarta idade (DEBERT, 2012; NETTO; KITADAI, 2015; FALEIROS; 2016), haja 

vista os idosos de 60 anos terem mentalidades e necessidades diferentes dos idosos de 84 

anos, como no exemplo. 
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Cabe aqui um parêntese sobre a relação da turma com os smartphones. Muitos já 

chegaram no curso habituados com o uso de seus celulares modernos, a partir dos quais 

faziam videochamadas, usavam aplicativos de mensagens e acessavam as redes sociais, além 

de tirarem muitas fotos, o tempo todo. Alguns alunos inclusive, ao invés de copiarem matéria 

do quadro, fotografavam o quadro. Esse uso frequente dos smartphones por uns, incentivou 

outros alunos a adquirirem um aparelho para se relacionarem melhor com os demais. Eles 

trocavam informações entre si sobre como usar os aparelhos e conversavam frequentemente 

pelos grupos de aplicativos de mensagens, além de sempre postarem nas redes sociais fotos 

que tiravam durante as atividades de aula. O primeiro grupo de mensagem criado por uma 

professora aproximadamente em outubro de 2017 tinha 32 alunos adicionados – dos 40 

matriculados na turma. 

Na sequência foi explicado que novos símbolos representando a terceira idade têm 

surgido, tendo sido apresentadas as imagens a seguir, onde a primeira mostra a palavra idoso 

no lugar do desenho e a segunda mostra o novo símbolo da terceira idade que começa a ser 

utilizado em vários locais. 

 

 

Figura 12 – Vaga preferencial de estacionamento pública e em um supermercado em Volta Redonda  

Fonte: Elaboração própria 

 

 Quando tais imagens foram apresentadas nenhum deles prontamente disse que essas 

lhe representavam, não tendo causado nenhuma surpresa ou alegria. 

Uma aluna criticou: “Ele podia tá mais ereto, né?” (aluna M.A.B) Enquanto outra já 

viu com melhores olhos: “Ah, mas já tirou a bengala!”. (M.T.D.T.) E uma terceira aluna 

finalizou: “Nós temos até estacionamento de graça! Assim...Tem as vantagens!” (Aluna 

D.M.S.L.). 
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A aluna D.M.S.L. explicou que  por serem considerados idosos desfrutam até de 

algumas vantagens, como ter estacionamento gratuito, mas de uma forma geral há um certo 

desconforto quanto ao uso dos benefícios por alguns deles – como filas e assentos 

preferenciais, estacionamentos gratuitos, entre outros – uma vez que embora alguns aleguem 

utilizar, eles acabam não se sentindo totalmente à vontade, deixando a impressão que os 

mesmos foram criados para os idosos que estão mais fragilizados, e não para eles próprios, 

como a fala que segue:  

Agora, quando tem um benefício que me interessa [referindo-se a filas 

preferenciais], eu to com pressa, alguma coisa, aí eu pego. Mas geralmente eu vou 

no normal. Eu tenho vergonha de ir. Acho que tenho saúde, tenho que ficar em pé 

pra esperar. Não abuso. [...]  não aproveito disso[...] Porque não me sinto com essa 

idade assim. [...] Foi igual ao dia que fui consultar, fui medir a pressão, lá nas 

alturas. Tava com uma dor de cabeça. Entrei e sentei esperando. Aí me chamaram, já 

estava esperando. Aí falei com a menina que já conhecia: ‘Valéria tem muita gente 

na minha frente’ ‘É que você já tá com 60 anos’ [ela respondeu] Pra essas coisas até 

que é bom. Mas também eu fiquei sem graça: ‘Agora você já tem 60 anos’. (Aluno 

A.R.M.S.S em entrevista explicando que às vezes usa os benefícios preferenciais, 

mas que não se sente à vontade com isso). 

Ou ainda que não devem usar porque devem mostrar para as outras pessoas que ainda 

estão bem: “Eu não tenho nada de idoso não, eu não entro em fila de idoso. Eu entro na fila 

normal. Eu tenho que mostrar que eu tô bem. Eu vou fazer 69, mas eu não me considero idoso 

não. Eu sei que eu sou, mas não me considero.” (aluno M.G.F. em entrevista explicando que 

não usa filas preferenciais porque está com saúde, não se sente idoso). 

Todavia, o Estatuto do Idoso não faz nenhuma distinção com relação a isso. 

Recentemente, em julho de 2017, foi incluído no referido estatuto um item que confere 

prioridade especial aos maiores de 80 anos sobre os demais idosos, mas sem retirar dos 

demais o benefício. 

Quanto aos símbolos, de uma forma contundente eles evidenciaram que eles não os 

representava, nem mesmo o novo símbolo mostrou-se alinhado com a identidade daquele 

grupo. Com relação aos celulares para idosos, eles até concordavam que deveria existir, pois 

afinal de contas os idosos muitas vezes necessitam desse tipo de dispositivo que lhes confere 

mais segurança, mas para eles próprios não serviria, afinal de contas, eles não se sentem 

idosos. Considerando o que Debert (2012) afirma, nos programas para terceira idade, nas 

associações e asilos, nenhum dos participantes se auto identificam como “velho”, sendo velho 

sempre o outro. 

Os resultados encontrados na entrevista aberta corroboram com esta percepção. Dos 

dez entrevistados nove alegaram não se sentirem idosos, apenas um aluno alegou sentir as 
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limitações da idade, mas não afirmou que se sentia idoso. A pergunta era: - A Terceira Idade é 

definida pelo Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos. Você tem x anos. Você se sente idoso 

(a)? Explique esse sentimento. Alguns trechos exemplificam esse sentimento. Uma aluna 

afirmou com convicção que sua idade mental era de 35 anos e que por isso fazia coisas de 

jovens, como o fato de usar roupas modernas, brincar e pular com as crianças, atitude que ela 

só reduziu um pouco após ter sofrido um infarto. Segundo a entrevistada, algumas vezes ela 

precisa chamar a própria atenção  se lembrando da sua idade real: 

Não . Eu não me sinto. É meio complicado [...] Eu tive até que parar: ‘tá, sua mente 

é de 35 [anos], mas você não tem 35 [anos].’[aluna falando consigo mesma]. Não 

nas roupas, porque as roupas eu gosto de mais modernas. Não adianta que isso daí 

eu não vou mudar não. Eu gosto mais moderna mesmo, mas não gosto de curta, que 

não tem nada a ver. Porque o gosto não combina com a saia. Mas a minha 

mentalidade é de 35 anos. [..] Eu me sinto assim. Às vezes eu me pego fazendo 

coisas, a minha irmã que sempre dizia: ‘Como é que você pula com essas crianças, 

você brinca?’ Só depois que eu enfartei é que eu dei uma parada. Mas eu já tô 

voltando de novo, entendeu ? Quando eu me vejo eu tô pulando, quando eu me vejo 

eu tô fazendo, eu falo: ‘T., você tem 60 [anos], volta, volta.’ (aluna M.T.D.T., 60 

anos, em entrevista concedida em novembro de 2017). 

Outro aluno alegou ainda não se sentir idoso pois continua fazendo as coisas que 

sempre fizera. Provavelmente para ele ser idoso estaria associado à perda de autonomia para 

tal. Ele também busca conviver com os jovens, procura não deixar transparecer que está 

envelhecendo e faz de tudo para manter-se o mais jovem possível, como se observa no trecho 

transcrito: 

 Essa questão de idoso ou não, é muito relativo. Eu graças a Deus eu continuo a 

fazer as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu sempre fiz eu continuo 

fazendo. Pra mim a idade pode ter chegado, eu não me considero idoso. Posso me 

considerar assim perante o país, o estatuto, etc e tal. Eu sou uma pessoa que busco 

sempre não transparecer que o tempo está passando pra mim. Eu sei que o tempo 

está passando, é uma realidade que tem que aceitar. Eu procuro conviver com 

pessoas mais jovens, procuro passar alguma coisa que já vivi pra eles. E procuro 

hoje também ouvir aquilo que eles, ou seja, aquilo que eles fazem. Então a gente 

conversa, na minha época na idade deles era uma coisa, hoje é bem diferente. Mas 

eu sinceramente, eu não me considero velho não. Eu posso me considerar um idoso. 

Me considero idoso por causa da idade, pela lei, por outros caminhos. Mas eu tô 

tentando fazer de tudo para me manter mais jovem possível. (aluno P.L.B. de 65 

anos em entrevista concedida em dezembro de 2017). 

Para outra aluna, que também não se sente idosa, a velhice estaria associada à 

dependência para realizar atividades cotidianas, como resolver questões nos terminais de 

autoatendimento no banco e retirar guias na internet, sendo que o idoso é visto pela sociedade 

como alguém que não consegue fazer as coisas. Como ela mantém sua autonomia e 

independência ela não se classifica como tal, e atribui essa jovialidade ao fato de ter 

trabalhado a vida inteira e de sempre conviver com os jovens. 

A sociedade assim, ela tem um olhar diferenciado com o idoso, né? Eu acho que ela 
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vê o idoso como alguém que não consegue fazer nada. Eu vejo esse olhar da 

sociedade. E, no meu caso, como eu sempre fui muito ativa, eu sempre trabalhei a 

minha vida inteira, então, eu não sinto isso. Porque, porque eu sei chegar num banco 

e usar um caixa eletrônico, eu sei entrar na internet e emitir uma guia. Então, eu não 

me sinto essa pessoa que às vezes tem esse olhar da sociedade. Esse estereótipo que 

o idoso não consegue fazer muita coisa. Eu não, eu não sinto isso e talvez também 

por eu sempre ter vivido no meio das pessoas mais novas, da juventude mesmo. 

Então eu não tenho essa coisa do idoso sendo aquela pessoa que não faz mais nada. 

(aluna R.F.D.L., 62 anos, em entrevista realizada em novembro de 2017). 

Outro aluno de 63 anos disse jamais se sentir idoso, e alegou sentir-se bem mais jovem 

que a idade que tem, uma vez que sempre busca manter sua mente ativa, sempre estudando e 

aprendendo coisas novas. Entretanto, diz conhecer seus limites advindos da idade e que não 

quer fazer coisas de “jovenzinhos”. 

Não. Jamais!! Não me sinto idoso. Por quê? Porque busco. Esse fato de estar aqui 

também é um exercício mental. Você estudando, aprendendo matérias novas, o 

convívio com novos, novos companheiros. Isso tudo aí é um exercício mental. 

Como você caminhar é um exercício físico, pro corpo, você estudar é um exercício 

mental, para a mente. Então quer dizer, eu não me considero assim, idoso. Né! 

Lógico que eu sei a idade que tenho, lógico que eu sei os meus limites, eu sei a 

altura que eu posso colocar o meu boné, eu não vou nunca querer ultrapassar isso 

daí. E nem querer ser e fazer as coisas de jovenzinho. Jamais! Mas eu não sinto a 

idade que tenho. Me sinto bem melhor, bem mais jovem. (aluno A.P.O., 63 anos, em 

entrevista concedida em novembro de 2017) 

O depoimento deste outro aluno abaixo também deixa claro que ele não se sente idoso, 

se sente uma pessoa, com uns 40 anos. Ele alega fazer tudo que uma pessoa normal faz, além 

disso fala sobre o gosto que tem de ajudar e participar, o que o faz se sentir útil e jovem. Essas 

falas sugerem que em seu pensamento o idoso não é uma pessoa normal, que possa ser 

participativo e útil. Seu linguajar também busca se aproximar da juventude, com o uso de 

gírias e expressões do tipo: “cara” e “cai a ficha”. A imagem que ele faz do idoso o faz querer 

se afastar veementemente do envelhecimento.  Entretanto sua aparência acaba evidenciando a 

idade que tem, como ele próprio relatou, quando alguém lhe oferece um lugar no ônibus ou 

quando ele se olha no espelho. 

Eu nem me sinto idoso. Eu me sinto uma pessoa. Tem horas que eu penso, no 

ônibus – eu tenho andado muito de ônibus porque não tem lugar pra pôr o carro no 

Aterrado, na Vila também não. Eu moro em frente ao ponto de ônibus – As vezes 

uma pessoa me oferece o lugar, eu falo: ‘Ih cara! to velho’. Eu fico assim...Eu faço 

tudo que a pessoa normal faz, faço academia, estou sempre atualizado nas coisas. 

Não me sinto com essa idade. [...]. Gosto de estar aqui, ver as coisas modernas. Eu 

não sinto. Tem horas que falo: ‘Poxa!’ Penso que tenho 40 anos, penso que tenho 

menos, mas não é. Mas quando me oferecem lugar no ônibus aí cai a ficha. As vezes 

olho no espelho: ‘cara, será que eu to muito velho?’ E eu luto pra não ficar velho.  

Eu quero envelhecer legal, a cabeça boa. Eu gosto de participar, ajudar. O que tiver 

que fazer eu faço. Me sinto jovem assim e útil [...] As vezes cai a ficha. Não olho 

muito no espelho. As vezes olho minha carteira de identidade e falo: ‘Nossa que 

cara feio! Eu tô velho!’ (Aluno A.R.M.S.S., 65 anos, em entrevista concedida em 

dez/2017) 

Este outro aluno alega que ainda se sente jovem e com desejo de aprender, embora o 
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corpo já demonstre sinais de cansaço. Para ele, sua aparência ainda não revela a idade que 

tem, o que o faz se sentir bem. Também alega ainda sentir-se forte, ativo e com saúde, pois se 

mantém sempre em atividade, sendo o exercício físico uma forma de ‘prolongar a juventude’. 

A partir do depoimento desse aluno, depreende-se que na sua concepção ser idoso significaria, 

além de uma aparência envelhecida, perda de força e de saúde, além do desinteresse pelo 

aprendizado. 

Não. Eu me sinto jovem, mas, porém, com o corpo já bem cansado, né. Mas me 

sinto assim, de espírito jovem, de espírito de querer aprender, de quanto mais, mais, 

entendeu? Mas assim, de saúde assim, ela pesa bastante. [...] Eu apesar de a idade 

estar pesando, apesar de estar com essa idade bem avançada – eu  acredito que tá 

bem avançada – é, por eu estar sempre fazendo exercício, sempre trabalhando, 

sempre fazendo movimento, eu me sinto bem de saúde, é ... ativo. Bem na força 

física. A força física minha, então to sentindo que eu ainda tenho, [...] Até pela 

fisionomia mesmo, entendeu? A minha genética, né. A fisionomia, ela não aparenta 

muito a idade que eu tenho, ela não aparenta. As pessoas já me vêem e não me vêem 

com essa idade. Vêem bem menos. (Aluno D.A.L., 60 anos, entrevista concedida em 

julho de 2018). 

 

Outra aluna também se considera mentalmente jovem, pois ainda se sente com 

bastante disposição e com vontade de realizar muitas coisas, inclusive o desejo de cursar 

mestrado. Ela atribui sua jovialidade ao fato de se cuidar. Mas também como outros citaram, 

já sente algumas perdas relacionadas à idade, como a diminuição da capacidade de absorver 

com facilidade o ensino, como ela descreve. 

 É porque a gente se cuida bem. Eu tenho 21 anos de idade [apontando para a 

cabeça]. Só o físico que é 70 [risos]. Então... Mas... não, não tem esse negócio não. 

A animação é de 21.  A mente continua jovem. [...] Mas então essa idade...eu tô 

falando 21, por ainda um monte de coisas eu querer. Lógico que para o trabalho 

mental e tudo, não é isso tudo, né? Mas eu encaro, eu ainda penso em fazer 

mestrado. O que eu puder fazer ainda, eu ainda tenho animação pra fazer, mas é 

logico, que é aí que entra a gente sentir a perda, né? Não é a mesma coisa de ontem 

pra gente captar as coisas, desenvolver. Mas ânimo e vontade ainda existe. (aluna 

M.A.C.S., 71 anos, em entrevista em julho de 2018) 

 

Embora a maioria dos alunos tenham dito não se sentirem idosos, muitos 

demonstraram que de alguma forma já estão sofrendo fisicamente os efeitos do tempo, como 

o fato de já se sentirem cansados, com sensação de diminuição da capacidade de captar novos 

conteúdos, e até o fato de já terem infartado, que se observa mais entre os mais velhos. 

Entretanto, um dos alunos – o de mais idade na turma – relatou sobre as limitações que já tem 

sentido, às quais lhe trazem um sentimento de angústia, uma vez que a mente ainda está ativa 

e deseja realizar coisas, mas o corpo nem sempre acompanha. Ele ainda revela que isso 

ocorre, mesmo realizando atividades físicas como prevenção: “...principalmente as 

limitações, dá uma angústia. Você... A cabeça pensa, quer fazer e o corpo não ajuda. E olha 
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que eu faço atividade física, se não fosse isso, eu taria pior ainda. Tem gente, até mais novo 

do que eu, cheio de limitações.” (aluno J.P.S., 79 anos, em entrevista concedida em julho de 

2018) 

O cuidado com a aparência física foi algo muito evidente na observação participante. 

As alunas, muito vaidosas, sempre procuravam manter seus cabelos arrumados, hidratados e 

tonalizados para não aparecerem os fios brancos. Algumas sempre vinham com as unhas 

feitas e usavam maquiagem no dia a dia. A maioria sempre estava vestida de calça jeans, 

bermudas ou roupas de ginástica, como leggings, o que dava a entender que muitas vezes 

vinham direto da academia. De uma forma geral a maioria aderiu à camiseta do programa 

como uniforme. Apenas uma senhora se vestia de forma menos moderna. Trata-se de uma 

aluna com 70 anos de idade, que enfrentava alguns problemas de saúde, inclusive obesidade e 

dificuldade de locomoção.  

Com relação aos homens, muitos usavam calça jeans. O mais velho da turma usava 

sempre calças de tactel, utilizada para pratica de esportes. Dois alunos usavam sempre calça 

social e camisa de botão. Um deles não usava a camisa da UMI, o outro sempre a colocava 

por cima, como se fosse um uniforme. Este último comentou que iria tentar se acostumar a 

usar calça jeans para ficar melhor com a camisa do curso, mas que ele gostava mais da calça 

social. O que surpreendeu a equipe foi o fato de muitos frequentarem o curso de bermudas, 

pois imaginava-se que os idosos seriam bem conservadores quanto ao modo de se vestir. Um 

fato interessante que ocorreu nos primeiros dias de aula foi que um aluno perguntou se 

poderia frequentar as aulas de camiseta regata e bermuda. A funcionária que o atendeu tanto 

ficou surpresa, quanto ficou em dúvida. Outro aluno perguntou se poderia customizar a 

camisa do curso, transformando-a em regata. A Coordenação do curso disse que poderiam sim 

usar as roupas que desejassem, da mesma forma que os alunos da graduação têm essa 

liberdade. Entretanto nenhum demonstrava vaidade com cabelos, permanecendo grisalhos 

sem nenhum tipo de tintura. Alguns já eram calvos. Havia na turma um aluno, com cabelos 

compridos e grisalhos, que ele usava preso na forma de rabo de cavalo, o que também pareceu 

bem moderno para um idoso. 

Olhando-se a turma como um todo, os alunos se apresentavam bem joviais no modo 

de se vestir e no cuidado com o corpo desde o início, salvo pequenas exceções. Não se 

observou mudança nesse aspecto após o ingresso no curso. Essa impressão se encaixa bem 

dentro da análise de Debert (2012) sobre as novas formas de gestão da velhice onde a as 

imperfeições do corpo não são naturais, sendo que cada um pode ter a aparência desejada 
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desde que a busque. As rugas e flacidez representam fraqueza moral, devendo ser combatidas 

com cosméticos, ginastica, vitaminas e lazer. 

Observando-se as falas, as representações e os comportamentos dos alunos da 

Universidade da Melhor Idade percebe-se que eles buscam a juventude e tentam se afastar dos 

sentidos atribuídos à velhice em todos os aspectos. Provavelmente porque veem a velhice e o 

envelhecimento sob os mesmos estereótipos que Elias (2001) descreveu. Sendo eles também 

signatários de uma visão de mundo que valoriza a juventude e seus signos. De acordo com o 

autor, seria difícil para os jovens se aproximarem dos idosos, pois rejeitam o que a velhice 

representa, entre outras coisas a proximidade com o fim da vida. Essa visão de mundo 

também é compartilhada por aqueles que já completaram sessenta anos. No caso em tela, é 

difícil para os idosos, que se sentem ainda jovens, imaginarem que seus corpos possam se 

tornar cansados, vagarosos e desajeitados. As últimas três falas transcritas, na qual eles 

alegam que tentam não demonstrar que estão velhos, vão ao encontro do que Elias relatou, 

que as pessoas resistem à ideia do próprio envelhecimento enquanto podem, seja de forma 

consciente ou inconsciente, o que impede a empatia com os idosos. No caso em questão, 

também explica as falas dos alunos de que o maior preconceito com os idosos vem dos 

próprios idosos, especialmente por eles não se verem e nem se classificarem como tal. 

O discurso gerontológico, segundo apontou Debert (2012), contribuiu para a 

construção da imagem vitimizada do velho brasileiro, como alguém inativo, discriminado, 

que vive em condições precárias e experimenta situações de perda de status, de prestígio e das 

relações de trabalho. Em função disso, os idosos acabam sofrendo de uma crise de identidade, 

acabam se retraindo, se isolando, perdem o interesse pela vida, se entregam ao alcoolismo e a 

outros fatores que os leva à morte social e até mesmo física. Por outro lado, a autora relatou 

que em diversos estudos, a imagem que o idoso tem de si, e até a que o jovem tem do idoso, 

não seria tão negativa assim, sendo desejável destruir preconceitos, estereótipos e mitos que a 

gerontologia cultivou.  

Debert (2012) ainda apresentou pesquisas sobre como as revistas brasileiras tratam a 

velhice, as quais mostram a imagem da velhice como um período privilegiado para a 

realização pessoal, embora envelhecimento físico não seja desejado. Ela explica que as 

revistas criam um novo ator, definindo um novo mercado consumidor, que busca a eterna 

juventude a partir da oferta de novo vestuário, novas formas de lazer e relação com o corpo, 

com família e amigos. Essa nova imagem se alinha com a proposta do Plano de Viena, 

segundo Camarano (2016), no qual se desejava construção de uma nova imagem e o 



  131 

reconhecimento da pessoa idosa como um novo ator social, independente financeiramente, 

com poder de compra. Debert (2012) continua explicando que na nova imagem construída 

pelas revistas, não há espaço para imagem de doenças, decadência física ou dependência aos 

que envelhecem. A autora ainda observou essa nova imagem do envelhecimento em pesquisas 

sobre mercados consumidores e em novelas, que tem colocado idosos em posições de 

destaque.  

Observa-se assim, um contraste entre a imagem apresentada pelos gerontólogos, onde 

o idoso é uma vítima da miséria, e a nova imagem apresentada pela mídia, na qual a velhice é 

um dos momentos mais felizes da vida das pessoas, sendo que nenhuma das duas são modelo 

representativo da velhice no Brasil.  

Diante das expectativas dos alunos que se matricularam na Universidade da Melhor 

Idade, da forma como eles percebem as representações da Terceira Idade na sociedade, e de 

como se veem, pode-se perceber que eles se inserem na nova imagem do envelhecimento 

explicada por Debert (2012), na qual a juventude deixa de ser uma fase da vida, e passa a ser 

um valor que deve ser conquistado em qualquer idade.  

Neste momento há que se acrescentar que, embora o discurso dos que se manifestaram 

no grupo focal seja que ainda se sentem jovens e que, pelo fato de terem se cuidado, 

desfrutam hoje da melhor idade, nem todos os alunos presentes desfrutavam de tão boa saúde 

ou condições físicas assim. Diante da fala dos colegas que alegaram terem se cuidado para 

chegarem bem à terceira idade, essas pessoas não se manifestaram. Mas, quem o faria, diante 

de um consenso sobre a necessidade dos signos da juventude? Segundo Debert (2012), as 

novas imagens do envelhecimento expressam um contexto marcado por mudanças culturais, 

se transformando em um dever de conquistar a partir de esforço pessoal a boa aparência e o 

bom relacionamento sexual e afetivo, sendo a velhice em si, uma displicência.  

Nesse contexto exposto, cabe a reflexão que essas novas imagens do envelhecimento 

podem acabar oprimindo aquelas pessoas idosas que começam a vivenciar as perdas 

fisiológicas, os danos moleculares e celulares e o aumento da vulnerabilidade a contrair 

doenças, que são naturalmente inerentes ao processo de envelhecimento, como esclarece a 

OMS (2015). Não necessariamente as perdas representam um lapso daquele que envelhece, 

sendo o mesmo culpado por envelhecer, mas dependerá também do meio e das condições de 

vida que teve. Retomando o que disseram Netto e Kitadai (2015), o processo de 

envelhecimento será diferente em função da forma como a pessoa viveu, se no campo ou na 

cidade, se foi rico ou pobre, se é homem ou mulher, se trabalhou fora ou se dedicou aos 



  132 

trabalhos do lar. 

Resgatando-se o que foi discutido na seção 2.2, a valorização dos signos da juventude, 

como a nova imagem do envelhecimento pode representar as significações já apontadas por 

Elias. Trata-se de repulsa e distanciamento da velhice, disfarçadas em um discurso de saúde e 

qualidade de vida. O extrato da fala a seguir representa o sentimento coletivo percebido no 

grupo analisado de desejo de distanciamento da velhice: “E eu luto pra não ficar velho” 

(aluno A.R.M.S.S. em entrevista concedida em dezembro de 2017). 

5.6.3 Como o curso tem afetado a vida dos alunos da UMI 

Embora o curso ainda não tenha sido concluído, faltando ainda cursar um semestre 

letivo, a partir das entrevistas e da observação participante foram levantadas algumas 

percepções sobre de que forma o curso já tem afetado a vida dos alunos. 

O primeiro aspecto observado foi a satisfação pessoal, visto que muitos alunos 

estavam muito satisfeitos com o curso. Algumas falas de alunos demonstram isso, como o 

depoimento de uma aluna que relatou que trabalhara muitos anos, durante o dia todo, todos os 

dias, era diretora de um CIEP (Centro Integrado de Educação Pública). Se aposentou 

recentemente e não tem nem marido nem filhos. Ela disse: “Esse curso foi a melhor coisa que 

me aconteceu depois que eu me aposentei.” (depoimento da aluna R.M.R. enquanto 

aguardava o início de uma atividade)  

Durante uma entrevista ainda em novembro, com apenas dois meses de curso, uma 

aluna respondeu da seguinte forma à pergunta: “Como a senhora acha que ele [curso 

Universidade da Melhor Idade] vai interferir na sua vida?”: 

Olha ele já está interferindo na minha vida, tá?! Porque eu já estou me relacionando 

com as outras pessoas. Eu assim estou vivendo algumas coisas, que eu já tinha 

vivenciado, mas já tinha esquecido, de inglês e de informática, que são as matérias 

desse período. Então pra mim está sendo um momento muito bom. Esse momento 

agora está sendo muito bom para mim. Eu percebo isso nas outras pessoas. 

Sabe...que as pessoas estão motivadas. (aluna R.F.D.L., em entrevista realizada em 

novembro de 2017) 

O relacionamento com outras pessoas e a oportunidade de reviver antigas experiências 

estavam fazendo com que ela se sentisse bem. Outro aluno também relatou estar revivendo a 

experiência de frequentar uma faculdade e que estava gostando muito do ensino e de estar em 

contato com os jovens, se sentindo muito satisfeito: 

Olha, me sinto até como se estivesse começando estudar. Eu acho tão bacana o 

ensino, e ainda mais ensino federal. Eu não conhecia a faculdade. Todo dia que 

venho pra cá eu fico encantado com esse pessoal jovem. Eu já passei por isso, mas 

nunca tinha estudado numa universidade federal. Ai, fico muito satisfeito só de tá 
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aqui. (Aluno A.R.M.S.S. em entrevista concedida em dez/2017) 

Por outro lado, esse mesmo aluno não estava satisfeito com o relacionamento 

interpessoal dentro da turma, ele esperava que tivesse mais interações, e relata uma 

confraternização que organizaram, mas que teve baixa adesão. Sua fala demonstra uma 

necessidade maior de relacionamento interpessoal: 

Eu tenho interagido pouco. Eu acho. Você sai de uma aula, vai tomar um café e 

entra na outra. É muito difícil! Não tá interagindo! As pessoas não tão interagindo. 

Eu não sei o nome de mais da metade da turma. Agora que eu tenho interagido, tudo 

que tem na sala eu participo, ajudo. Fizemos um almoço no dia 11 [de dezembro de 

2017], mas o pessoal não gosta de gastar dinheiro. Arrumamos ali a cantina, mas só 

vieram 12 alunos. Tá indo. Tá se interagindo. Tô achando muito lento. Acho que 

cada um na sua ainda, mas... (Aluno A.R.M.S.S. em entrevista concedida em 

dez/2017) 

A aquisição de conhecimentos já é um resultado que tem sido percebido por alguns, 

como o aluno D.A.L. relatou que adquiriu bastante conhecimento com as matérias que foram 

ministradas, tendo achado bem interessantes as aulas: “Adquiri bastante conhecimento, pelas 

matérias que foram dadas. Achei bem interessante. As aulas foram bem interessantes. Eu 

aprendi bastante” (aluno D.A.L. em entrevista concedida em julho de 2018). 

Para o aluno M.G.F. o curso despertou o desejo de estudar mais e também 

proporcionou reviver a experiência de frequentar a escola: 

Aí to adorando, to gostando. Não! Tô vibrando. Como seu eu tivesse com meus 6 

anos começando a estudar. Aquele momento gostoso. Porque o estudo é o seguinte, 

conforme você vai aprendendo, vai desenvolvendo você pega mais amor, pega mais 

vontade. Dá mais vontade de estudar [...] Aquilo estimula você, te dá uma injeção de 

ânimo. Então você quer mais crescer. Igual por exemplo já quero comprar uma 

malinha bonitinha pra eu comportar meus materiais, tudo ali direitinho.(aluno 

M.G.F. em entrevista concedida em julho de 2018) 

A sensação de poder realizar as coisas que deseja foi observada em alguns, como no 

caso da aluna E.G.F. que relatou que o curso está lhe proporcionando aprender muitas coisas 

na disciplina de informática e que despertou nela o sentimento de que ela pode fazer tudo o 

que ela desejar independentemente da idade: 

Eu fiz um curso de informática, mas lá no FAETEC. Então, eu não consegui 

aprender assim, do jeito que to aprendendo aqui. Por que? Lá era um computador 

pra duas pessoas. Aqui é cada um tem o seu. Isso influencia muito. E eu to 

assimilando, eu to aprendendo muita coisa. E outra coisa também, que eu estou me 

vendo, que eu posso. Me despertou. Que o que eu quero fazer eu posso fazer 

independente da minha idade. Independente da minha idade eu posso ir até... não 

tem limite. Sem limite. (aluna E.G.F. em entrevista concedida em dezembro de 

2017). 

Além desses fatores relatados pôde-se observar que o curso contribuiu muito para 

aumentar a autoestima dos mesmos como relatou este aluno: “... o fato de estar num ambiente 

universitário vai causar um impacto muito bom com nosso ego, particularmente, o fato de 
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estar aqui na faculdade pra mim é uma coisa grandiosa.” (aluno P.L.B. em entrevista 

realizada em dezembro de 2017). 

O fato de estarem frequentando uma Universidade renomada faz com que eles se 

sintam valorizados, como pode-se observar na fala que segue: “Ah é muito bom. As pessoas 

olham a gente assim, com a roupa da UFF, né, as pessoas ficam, assim, reparando. E a gente 

se sente grande. A gente se sente grande diante das pessoas observando a gente, a roupa 

falando sobre a Universidade da Terceira Idade, né. E a gente...é às vezes até um João 

ninguém e é visto como se fosse uma pessoa que tá fazendo realmente graduação” (aluno 

D.A.L. em entrevista concedida em agosto de 2018). 

Uma aluna também relatou que acredita que a educação, de uma forma geral, pode 

contribuir também para dar dignidade ao idoso, pois permite que o mesmo conheça seus 

direitos, não ficando à margem da sociedade. Considerando que o curso oferece uma 

disciplina sobre o Direito do Idoso, o curso da UMI tem possibilitado essa dita dignidade aos 

seus alunos:  

Ah eu acho que a educação, ela dá dignidade ao idoso. Tá? Ela dá dignidade. Porque 

no processo de envelhecimento  às vezes deixa o idoso a margem da sociedade. E 

com educação não. Com educação, ele tem discernimento. Sabe ? Ele consegue se 

impor junto a outras coisas que às vezes as pessoas querem usar o idoso para alguns 

segmentos da sociedade. E a educação não. A educação esclarece os direitos para 

eles. Os direitos dele, os deveres dele, tudo através da educação. (aluna R.F.D.L., em 

entrevista realizada em novembro de 2017) 

Diante de todos esses relatos, pode-se depreender que até o momento, segundo os 

alunos que se manifestaram, o curso tem afetado a vida dos mesmos conferindo satisfação 

pessoal, sensação de bem estar, dignidade, elevação da autoestima, valorização do idoso, 

transmissão de conhecimentos, oportunizando relacionamentos interpessoais e regate de 

vivência de experiências do passado.  

5.7 Percepção da Comunidade Acadêmica sobre a Universidade Da Melhor Idade e 

sobre os idosos 

As percepções da comunidade acadêmica, especialmente da parcela que trabalhou com 

os idosos foi sendo observada desde o momento que o curso estava sendo planejado (desde 

novembro do 2016) até o início do terceiro semestre letivo (agosto de 2018). 

A equipe da Coordenação inicialmente não conhecia o público que viria participar do 

curso, pois era um trabalho novo naquela Escola de Engenharia. Sendo assim, cada um 

contribuía com o planejamento a partir visão de idoso que trazia consigo. Muitos pensavam 

em seus pais ou familiares, sendo que na visão que tinham contemplava-se idosos mais 
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velhos. 

Como foi descrito no item 5.3, história natural do curso, inicialmente imaginava-se 

que chegariam os “velhinhos”, ou seja, pessoas muito velhas, com problemas de locomoção, 

visão e audição, que teriam dificuldades para preencherem as fichas de inscrição e que sentir-

se-iam cansados com facilidade. Imaginava-se ainda que seriam pessoas que não tiveram a 

oportunidade de cursar uma faculdade e talvez nunca tivessem entrado em uma. 

O primeiro dia de inscrição mostrou-se bastante surpreendente para a equipe da 

Coordenação e para os funcionários que auxiliaram. Os comprovantes de escolaridade 

apresentados revelaram poucos alunos com a escolaridade mínima – ensino fundamental. A 

maioria dos candidatos possuía cursos técnicos e superiores nas mais variadas áreas como 

arquitetura, odontologia, direito, pedagogia, economia, ciências contábeis, por exemplo. 

Com exceção de pouquíssimos candidatos, eles não se aparentavam vagarosos, 

cansados e desajeitados, pelo contrário, mostraram-se joviais na madeira de agir e de se vestir 

e bastante animados com a possibilidade de começarem a fazer o curso. A medida que os dias 

iam passando, percebia-se que eles buscavam parecer jovens. 

Um dos membros da equipe relatou que inicialmente esperava vir um público com 

menor escolaridade e que o curso fosse uma forma de inclusão para as pessoas que nunca 

tiveram uma oportunidade de entrar em uma faculdade. Outro integrante da equipe que 

também relatou ter a mesma expectativa não correspondida em função da alta escolaridade, 

fez a seguinte leitura da situação: possivelmente as pessoas com menor escolaridade se 

sentissem constrangidos ao procurarem um curso em uma Universidade, talvez por não se 

sentirem aptos ou capazes, ou então que muitas destas pessoas já estivessem envolvidos nos 

outros programas oferecidos na cidade e por isso não procuraram o curso. 

Entre os tutores havia alguns alunos que relataram, no processo seletivo para tutores, 

ocorrido entre fevereiro e março de 2018, que viam idosos como pessoas normais, somente 

com um pouco mais de experiência mas desvencilhado dos estereótipos, como um aluno de 

psicologia que relatou que conversava com sua avó de igual para igual, e como duas outras de 

engenharia que conviviam com pais idosos, os quais sempre queriam mostrar-se ainda jovens 

e dispostos.  

Todavia, a maioria tinha uma visão do idoso mais fragilizado, especialmente alguns 

que conviviam e ajudavam a cuidar dos avós, os percebiam como pessoas dependentes e 

vulneráveis. A medida que começaram a conviver com os alunos da UMI se surpreenderam 
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tanto quanto a Coordenação e os funcionários. A fala desta aluna exemplifica o sentimento de 

alguns tutores:  

Eu tomei um ‘tombo’, né? Porque eu tinha uma visão totalmente diferente de idosos, 

e daí você vê que eles são pessoas super ativas. Eu vi muito isso. São pessoas super 

ativas, eles pegam coisas assim [estalou os dedos]. E o mais legal, mais bonito de 

ver é que eles têm uma sede muito grande de aprender.” (Aluna TBLS no grupo 

focal com tutores da UMI em junho de 2018) 

Assim, de uma forma geral, o público atraído foi diferente daquele imaginado pela 

comunidade acadêmica, o que surpreendeu os envolvidos e contribuiu para rever alguns 

estereótipos sobre os idosos na sociedade. Debert (2012), a partir da observação do perfil de 

alguns alunos de programas de Universidades da Terceira Idade, verificou que o perfil dos 

alunos atraídos para esses programas estava bem distante do idoso em crise, solitário e inativo 

que vivia em condições precárias e em situação de perda. 

Dois professores foram entrevistados e relataram as percepções que tiveram da turma 

na relação aluno/professor em comparação da relação que ocorre com uma turma mais jovem. 

A primeira entrevistada foi a professora de inglês, em dezembro de 2017, que não era 

professora universitária, mas professora de inglês em cursos de idiomas, a qual alegou que 

utilizava metodologia bem variada além do quadro, utilizando vídeos, áudios, jogos e 

brincadeiras. O segundo entrevistado, em julho de 2018, foi o professor de finanças pessoais, 

professor antigo dos cursos de graduação da EEIMVR, que utilizava debates correlacionando 

a matéria com o as experiências de vida, como metodologia de ensino. Ambos apresentaram 

percepções opostas quanto ao comportamento dos alunos em sala de aula, talvez pela 

metodologia que adotaram ou pela própria natureza da disciplina que ministraram.  

A professora de inglês considera os alunos adolescentes mais questionadores com 

mais curiosidade de aprender, alicerçada na ponderação: “eles estão na fase de aprender”, ela 

elabora sua análise. Seguindo a mesma perspectiva acerca das fases, a professora concebe o 

curso para os idosos como atividade recreativa, pois já passaram por “todo o processo de 

vida”. Ligando as dúvidas e discussões à experiência de vida e o aprendizado à outra fase: a 

juventude, a docente corrobora certos estereótipos acerca da velhice  

Os alunos jovens, eles são mais questionadores, por incrível que pareça. E essa 

turma de idosos, é uma turma que eu acho... Não que eles não sejam questionadores 

– no início eu acho que eles foram mais questionadores, né? Alguns são e se 

mantiveram durante todo o período assim, né? Sempre com algumas questões e tal. 

Mas dentro de sala de aula eles são menos do que no grupo que nós formamos pelo 

whatsapp. Porque no whatsapp eles mandam mensagem perguntando as coisas, às 

vezes. Mas também não é muito assim. Eu acho que os adolescentes, eles têm uma 

curiosidade maior assim, sabe? Mas como eles estão em uma fase diferente, uma 

fase que é de aprendizagem, eles tendem a comunicar mais. Eles tendem a falar 

mais, a expor mais também a opinião deles. O idoso já não, o idoso já acha que por 
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ter passado todo o processo de vida, né? Criação dos filhos, o trabalho durante a 

vida toda, eles tão num período mais de relaxamento mesmo, então, acaba que a aula 

em si é mais uma distração pra eles do que propriamente assim [...] Eles perguntam 

coisas assim relacionadas a coisas que eles já viram, né? Acaba sendo esse 

questionamento. Os adolescentes não. Eles perguntam mais relacionados ao tema da 

aula mesmo que a gente ta falando. (Professora KKT, em entrevista concedida em 

dezembro de 2017). 

 

O professor de finanças pessoais, por sua vez, teve uma visão contrária da situação 

com relação a participação, percebendo que os alunos idosos gostam de expor sua opinião, ao 

contrário dos jovens. Já possuem opiniões formadas, trazendo consigo uma grande 

experiência de vida e o desejo de exporem essas opiniões os torna mais participativos: 

Agora, realmente eles têm muito mais experiência de vida. Então, eles procuram 

participar mais, eles têm opiniões formadas, às vezes não corretas, mas têm opinião. 

O que é um pouco diferente dos alunos normais [de graduação], que são um pouco 

mais arredios, eles não gostam de externalizar muito a sua opinião. [...] os mais 

velhos não. Os mais velhos fazem questão de colocar sua opinião, mesmo que às 

vezes não estejam muito corretas. (Professor CRL, em entrevista concedida em julho 

de 2018). 

 

Ele percebeu também diferença na forma de tratamento recebido pelos alunos mais 

velhos em comparação com os alunos da graduação, notando-os mais respeitosos e com mais 

admiração: “Eu acho que eles têm mais respeito. Eles têm mais respeito pelo professor, acho 

até mais admiração, vamos dizer assim, né? E aí fica difícil da gente quantificar ou qualificar 

o porquê disso, né? Não sei se pela educação deles de 50 anos de diferença dos nossos 

alunos...” 

Fora estas questões no tratamento recebido e de serem mais participativos nos debates, 

o referido professor se surpreendeu com o comportamento dos mesmos no sentido de que 

acreditava que receberia alunos mais maduros e que estes poderiam ser mais sisudos, mas 

recebeu alunos brincalhões como qualquer outro. Isso demonstra que a visão desse professor 

se baseava no estereótipo da imagem do idoso como alguém sério, que não brincava, 

ocorrendo após a convivência com os mesmos uma revisão desse estereótipo 

Porque a expectativa era que as pessoas, né, os alunos de melhor idade viessem com 

interesse... viessem com um comportamento mais maduro, né? pras aulas... e isso, de 

certa maneira, não ocorreu, né? Quer dizer, com o amadurecimento. A gente observa 

que aluno é aluno em qualquer idade. Então, eles são brincalhões. Então, na verdade, 

eles se comportam como alunos normais. Isso é muito legal! (Professor CRL, em 

entrevista concedida em julho de 2018). 

Essa questão de se comportarem de forma semelhante aos alunos mais jovens em sala 

de aula também foi relatado por uma funcionária, que explicou que alguns alunos no início do 

curso estavam brigando por lugar dentro da sala, além de brincarem entre si, de conversarem 
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muito durante as aulas e de usarem os celulares durante as aulas. Entretanto, diferentemente 

do que normalmente ocorre com os mais jovens, havia um certo constrangimento por parte de 

professores e funcionários em abordá-los para chamar a atenção dos mesmos quanto a estas 

questões.. 

Em sua pesquisa, Cachioni (2003) encontrou relatos semelhantes ao do professor de 

finanças pessoais entre de professores de Universidades da Terceira Idade  que se sentiam 

admirados e respeitados, recebendo muito carinho, atenção, afeto e gratidão de seus alunos. 

Além disso, alguns docentes também perceberam os idosos como alunos mais questionadores, 

muito em função das experiências de vida que possuíam, estimulando a capacidade intelectual 

dos professores, por serem mais interessados e com vontade de aprender. A autora explicou 

que:  

[... ] nesse processo de ensino/aprendizado as interações são altamente reforçadoras 

para os docentes, principalmente para aqueles que possuem longa carreira acadêmica 

junto a outros grupos etários, que são menos automotivados, possivelmente porque 

ainda [não] tiveram contato com um mundo já conhecido e construído pelos mais 

velhos. (CACHIONI, 2003, p.125) 

Assim como nas observações da autora, o segundo professor entrevistado teve sua 

capacidade intelectual estimulada, pois segundo seu relato precisou saber conduzir as aulas 

mantendo o respeito pela experiência que os alunos traziam, mas ensinar e corrigi-los quanto 

a conhecimentos que eles ainda não tinham. Em sua opinião, essa oportunidade de ter dado 

aula para a UMI o fez evoluir como pessoa e como professor: 

Porque lá [na graduação] o professor, o professor ele é mestre, ele ensina pros 

alunos que são novos. Isso a gente tá acostumado. Ah! Nós somos filhos, netos, 

sobrinhos, respeitamos os mais velhos. Nós também estamos acostumados. Agora, 

como ser professor de uma pessoa mais velha? Né? Como respeitá-lo e corrigi-lo? 

Isso não é fácil. E isso mexe com a estruturação da ordem de como você dar uma 

aula, de como você vai falar com as pessoas mais velhas. Que ao mesmo tempo que 

você tem que respeitar por ela ser uma pessoa idosa que tem uma experiência muito 

maior do que a sua, mas por outro lado ela não tem o conhecimento que você tem, 

você tem que corrigir, então isso é muito interessante de se lidar. [...] O professor 

que entendeu isso, melhorou muito como professor e como pessoa. Então, pra mim 

eu acho que aprendi que evolui muito como pessoa e como professor. (Professor 

CRL, em entrevista concedida em julho de 2018). 

De uma forma geral, pôde-se observar que aqueles que tiveram a oportunidade de 

conviver com os alunos da Universidade da Melhor Idade experimentaram a mudança de 

alguns estereótipos negativos sobre a velhice que traziam consigo.   

5.8 Aspectos intergeracionais dentro da Universidade da Melhor Idade 

Netto e Kitadai (2015) consideram que, embora para muitos a primeira ideia que surge 

quando se fala de relacionamento intergeracional seja o conflito entre jovens e idosos, isso 
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nem sempre ocorre. Para os autores, de fato há uma dificuldade de os idosos se adaptarem ao 

meio em que vivem e uma certa rejeição da sociedade e dos jovens para com os velhos. 

Associa-se a isso ainda a rejeição do idoso ao seu próprio envelhecimento. Todavia, é 

importante que a sociedade se prepare para troca de informações, comunicação e 

solidariedade entre as gerações, o que permitira um envelhecimento melhor. Essas trocas não 

deveriam se limitar às famílias e aos programas e políticas governamentais, devendo se 

expandir às outras esferas da sociedade. 

O curso da Universidade da Melhor Idade buscou realizar ações que promovessem a 

integração dos outros projetos de extensão com os alunos da Terceira Idade, o que permitiu 

algumas experiências intergeracionais. 

Segundo Ferrigno (2016) a educação está estritamente ligada à questão de sucessão e 

renovação das gerações, através do repasse da experiência, o que permite concretizar e 

perpetuar a edificação da cultura humana. A relação entre gerações presume e fomenta meios 

específicos de transmissão, socialização, formação, ensino e aprendizagem. Para o autor, o 

professor também pode aprender com os alunos, sendo que a educação que ocorrem 

simultaneamente com gerações diferentes, permite enxergar os idosos como educadores e 

educandos. Essa troca intergeracional permite o desenvolvimento ético e cultural, além da 

humanização das relações interpessoais. 

O autor coloca que a vivência de jovens e velhos dentro das escolas, pode promover a 

interação e troca de experiências. Ações desse tipo procuram satisfazer as necessidades de 

atualização de conhecimentos, para que os mais velhos possam acompanhar às rápidas 

transformações que vêm ocorrendo no mundo, sejam políticas, econômicas ou culturais. 

(FERRIGNO, 2016) 

O Curso de Esperanto também propiciou experiências intergeracionais, como já foi 

citado, que um professor de 95 anos, considerado da quarta idade, ministrou aulas para os 

alunos da UMI, na faixa etária média de 65 anos, e para dois alunos da graduação, na faixa 

etária dos 20 anos.  Além disso, a presença de dez tutores alunos de graduação nas aulas e 

serviços de secretaria, desde março de 2018, foi outra forma de promover a integração de 

diferentes gerações pensada pela Coordenação. 

Com relação à integração com os projetos, inicialmente foi destinado um encontro 

para que todos os projetos se apresentassem, falando de suas atividades e objetivos. Alguns 

projetos abriram vagas em seus processos seletivos para os idosos, mas os alunos da UMI 
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tiveram pouco interesse em fazer parte desses projetos. Os projetos Promove (que a partir de 

demonstração de experiências físicas, divulga a EEIMVR à estudantes da Região), Integrando 

Alegria (que realiza visitas à creches carentes, levando recreação e doações), UFFBAJA (de 

construção de protótipos automotivos) e UFFight, (de robótica) realizaram oficinas com os 

idosos, com duração de duas horas cada uma, onde os alunos da graduação propuseram 

atividades aos idosos. 

Na experiência inicial de apresentação, os idosos começaram observando com olhar 

desconfiado, pouco à vontade, mas à medida que a atividade foi avançando eles foram se 

envolvendo e alguns se entusiasmando, participando com perguntas e contribuições sobre o 

que os alunos estavam apresentando. Especialmente na apresentação do grupo Integrando 

Alegria, que entrou na sala com uma performance que realizam nas creches, dançando e 

cantando com brincadeiras de recreação, os alunos da UMI demonstraram uma expressão 

facial bem desconfiados e pouco à vontade, devendo alguns terem pensado: “Será que estão 

achando que eu sou criança?”. Possivelmente foi uma reação bem diferente da que elas 

recebem nas creches. Quando as alunas explicaram que elas estavam apenas demonstrando o 

tipo de atividade que realizam, qual o objetivo do projeto, e que naquele momento estavam ali 

para convidá-los a fazer parte do projeto, a expressão facial deles mudou, se mostraram 

interessados, perguntando os locais de atuação e alguns externaram que já realizam atividades 

voluntárias em creches e asilos. 

Quanto aos que ofertaram vagas, somente dois alunos do sexo masculino ingressaram 

no projeto PROMOVE , onde passaram a atuar semanalmente no reparo de alguns aparelhos e 

experimentos.  

Quanto à participação nas oficinas, a frequência foi inferior à das aulas. Todavia, os 

alunos que estiveram presentes demonstraram satisfação, sendo que as oficinas de robótica, 

mecânica automotiva e do laboratório de física, atraíram mais o interesse doa alunos do sexo 

masculino. A Coordenação esperava uma interação maior a partir do envolvimento com os 

outros projetos de extensão, mas como isso não ocorreu, já planeja outras atividades para 

promover maior relacionamento intergeracional dentro da Universidade. 

Percebeu-se também uma grande motivação por parte dos alunos de graduação em 

interagir com os idosos, após o encontro inicial, especialmente pela receptividade que os 

idosos tinham com eles.  

Questionou-se aos alunos da UMI sobre o que eles acharam  dessa integração com os 
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projetos, e eles relataram que se sentiram muito bem, bem acolhidos e respeitados pelos mais 

jovens.  

Eu queria falar sobre a aceitação nossa.  Porque quando eu cheguei aqui, entendeu, 

pensei, eles vão achar o que? Vão achar engraçado? Porque é o primeiro projeto 

desses aqui, né, de idosos na Universidade? Então eu pensei assim: “Eles vão achar 

o que? O quê que essa turma de velhinhos tá fazendo aqui?” Muito pelo contrário – 

fora vocês que tratam a gente maravilhosamente bem – todos eles nem olham pra 

gente, ninguém repara que a gente é pessoa idosa com ar de [preconceito]. Ainda 

cumprimentam: ‘A senhora tá boa?’ Eu achei isso tão legal! Isso faz parte, porque a 

gente tá convivendo no meio dos jovens. Essa interação foi muito positiva. [...] 

ausência do preconceito, porque isso aí...isso aí ninguém tá monitorando. Eles tão 

fazendo isso...cumprimentam a gente, dão lugar pra gente. Nossa, tô aqui, 

sabe?...Muito legal o curso. (Relato da aluna MAB sobre a integração com os 

jovens) 

Quanto aos alunos de graduação, eles também gostaram muito da experiência do 

convívio com os idosos. Alguns achavam que inicialmente levaria um tempo para serem 

aceitos pelos idosos, mas eles relataram que isso ocorreu muito rapidamente, de forma bem 

satisfatória:  

Em relação a gente também, porque assim, eles acolheram a gente muito bem. Foi 

surpreendente, porque não teve nem aquele tempo...eu achei assim...vai ter um 

tempo de adaptação e eles vão se acostumar com a gente...Mas não, eles foram 

receptivos demais, de cara, assim, parecia que a gente já era íntimo há muito tempo, 

e com o tempo, foi ficando melhor ainda. (Aluna C.V.S. relatando o modo como 

fora recepcionada pelos idosos) 

Em síntese, o que se observou foi uma empatia muito grande, tanto da parte dos 

idosos, quanto da parte dos jovens que conviveram com esses idosos. Um dos alunos da UMI 

teve a seguinte percepção: “Houve uma receptividade, né? Porque é natural que há um 

choque de gerações, né? Eles tão na dele. A gente na nossa. Mas eles foram muito abertos. 

Foram e estão sendo, né? Eu tô participando lá do Promove.”( Aluno J.P.S. explicando como 

foi o relacionamento com os jovens). 

Por outro lado, o convívio dos alunos da UMI com os alunos da graduação que não 

estavam atuando no projeto se dava de forma bastante limitada, o que gerava um certo 

distanciamento por parte de uns e curiosidade por parte de outros. 

Uma aluna da UMI percebeu com bom humor a visão um tanto quanto inusitada por 

parte de alguns jovens acharem “engraçadinho” os idosos na Universidade, como se observa 

na sua fala: “A gente percebe que, no dia do nosso passeio a gente tava aguardando o ônibus, 

aí tinha duas alunas ali, elas estavam conversando: ‘Engraçadinho, né?’ Que dizer, a gente 

sair pra passear...eu achei ótimo: ‘engraçadinho’ [risos]” (aluna M.A.C.S. em entrevista 

concedida em julho de 2018) 

Um dos tutores teve a mesma percepção, sobre o distanciamento que ainda havia dos 
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demais alunos de graduação com a turma da UMI, vendo-os como se não fossem pessoas 

normais, sendo que eram apenas pessoas um pouco mais velhas: 

Acaba que, por exemplo, tipo, eles até brincaram uma vez quando a gente foi na 

oficina de fotografia, aí muita gente ficou reagindo, né, que viu eles tirando foto e 

não sei o que...aí várias pessoas tinha aquilo: “ai que bonitinho!!” Aí eles ficavam 

dando risadas disso que parecia assim, entre muitas aspas, “fofinho”. Bichinhos de 

zoológico, sabe, no caso, “nossa meu Deus, nunca vi isso na minha vida!””Criatura 

mística!” Não, é só uma pessoa com um pouquinho mais de idade. (aluno B.S.C. no 

grupo focal realizado em junho de 2018) 

Os alunos disseram que em algumas aulas, determinados assuntos eram suscitados o 

que gerava alguns debates, onde era possível perceber as diferentes visões sobre os assuntos, 

em função das diferenças de gerações dos alunos da UMI, dos tutores e do professor, sendo 

fundamental a posição do professor como facilitador, que conduzia os debates mostrando a 

importância de todos os pontos de vista. A respeito desse assunto, uma aluna comentou que 

essa prática possibilita aos jovens entenderem que os idosos têm os seus motivos para 

pensarem diferente e aos idosos perceberem que também existe uma forma diferente de ver a 

situação, que é a visão do jovem: 

Mas isso aí já é uma forma de aprendizado. Porque olha como a gente tá vendo. A 

gente não tá vendo assim: ‘Pô, meu vô só fala m., cara.’ Porque é, tipo, como a 

nossa geração costuma ver. Mas a gente começa ver num quadro, que a gente vê o 

que? Na época deles, as coisas eram diferentes. Então eles têm a forma deles de 

pensar. Assim como da mesma forma eles vão começar a ver que existe uma forma 

diferente de pensar. [...] Disso surge um aprendizado mútuo, né? É bacana pra 

caramba. (Aluna C.V.S. no grupo focal realizado em junho de 2018) 

De uma forma geral percebe-se que o relacionamento intergeracional na UFF alcançou 

os idosos, mas não chegou a alcançar todos os jovens, haja vista a grande quantidade de 

alunos de graduação em relação a pequena quantidade de idosos, e os tipos se ações que 

haviam sido promovidas até então.  

Entretanto, aqueles que puderam vivenciar essa experiência intergeracional relataram 

ganhos em sua vida, como exemplificado neste relato de uma aluna de graduação que a 

experiência intergeracional a auxiliou até no relacionamento com seus pais: 

Eu acho que quem aprende e quem ensina aqui é todo mundo. Todo mundo. Nessa 

relação todo mundo aprende, todo mundo ensina. E assim, é muito gratificante. [...] 

impressionante como depois que eu abri essa porta na minha vida para as pessoas 

mais de idade, eu tenho me dado melhor com meu pai e minha mãe. Assim, na rua, 

os idosos sentam do meu lado e conversam. (Aluna C.V.S. no grupo focal realizado 

em junho de 2018) 

A fala de uma aluna da terceira idade também evidenciou o quanto a experiência 

intergeracional tem contribuído na sua vida:“a UFF tá me fazendo muito bem. E conhecer 

esses jovens entendeu, a gente vê coisa diferente. Aprende coisas diferentes. Tudo é um 

aprendizado. Eu levo tudo isso como aprendizado.” (aluna E.G.F. em entrevista concedida). 
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5.9 Considerações do público pesquisado sobre as Políticas Públicas para Idosos no 

município de Volta Redonda 

Como está detalhado no item 5.1, o município de Volta Redonda oferece várias atividades 

gratuitas à Terceira Idade. Os alunos entrevistados foram questionados se conheciam ou se já 

haviam participado de algum desses projetos, tendo alguns informado já terem participado. 

Estes elogiaram. Dois alunos participaram da Academia da Vida, um programa de educação: 

Participei da Academia da Vida. Você também [disse apontando para o aluno J.P.S., 

marido dela]. Academia da Vida. Foi uma coisa muito boa. Eu acompanhei a minha 

mae e esperei ter idade pra entrar. Acompanhei e aí, depois, que eu pude entrar. Aí 

nisso, mamãe faleceu, eu fiquei. Mas um programa muito bom também. Aí com 

Português, com História, Teatro, Música, né J.P.S.?. Bem assim também...(Aluna 

M.A.C.S.)  

Outra aluna participou de atividades físicas, como hidroginástica, dança e yoga: 

Olha eu participava, eu era da hidroginástica. Fazia hidroginástica na Ilha. Participei 

da aula de dança. Mas o professor ficava só naquilo todo dia o mesmo passo. Ai, era 

o terceiro mês e o mesmo passo e eu queria mais. Ai, saí fora. Ai desanima! Não 

tava evoluindo, sabe? Ai o pessoal falava que ele é muito bom, ele é muito bom. Ai 

falei: ‘gente, já vai para o quarto mês que to aqui e nada. Só sei esse passo.’Aí 

peguei e desisti. [...] Aí quando foi esse ano eu fiz o ano inteiro eu fiz yoga. [...]  na 

prefeitura, tudo dentro desse projeto. Eu gostei da yoga, mas tem aquele negócio, os 

exercícios muito repetitivos. Os professores não tão tendo criatividade.(Aluna 

E.G.F.) 

Poucos alunos alegaram não gostarem, como se observa na fala a seguir: 

 Mas eu já conheço todos eles. Esse é meu primeiro projeto de participação mesmo. 

Até porque eu não acho interessante os outros projetos. Não, não me chamaram 

muito a atenção, porque não tinha nada de concreto como esse tem. Esse tem. Estou 

aprendendo. [...] Eles não mexem com a mente do idoso. Põe o idoso lá pra dançar. 

Nada a ver pôr o idoso pra dançar, pra ficar fazendo aquela ginástica, que eu acho 

que não tem nada a ver eu fazer.[...] Mas não tem uma coisa assim, como nós temos 

no nosso curso, de aprendizado, de aprendizado mesmo. De exercitar a mente, de 

fazer a gente pensar, de fazer a gente raciocinar. (Aluna M.T.D.T. explicando 

porque não gosta dos programas da prefeitura para idosos) 

 

De uma forma generalista, pode-se dizer que os alunos perceberam na Universidade da 

Melhor Idade uma diferença em relação aos programas que já eram oferecidos. Considerando 

a heterogeneidade do segmento, certamente algumas atividades agradarão certos tipos de 

pessoas e outras, outros tipos de pessoas, conforme seus gostos e aptidões. A fala a seguir 

resume essa questão: “A minha esposa faz academia, faz ginástica, natação, viagem com a 

terceira idade. Eu não. Já esse projeto de vocês já encaixou comigo.” (Aluno M.G.F. em 

entrevista concedida à esta pesquisadora). O curso veio suprir uma das lacunas de Políticas 

Públicas para Terceira Idade no município, mas considera-se que ainda falta muito a ser feito. 

A partir da observação de diversos atores envolvidos na elaboração de Políticas 
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Públicas para idosos, levantou-se junto a alunos e docentes qual era a percepção dos mesmos 

sobre as políticas públicas ofertadas a este segmento da população. 

Um aluno acha que ainda falta respeito do poder público para com os idosos, que 

também são eleitores, especialmente no âmbito federal, como se pode ver nesta fala: “eu acho 

que hoje o que está faltando para essas pessoas que estão lá no poder – que a gente colocou 

lá – precisa mais de um pouco de respeito por parte deles. Eles foram pra lá e nos 

abandonaram” (Aluno P.L.B. em entrevista concedida em dezembro de 2018).  

Os alunos identificam carências nas áreas de saúde, de assistência social, de 

fornecimento de remédios, de atenção aos idosos mais vulneráveis, como relatado por essa 

aluna:  

Então! Tão precisando de mais de atenção, assistência, precisando de mais 

motivação. De pessoas que possam assim, trabalhar mais com esses idosos que 

ficam em asilos. Por exemplo, são poucos os asilos públicos. Quando tem um a 

situação é precária. Então eu acho que o Governo Federal [...] deveria dar mais 

assistência. Vê: Oh! Falta remédio pra idoso. Remédio pra idoso é caro. Tá faltando 

remédio nas farmácias. Fecharam uma farmácia Federal lá perto da minha casa. 

Muitos idosos iam lá pegar remédio. (aluna E.G.F.) 

Por outro lado, há quem considere que o que ocorre seja falta informação para que os 

idosos conheçam e exijam seus direitos, sendo as questões de saúde, de transporte, acesso à 

remédios garantidos em lei, mas que ele não sabe que tem tais direitos e nem como acessá-los, 

como se observa na fala desta aluna:  

São muitos direitos que o idoso desconhece. Porque às vezes ele nunca leu uma 

cartilha do idoso. Às vezes ele não tem acesso à internet, às informações. Às vezes 

ele não sabe usar um computador, então acaba que ele fica à margem das 

informações. Então eu acho que o que o precisava mais era isso, as informações que 

ele tem que ter. Saber o que que ele tem direito, como ele resolve as coisas. [...] 

quais os direitos deles em relação à transporte, à saúde. Porque ele tem direito em 

relação a isso, diferenciado, né? Então, o idoso não sabe disso, que ele tem direito a 

remédios.  Alguns remédios referentes a saúde dele, remédio né que ele tem direito. 

Então, muitas coisas o idoso desconhece, tá? Então seria o caso de informação. 

(aluna R.F.D.L.) 

Dentro desse assunto, um professor ponderou que no Brasil há boas leis, inclusive 

para os idosos, mas que o grande problema é fazer com que tais leis sejam cumpridas, de 

modo que o direito alcance o cidadão, como se poder ver no relato transcrito abaixo: 

Apesar de que, política é muito complicado de você dizer, né? Porque o Brasil tem 

um bom costume de fazer boas leis, né? Eu tenho que dizer que o Brasil tem boas, 

muito boas leis. Talvez de nível de primeiro mundo. Qual é o problema? Nós temos 

boas leis, quais são... qual é o problema? Fazê-las serem cumpridas. O problema é o 

cumprimento delas. Ah, você olha lá o estatuto, você olha como o do idoso, o do 

adolescente, da criança, todo cidadão tem direito, toda criança tem direito... é lindo, 

é bacana, é perfeito, é justo. O problema é: é cumprido? Então, o problema não é a 

lei. O problema é se cumprir a lei. Né? Então, Volta Redonda é onde se cumpre, se 

não totalmente, muito perto do totalmente. Às vezes até com alguns avanços em 
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relação ao nível Federal. [...] Agora, tem que se gastar melhor, né? Tem que pegar o 

montante do dinheiro da prefeitura, do Estado, do Governo Federal e gastar melhor. 

Agora, gastar melhor de que maneira? Primeiro: obedecendo as leis, cumprindo o 

que tá escrito. Se tem direito a gratuidade no transporte, se tem direito à gratuidade 

na farmácia, você tem que cumprir com isso. Senão você ta contra a lei. O grande 

problema do Brasil é isso. Às vezes nós estamos contra a lei. Porque nós não 

cumprimos a lei, né? (Professor C.R.L.) 

 

Apesar dessa consideração sobre o cumprimento das leis, no seu ponto de vista, Volta 

Redonda é uma cidade onde se cumpre pelo menos boa parte da legislação para idosos. Ele 

concluiu sua fala da seguinte forma: “Mas certamente Volta Redonda, eu acho que ta na 

frente das cidades da região e talvez da maioria das cidades do Brasil. Nós temos um carinho 

com o idoso aqui em Volta Redonda bastante bom, né?” 

Muitos dos alunos entrevistados concordam com a visão do professor sobre Volta 

Redonda ter uma atenção especial aos idosos. Todavia, eles percebem essa atenção mais nas 

áreas de esporte, entretenimento e lazer, como se vê no relato deste aluno, que fala das opções 

de esporte e lazer: “Eu acho que Volta Redonda, é...a prefeitura tem bastante de...assim, 

natação, futebol da Ilha São João. Acho que as pessoas que se interessam e buscam elas têm 

bastante opção de lazer, entendeu?” e na fala deste aluno que destaca a possibilidade dos 

idosos frequentarem gratuitamente o estádio municipal Raulino de Oliveira Este aluno destaca 

ainda a questão da gratuidade do transporte municipal urbano a partir dos 60 anos, sendo que 

em algumas cidades é a partir dos 65 anos:  

Até que aqui em Volta Redonda, os idosos aqui são bem tratados, tá?  Você vê que a 

população de Volta Redonda em matéria de Terceira Idade é muito grande. Eu 

quando vou no Raulino, a gratuidade é tão grande, que você olha lá e só vê 

cabecinha branca sentado no Raulino. Então, o que que é aquilo? É um divertimento. 

Com 60 anos você pode ir no Raulino. Você tem as vantagens: aqui na Rodoviária 

você pode usar o sanitário de graça, não paga. Passagem em Volta Redonda, 60 anos 

não paga. Você vê que outras cidades você paga. É só com 65. (aluno M.G.F.) 

Um outro aluno que trabalha voluntariamente em asilos e conhece a realidade de 

outras cidades da região observa Volta Redonda como uma cidade privilegiada, onde os asilos 

recebem atenção que precisam, onde se tem um Hospital do Idoso e onde até a Universidade 

contempla esse segmento. Abaixo trecho transcrito do relato do aluno: 

Volta Redonda tem quatro asilos. Todos eles são ditos 5 estrelas. Visita o asilo de 

Barra Mansa, de Resende. Vai lá em Santa Izabel. Eu vou lá domingo, levar uma 

medicação, cobertor e roupas. É do município, o governo não ajuda. Aqui além de 

ter 4 asilos, tem a creche, o Centro Dia. Deixa o idoso de dia e pega a noite. [...] aqui 

ainda é uma cidade privilegiada. Os asilos aqui são 5 estrelas. São Vicente de Paula, 

LBV, Recanto dos Velhos aqui no Monte Castelo. Tem um no Dom Bosco da 

Associação de Aposentados. Dom Bosco era um asilo que era muito carente. A 

associação de aposentados encampou, beleza! Nós vamos ter um hospital aqui da 

terceira idade. Olha! Quem tem plano de saúde, com certeza daqui a pouco vai 

pensar até em eliminar. Porque o salário do aposentado de hoje em dia, não cobre. 
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Quem tem mais de 65 anos de idade, o salário da CBS [Caixa Beneficente dos 

Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional] que aposentou pela Usina, é a 

conta certinha de pagar o plano de saúde. E quando vai usar, é uma discriminação 

muito grande. Você marca uma consulta, atrasa. Daqui a dois meses. Tem consulta 

que você é chamado pergunta, onde que era a dor?  Nós somos uma cidade 

privilegiada. Até a faculdade vê o idoso. Maravilha, né?(aluno W.G.B.) 

 

Depreende-se então que, embora os alunos identifiquem alguns avanços na área de 

Políticas Públicas para idosos no município de Volta Redonda, eles concordam que muitas 

são as carências, havendo ainda muito a ser feito.  

A consciência política desses alunos também chama a atenção, quando observam as 

lacunas deixadas pelos governos, mas com a consciência de que eles também são 

responsáveis pela escolha dos dirigentes do país. A fala dessa aluna expressa essa ideia e o 

desejo de acertar nas escolhas: “Mas de forma geral, está precisando de mais atenção em 

tudo. É botar gente lá! [em Brasília]. Que nós possamos saber votar!” 

Muito possivelmente a atuação das arenas extremamente permeada de questões 

políticas, como foi discutido na seção 5.1, e com ações voltadas majoritariamente para o 

público de idosos jovens – como prática de atividades físicas, educativas e de entretenimento 

– visa alcançar não necessariamente um segmento vulnerável e fragilizado, mas talvez um 

segmento que possua a parcela de eleitores que mais cresce na cidade. Certamente ações 

voltadas aos idosos, muito idosos ou fragilizados também são realizadas, mas não com 

tamanha visibilidade como no caso dos programas de atividades físicas e educativos voltados 

aos idosos em plena atividade e exercício da cidadania. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo levantar junto aos alunos idosos suas expectativas e 

impressões sobre o curso e sobre o relacionamento intergeracional durante os dois primeiros 

semestres de ministração das disciplinas e oficinas. Objetivou ainda comparar a visão que a 

parcela da comunidade acadêmica que conviveu com o projeto, tinha do idoso antes e após o 

convívio, e suas impressões sobre o relacionamento interpessoal e a inserção daqueles idosos 

na universidade. 

Para tal, este estudo partiu de uma revisão de literatura que permitiu entender um 

pouco mais sobre o processo de envelhecimento, tanto em termos demográficos, quanto 

sociais e sobre as significações da velhice. Foi possível também compreender o papel das 

políticas públicas, conhecer o recente histórico das políticas públicas para a terceira idade, 
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refletir sobre o dilema de oferta destas politicas às pessoas que estão em fase de velhice 

avançada e ainda entender em que medida a educação ofertada como uma política pública 

contribui para o processo de envelhecimento. O estudo permitiu ainda conhecer um pouco as 

características dos diversos programas e associações voltados para a terceira idade no Brasil e 

no mundo e compreender melhor as peculiaridades das Universidades da Terceira Idade e o 

perfil de seus professores. 

Em seguida, definidos os procedimentos metodológicos e métodos de coleta e análise 

de dados, procedeu-se a realização da pesquisa de campo mediante observação participante, 

grupos focais e entrevistas com o alunos, professores, tutores e figuras envolvidas com oferta 

de políticas públicas à terceira idade no município.  A partir disso foi possível responder à 

pergunta de pesquisa, que era: como a implantação do curso Universidade da Melhor Idade 

afeta a vida dos idosos matriculados no mesmo e da Comunidade Acadêmica que receberá 

esses alunos, considerando a percepção dos atores sociais envolvidos? Assim, com base na 

pesquisa de campo e na análise dos dados empíricos à luz da literatura, buscou-se 

compreender de que modo o curso afetou a vida dos idosos alunos da UMI e da Comunidade 

Acadêmica que conviveu com esse alunado. 

Aos idosos o curso permitiu a aquisição de novos conhecimentos, a possibilidade de 

troca de experiências e convívio com outras pessoas, tanto com jovens quanto com outros 

idosos. Tirou do isolamento alguns que se sentiam solitários em suas casas e permitiu 

preencher o tempo ocioso de muitos com atividades que lhes davam satisfação. Para alguns o 

curso representou uma forma de retomar projetos abandonados no passado e para outros de 

reviver experiências prazerosas do passado. O curso propiciou aos alunos idosos a elevação 

da auto-estima, já que sentiram-se valorizados. À parcela da Comunidade acadêmica que 

conviveu com eles, o curso permitiu a revisão de alguns estereótipos negativos relacionados 

ao envelhecimento, contudo essa revisão não é capaz de alterar os significados da velhice 

como algo indesejado, valorizando extremamente os signos da juventude. 

Foi possível levantar o perfil socioeconômico da turma, constatando-se que 

diferentemente do que foi concebido, o curso não atraiu um grupo de idosos com menor 

escolaridade e em situação de vulnerabilidade, pelo contrário, atraiu um público com 

escolaridade mais elevada e situação de autonomia e independência física, sendo que a grande 

maioria praticava exercícios físicos e desfrutava de oportunidades de lazer. Não houve 

nenhum aluno pertencente a quarta idade, sendo a média de idade de 64,5 anos. 

 Com relação à percepção dos idosos estudados frente às representações da terceira 
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idade na sociedade, observou-se que eles consideram inadequadas as figuras e símbolos 

utilizados, não se vendo representados pelos mesmos. De certa forma eles entendem que os 

símbolos (por exemplo, figura de idoso de bengala em estacionamento preferencial) e os 

benefícios de prioridade (por exemplo em filas) se adequam àqueles idosos que estão em 

situação de fragilidade, especialmente os debilitados fisicamente, e não a eles próprios.  

Buscou-se entender ainda, em que medida esses alunos percebem o processo de 

envelhecimento e como o significam. O que se observou foi que os alunos estudados buscam 

se distanciar do próprio envelhecimento o quanto podem, e buscam a juventude como um 

valor. Isso porque eles incorporam a nova imagem do envelhecimento construída pela mídia, 

conforme apresentada por Debert (2012), que apresenta esse período como a melhor fase da 

vida, mas não admite as questões físicas do envelhecimento como naturais. Todavia, essa 

nova imagem do envelhecimento que eles trazem consigo, é na verdade as mesmas visões 

negativas sobre o envelhecimento, discutidas por Elias (2001), disfarçadas em um discurso de 

saúde e qualidade de vida, e que continuam oprimindo os aspectos naturais inerentes ao 

envelhecimento. 

Percebe-se que o curso trouxe aos alunos muitos benefícios, como já citado. As 

Universidades da Terceira Idade de fato, como explica Debert (2012), têm sido exitosas na 

transformação dos estereótipos negativos da velhice abrindo espaço para vivência de 

experiências de envelhecimento bem-sucedidas coletivamente. Considera-se, entretanto, que a 

construção de nova imagem da velhice não necessariamente precisa significar a juventude, 

mas pode valorizar as características que os idosos trazem consigo, como o desejo de 

aprenderem, a disposição que têm de serem úteis e os conhecimentos que acumularam ao 

longo da vida. 

Com relação a isso, acredita-se que podem ser pensadas ações a serem implementadas 

na Universidade da Melhor Idade para se discutir essa repulsa ao envelhecimento e essa 

grande valorização da juventude, isso porque, não se observou no período estudado nenhuma 

mudança na forma como os alunos percebem o próprio processo de envelhecimento e como o 

significam.  

A questão de o envelhecimento ser um processo que caminha biologicamente na 

direção do fim do ciclo de vida, de acordo com a OMS (2015) não foi explorada. O assunto 

sobre o fato de que quanto mais idosos mais próximo da morte não era suscitado, muito 

provavelmente pela dificuldade com que a sociedade ocidental tem de lidar com a questão da 

morte, como afirmou Elias (2001). 
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Por outro lado, a representação do idoso para parte da comunidade acadêmica que 

conviveu com os alunos e para a equipe que planejou o curso se modificou durante os dois 

semestres de convivência com esse público. De uma forma ampla, os idosos da terceira idade 

deixaram de ser vistos como alguém dependente, fragilizado e vulnerável, como na imagem 

construída pelos gerontólogos brasileiros. Por outro lado, passou-se a percebê-los como 

adultos maduros, ativos, sociáveis, cheios de disposição e jovialidade, tanto para aprenderem 

os conteúdos quanto para realizarem as atividades que estavam acostumados. Resultados 

desta pesquisa, tanto da consulta à literatura, quanto da oitiva aos alunos, preliminarmente 

foram sendo discutidos junto à Coordenação do Curso, o que permitiu que a mesma 

começasse a perceber a importância de coloca-los como protagonista do seu processo de 

aprendizagem, por exemplo, oportunizando aos mesmos a escolha das disciplinas que 

desejavam fazer. 

O relacionamento intergeracional se deu de forma tímida com os alunos da graduação, 

considerando o tamanho da Escola de Engenharia, mas de forma intensa entre os que 

participaram do Projeto da Universidade da Melhor Idade, proporcionando trocas de 

conhecimentos mútuas. Este convívio entre diferentes gerações foi satisfatório tanto para os 

idosos, que se sentiram acolhidos, não sofrendo preconceitos, quanto para os jovens que 

puderam rever alguns estereótipos, modificando a forma de verem e tratarem os idosos com 

os quais conviviam.  

Esse processo de mudança na percepção sobre os idosos e a revisão de estereótipos é 

algo positivo de se ocorrer dentro de uma Universidade. Faz-se necessário agora ampliar essas 

novas visões aos outros membros da comunidade acadêmica, a partir da promoção de mais 

relacionamentos intergeracionais dentro da Unidade. Segundo Cachioni (2003) a educação 

tem papel fundamental em qualquer projeto de atitudes em relação a velhice. Sendo assim, as 

universidades são ambientes propícios para tal. A autora pondera que a promoção da 

educação para todos os cidadãos ao longo da vida, em conjunto com controle de condições 

que geram a pobreza, a doença, o afastamento social e o baixo nível educacional 

contribuiriam para modificar a forma como a sociedade trata os idosos. 

Nesse ponto abordado por Cachioni (2003), as políticas públicas têm papel de 

destaque, podendo oportunizar melhores condições de vida para todos, inclusive aos idosos, o 

que permitiria a melhoria da forma como a sociedade os trata. 

Dentro desse assunto, a partir do presente trabalho observou-se que o poder público 

municipal na cidade de Volta Redonda, onde foi implantado o curso Universidade da Melhor 
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Idade, tem se empenhando para ofertar políticas públicas ao segmento idoso desde o ano de 

1997, com ações desenvolvidas nas áreas de esporte e lazer, saúde, educação, cultura e 

assistência social. A descentralização permitiu ao poder público municipal investir neste 

segmento a partir de uma decisão local, por perceber o aumento dessa parcela populacional 

com necessidades específicas, mas também por possivelmente sofrer pressão dos atores que 

lutam por esta causa. Alguns atores e órgãos foram identificados como demandadores de 

políticas públicas para a terceira idade em Volta Redonda, como a AAP-VR e o CMDDPI. 

Foi possível perceber que há outros projetos educacionais para idosos no município, e 

que a Universidade da Melhor Idade vem encorpar ainda mais a gama de Políticas Públicas 

voltadas ao público idoso. Volta Redonda, conhecida como a Cidade do Aço15 vai aos poucos 

se transformando na cidade da Melhor Idade. 

Foi possível levantar junto aos alunos entrevistados a percepção dos mesmos quanto 

aos programas e ações municipais para a população idosa. Embora os alunos aleguem que 

ainda falta muito a se fazer pela população idosa, principalmente na área da saúde, muitos 

reconhecem o valor e a qualidade dos programas municipais, especialmente de Esporte e 

Lazer. São alunos politizados que acreditam que os políticos devem fazer mais por eles, uma 

vez que eles também votaram para elegê-los. 

O projeto Universidade da Melhor Idade apresenta muitas características de uma 

política pública, como a efetivação de algo que estava previsto em lei, no Estatuto do Idoso. 

Objetiva um envelhecimento saudável, em condições de dignidade e com melhoria da 

qualidade de vida. Ele parte da iniciativa do poder público, na figura do parlamentar, e se 

efetiva com a atuação da Universidade e com apoio de outros atores, como a Associação de 

Aposentado e uma academia de ginastica do setor privado. Entretanto sua consolidação como 

uma política pública de médio e longo prazo fica comprometida pelo fato de ter se constituído 

sobre uma emenda parlamentar, marcada por condições conjunturais. 

Para de fato se estabelecer como uma política pública de médio e longo prazo, seria 

interessante a incorporação da educação continuada de idosos pelo MEC em seus programas e 

ações, neste caso, poder-se-ia solicitar a este Ministério vagas de docentes para atuarem 

especificamente nos cursos destinados a idosos e em pesquisas na temática de 

envelhecimento. Caso isso não ocorra, a Universidade deverá buscar meios de perpetuar o 

projeto quando se esgotarem os recursos oriundos de emenda parlamentar. Uma sugestão seria 

                                                           
15 Volta Redonda ficou conhecida como a Cidade do Aço por abrigar a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) 

uma das maiores Siderúrgicas do país. 
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buscar convênios com entidades que tenha recursos para manter minimamente o 

funcionamento do curso, como empresas privadas, organizações não governamentais e 

prefeitura. Outra ação interessante seria preparar o material didático, tanto na forma de 

apostilas (o que já tem sido feito) quanto de videoaulas, os quais poderiam ser replicados 

futuramente no trabalho com outras turmas de idosos, mesmo na ausência de professores, 

somente com a presença de tutores. Contar com a participação de alunos bolsistas da 

universidade de programas de assistência estudantil, extensão e estágio interno para atuarem 

como tutores seria uma alternativa, assim como contar com a atuação de docentes voluntários, 

que tenham interesse em atuar na área, sem nenhuma contrapartida. 

Não foi possível, a partir do presente estudo, um aprofundamento na questão de 

relacionar o envelhecimento com as questões sociais. Não foi possível compreender como se 

dá o relacionamento entre alunos de classes sociais tão diferentes que frequentam o mesmo 

espaço pelo critério de seleção pela idade e escolaridade, sendo essa uma proposição para 

novos estudos nessa temática. Outro assunto que se propõe para futuras pesquisas é investigar 

dentro da Universidade da Melhor Idade se a mesma tem proporcionado de fato melhoria da 

qualidade de vida aos alunos idosos. Como proposição para novos estudos, sugere-se também 

a elaboração de um plano de ação de implantação de um curso desta natureza, a partir de 

alternativas de custeio que não se baseiem em emendas parlamentares. Uma análise detida e 

aprofundada sobre os aspectos que levam às diferenças nos índices de longevidade entre as 

diversas regiões brasileiras – como apresentado na figura 4 – e um estudo comparativo entre 

as ações voltadas aos idosos nos munícipios que compõem a Região Geográfica Intermediária 

Volta Redonda-Barra Mansa (constantes na tabela 3), analisando-se simultaneamente as 

condições socioeconômicas desses municípios seriam sugestões relevantes de futuros estudos. 
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8 ANEXOS - Anexo I - Roteiro de entrevista semiestruturada aos idosos alunos da 

Universidade da Terceira Idade 

Sexo: (   )Masculino (   )Feminino Idade:________ Estado Civil:________________ 

Escolaridade________________________________________________________________ 

É aposentado? (   )não (   )sim Se sim, há quanto tempo? ______________________________ 

Profissão que exerce/exercia____________________________________________________ 

- Como que o(a) senhor(a) tomou conhecimento deste curso?  

- Ao saber do curso o que mais chamou sua atenção e despertou seu interesse?  

- Quais suas expectativas em relação ao curso? (como você espera que ele pode contribuir na 

sua vida?)  

- A nossa cidade tem vários outros projetos voltados para a população da terceira Idade. Você 

já participou de algum outro projeto? (   ) sim (   )não   Explique um pouco o por que e 

como foi esta experiência caso tenha participado 

- Como você se sente sendo aluno de uma Universidade Federal importante?  

- Sendo aluno desta universidade por três semestres você conviverá com muitos jovens. Como 

você acha que será esta convivência?  

- A Terceira Idade é definida pelo Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos. Você tem ____ 

anos. Você se sente idoso (a)? Explique esse sentimento  

- Em termos físicos o envelhecimento traz algumas alterações como cansaço, dores, 

problemas de saúde, que variam de pessoa para pessoa, inclusive com intensidades diferentes, 

dependendo dos hábitos de vida. Isso tem sido estudado por várias áreas, como medicina, 

nutrição, gerontologia, etc.  

- Agora eu gostaria de saber como o senhor(a) se sente em meio ao processo de 

envelhecimento. 

- Um dos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso é a educação. Na sua percepção, como 

que a educação poderia interferir no processo de envelhecimento? 
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Anexo II - Roteiro de entrevista semiestruturada aos alunos de graduação, 

funcionários e professores da Universidade  

Sexo: (   )Masculino (   )Feminino Idade:________ Estado Civil:________________ 

Aluno : (   ) Eng. Metal.(   ) Eng. Mec. (  ) Eng. Prod. (  ) Eng. Agro.  (  ) Outro: __________ 

Funcionário: (    ) Servidor (    )Terceirizado (    ) Professor 

Está envolvido com o Projeto UTI? (   )sim (   )não 

Se sim, qual sua função: (   ) Coordenador (   ) Professor  (    )Tutor  (    ) Apoio Técnico 

- Como você imagina que será a interação com os alunos da UTI?  

- Você já está acostumado a conviver com um alunado mais jovem. Qual a diferença de 

comportamento você imagina que os alunos da terceira idade terão em comparação aos 

jovens? 

- Como você imagina que este curso pode interferir na vida dos idosos?  

- Como você imagina que este curso pode interferir na sua vida? 

- Um dos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso é a educação. Na sua percepção, como 

que a educação poderia interferir no processo de envelhecimento? 

- Como você percebe o envelhecimento no meio social? (Como meio social entenda a vida em 

sociedade, a relação entre indivíduos, o convívio familiar, em instituições e organizações de 

modo geral)  
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Anexo III – Questionário survey com professores da Universidade da Melhor Idade  

 

Prezado professor do projeto Universidade da Melhor Idade, 

Estou fazendo minha dissertação de mestrado sobre a Universidade da Terceira Idade 

como uma política Pública para idosos, sendo a questão principal saber como o curso 

influencia na vida dos mesmos. Dentro deste trabalho há um capítulo no qual falo sobre os 

Professores que ministram aula para idosos. Gostaria de contar com sua contribuição 

respondendo o presente questionário. Esclareço que as informações prestadas são 

confidenciais, com o objetivo único de subsidiar este trabalho acadêmico-científico. Se você 

já respondeu, peço a gentileza de desconsiderar esta mensagem, pois não tenho a identificação 

daqueles que já me responderam. Agradeço desde já. 

Viviane C. de Lima Lemos (Mestranda em Administração Pública pelo programa PROFIAP) 
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Anexo IV – Folder de Divulgação do Curso 
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Anexo V – Ficha de Inscrição 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
EEIMVR – ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL E METALÚRGICA DE VOLTA REDONDA 
UMI – UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

SENHA ________________ 

I – IDENTIFICAÇÃO 
NOME: ______________________________________________ D.N.: ____/____/________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 
BAIRRO: _________________________ MUNIC.: ________________CEP: _______________ 
TELS: _____________________ EMAIL: __________________________________________ 
II – DOCUMENTOS ENTREGUES: 

(   ) CARTEIRA DE IDENTIDADE (   ) CPF 

(   ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (   ) 2 FOTOS 3X4 

(   ) COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MÉDIO OU SUPERIOR)  

III - DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO: 

 (    ) SEGUNDA A SEXTA – 14H AS 18H (    ) SÁBADO - EVENTUALMENTE 

  
Observação:_________________________________________________________________
_________ 
Ass.Servidor UMI: __________________Ass. 
Candidato_____________________________________ 

DATA: 18/08/2017 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 
NOME: _______________________________________________ SENHA: ______________ 
I – DOCUMENTOS ENTREGUES: 

 (   ) CARTEIRA DE IDENTIDADE (   ) CPF 

(   ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (   ) 2 FOTOS 3X4 

(   ) COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MÉDIO OU SUPERIOR)  

II - DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO: 

 (    ) SEGUNDA A SEXTA – 14H AS 18H (    ) SÁBADO - EVENTUALMENTE 

 
Observação: ________________________________________________________________ 
Ass.Servidor UMI: __________________ Ass. Candidato _____________________________ 

DATA: 18/08/2017 
* A divulgação dos alunos selecionados será realizada no mural da EEIMVR e no site do curso 
no dia 25/08/2017. (site: http://www.engenhariavr.uff.br/index.php/projetos-
educacionais/universidade-da-melhor-idade.html) 
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Anexo VI – Ficha de Matrícula 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

EEIMVR – ESCOLA DE ENGENHARIA IND. E MET. DE VOLTA REDONDA 

UMI – UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE 

 

    FICHA DE MATRÍCULA                           

I – IDENTIFICAÇÃO 

NOME: ___________________________________________________D.N.: _____/_____/________ 

Nº RG: _______________ ORGÃO EXPEDIDOR: ___________ DATA DE EMISSÃO:__________ 

CPF: __________________E-MAIL: __________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

BAIRRO: _____________________ MUNIC. _______________________CEP: ________________ 

NATURAL: _________________ESTA.CIVIL: ___________________ TEL: __________________ 

 

II - ESCOLARIDADE  

(   ) fundamental completo (   ) superior completo 

(   ) médio incompleto (   ) pós-graduação 

(   ) médio completo  

(   ) superior incompleto  

 

III - RENDIMENTO PESSOAL: 

(   ) Não possui (   ) de 3 até 5 salário mínimo 

(   ) 1 salário mínimo (   ) de 5 até 8 salário mínimo 

(   ) até 3 salário mínimo 

 

(   ) superior a 8 salário mínimo 

Em que é aplicada a sua renda? 

(  ) alimentação      (  ) vestuário                     (  ) transporte 

(  ) moradia            (  ) despesas médicas        (  ) lazer 

 

Quais são seus gastos com despesas médicas. 

(  ) medicamentos 

(  ) exames 

(  ) convênio 

(  ) enfermeiro(a) 

(  ) outros profissionais 

 

Existem pessoas que dependem da sua renda?(   ) Sim     (   ) Não 
 

É o maior responsável pela renda da família? (   ) Sim     (   ) Não (Caso a resposta seja negativa, 

responder a próxima) 

Como você utiliza sua renda? __________________________________________________ 

OCUPAÇÃO ATUAL: ________________ OCUPAÇÃO ANTERIOR: _______________________ 

ORIGEM DA RENDA:  

(   ) APOSENTADORIA 

(   ) PENSÃO 

(   ) APOSENT. E/OU PENSÃO MAIS TRABALHO - (   ) FORMAL (   ) INFORMAL 
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(   ) TRABALHO - (   ) FORMAL (   ) INFORMAL 

(   ) OUTROS – ESPECIFICAR: ______________________________________ 

 

MORA COM QUEM? __________________________________________________________ 

 

III – INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

PROBLEMAS DE SAÚDE? (ESPECIFICAR) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

FAZ USO DE MEDICAMENTO? (   ) NÃO (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) MAIS DE 5 

(ESPECIFICAR) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

EM CASO DE NECESSIDADE FALAR COM: 

_______________________________TEL:________________________________________ 

 

IV – EM RELAÇÃO À UMI: 

COMO SOUBE DO PROJETO? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

POR QUE PROCUROU A UMI? 

(   ) ATUALIZAR-SE (   ) MANTER-SE EM ATIVIDADE 

(   ) ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS (   ) NÃO FICAR SÓ 

(   ) OCUPAR O TEMPO OCIOSO (   ) TROCAR EXPERIÊNCIAS 

(   ) FAZER NOVAS AMIZADES (   ) CRIAR NOVAS PERSPECTIVAS C/ RELAÇÃO À VELHICE 

(   ) OUTROS __________________________________ 

 

V – PERTENCE A ALGUM GRUPO: _______ QUAL? _______________________________ 

VI – COISAS QUE VOCÊ GOSTA E SAIBA FAZER: __________________________________ 

VII – O QUE VOCÊ FAZ NO TEMPO LIVRE? ______________________________________ 

VIII – OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/______    ASS.ENTREVISTADOR: _____________________ 
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Anexo VII – Ações Governamentais a idosos, repasses do Governo Federal aos municipios, recebimento por Volta Redonda 

Ano Função Ação Governamental 

Linguagem 

cidadã 

 Total destinado pelo 

Governo Federal a esta 

ação  

 Total recebido 

pelo município de 

Volta Redonda  

2004 

Direitos da Cidadania 0758 - Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos 

contra Idosos 
   R$                   658.672,00  

  

Saúde 1847 - Implantação de Serviços Extra-Hospitalares de Assistência à Saúde do 

Idoso 

Implantação de 

Serviços para Saúde 

do Idoso 

 R$                   370.770,60  

  

Saúde 5600 - Vacinação de Idoso com 60 Anos de Idade ou Mais    R$              13.712.474,50    

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa 
   R$                5.147.607,27  

  

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                4.543.880,09    

Assistência Social 2589 - Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação 

Continuada à Pessoa Idosa 
BPC  R$                   170.959,00  

  

    TOTAL  R$          24.604.363,46   R$                            -    

2005 

Direitos da Cidadania 

0758 - Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos 

contra Idosos 
  

 R$                   395.346,19    

Saúde 6178 - Atenção à Saúde do Idoso Idoso  R$                   237.000,00    

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa 
  

 R$                2.140.000,00    

Assistência Social 
2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa 

  
 R$              16.559.164,26  

 R$               

25.305,15  

Assistência Social 2589 - Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação 

Continuada à Pessoa Idosa 
BPC 

 R$                4.104.464,00    

    TOTAL  R$          23.435.974,45   R$            25.305,15  

2006 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso  R$            267.902.429,83  

 R$             

116.370,98  

Saúde 6178 - Atenção à Saúde do Idoso Idoso  R$                1.329.335,00    
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Ano Função Ação Governamental 

Linguagem 

cidadã 

 Total destinado pelo 

Governo Federal a esta 

ação  

 Total recebido 

pelo município de 

Volta Redonda  

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa    R$                2.250.000,00    

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                1.792.541,98    

Direitos da Cidadania 

0758 - Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 

Idosa    R$                   216.760,00    

    TOTAL  R$       273.491.066,81   R$          116.370,98  

2007 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso 
 R$            312.502.781,76  

 R$             

137.529,34  

Saúde 6178 - Atenção à Saúde do Idoso Idoso  R$                   112.969,87    

Saúde 
 1847 - Implantação de Serviços Extra-Hospitalares de Assistência à Saúde do 

Idoso    R$                   118.516,80    

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa    R$                2.651.057,80    

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                   668.520,00    

Direitos da Cidadania 

0758 - Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 

Idosa    R$                3.062.076,98    

    TOTAL  R$       319.115.923,21   R$          137.529,34  

2008 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso  R$            254.462.628,83  

 R$               

91.621,16  

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa    R$                1.054.086,70    

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                   525.000,00    

Desporto e Lazer 

2C60 - Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a 

Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável 
Vida Saudável 

 R$                2.920.316,69    

Direitos da Cidadania 

0758 - Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 

Idosa    R$                   451.049,67    

Direitos da Cidadania 

8813 - Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa    R$                   309.393,76    
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Ano Função Ação Governamental 

Linguagem 

cidadã 

 Total destinado pelo 

Governo Federal a esta 

ação  

 Total recebido 

pelo município de 

Volta Redonda  

Direitos da Cidadania 

8817 - Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à 

Violência Contra a Pessoa Idosa    R$                   300.000,00    

Direitos da Cidadania 8819 - Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   270.000,00    

Direitos da Cidadania 

8818 - Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                1.698.756,05    

    TOTAL  R$       262.091.231,70   R$            91.621,16  

2009 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso 
 R$            225.715.269,88  

 R$               

93.950,40  

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa    R$                   150.000,00    

Desporto e Lazer 

2C60 - Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a 

Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável Vida Saudável  R$                   930.564,66    

Direitos da Cidadania 

8813 - Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa    R$                     50.000,00    

Direitos da Cidadania 

8817 - Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à 

Violência Contra a Pessoa Idosa    R$                   474.005,00    

Direitos da Cidadania 8819 - Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    

Direitos da Cidadania 

8818 - Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                   663.966,31    

    TOTAL  R$       228.183.805,85   R$            93.950,40  

2010 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso  R$              93.811.049,40  

 R$                 

7.829,20  

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    
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pelo município de 

Volta Redonda  

  

2C60 - Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a 

Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável Vida Saudável  R$                1.249.407,30    

Direitos da Cidadania 

8813 - Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa    R$                   198.000,00    

Direitos da Cidadania 

8817 - Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à 

Violência Contra a Pessoa Idosa    R$                   250.000,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                   200.000,00    

    TOTAL  R$          95.808.456,70   R$              7.829,20  

2011 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso  R$              85.251.041,49    

Assistência Social 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de 

Atendimento à Pessoa Idosa    R$                     93.028,90    

Assistência Social 2559 - Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    

  

2C60 - Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a 

Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável Vida Saudável  R$                1.212.266,22  

 R$             

106.086,00  

Direitos da Cidadania 

8813 - Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa    R$                       2.000,00    

Direitos da Cidadania 

8817 - Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à 

Violência Contra a Pessoa Idosa    R$                   282.642,11    

Direitos da Cidadania 

8818 - Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   100.000,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                     96.600,00    

    TOTAL  R$          87.137.578,72   R$          106.086,00  

2012 

Assistência Social 

2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção 

Social Básica para 

Criança e Idoso  R$                6.398.546,07    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                2.469.925,00    
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Linguagem 

cidadã 

 Total destinado pelo 

Governo Federal a esta 

ação  

 Total recebido 

pelo município de 

Volta Redonda  

Direitos da Cidadania 

8813 - Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa    R$                   220.000,00    

Direitos da Cidadania 

8817 - Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à 

Violência Contra a Pessoa Idosa    R$                   644.550,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                2.469.925,00    

    TOTAL  R$          12.202.946,07   R$                           -    

2013 

Direitos da Cidadania 8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                2.722.710,20    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                1.239.844,53    

    TOTAL  R$            3.962.554,73   R$                           -    

2014 

Direitos da Cidadania 8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                2.026.221,98    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                3.762.039,17    

    TOTAL  R$            5.788.261,15   R$                           -    

2015 

Direitos da Cidadania 8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                3.208.532,37    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                1.634.986,72    

    TOTAL  R$            4.843.519,09   R$                           -    

2016 

Direitos da Cidadania 8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   600.000,00    

Saúde 6178 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Idoso  R$                2.300.000,00    

    TOTAL  R$            2.900.000,00   R$                           -    

2017 ---      ----    

2018 

Direitos da Cidadania 8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa    R$                   353.357,00    

    TOTAL  R$               353.357,00   R$                           -    
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Anexo VIII - Recursos do PPA (Planos Plurianuais)  - 2006 a 2021 destinado aos Programas de Idosos (específico) 

Recursos do PPA (Planos Plurianuais)  - 2006 a 2021 destinado aos Programas de Idosos (específico) 

    Valres planejados para cada Programa Municipal (valores em R$) 

Ano 

TOTAL 

ANUAL 

INVESTIDO 

EM 

PROJETOS 

ESPECíFICOS 

Academia 

da Vida 

Beneficio 

de 

Prestação 

Continuada 

(LOAS 

Atenção ao 

Idoso 

Programa de 

Atendimento 

ao Idoso 

Recreação 

e Lazer 

para a 

Terceira 

Idade 

(Bloco da 

Vida) 

Viva 

Melhor 

Idade* 

Del. 

Especializada 

da Inf. Juv. E 

do Idoso 

Fundo 

Municipal 

dos 

Direitos do 

idoso de 

Volta 

Redonda 

Políticas 

Públicaspara 

pessoa idosa 

Serviço de 

proteção 

social 

básica no 

domicilio 

para 

pessoas 

com 

deficiência 

e idoso 

Serviço de 

proteção 

social 

especial 

para 

idosos e 

suas 

famílias 

Alta 

complexidade 

de I/Serviço 

de 

acolhimento 

institucional 

para idosos 

através de 

sbvenção 

social 

2006 2.408.933 20.000 540.000 496.433 500.000 140.000 700.000 12.500           

2007 2.704.086 20.000 558.000 722.086 530.000 141.500 720.000 12.500           

2008 2.994.513 25.000 576.000 948.013 560.000 143.000 730.000 12.500           

2009 3.307.490 25.000 612.000 1.173.390 590.000 144.600 750.000 12.500           

2010 3.315.719 100.000 540.000 496.433 600.000 380.307 1.048.979 150.000           

2011 3.603.689 80.000 558.000 722.086 700.000 397.420 1.096.183 50.000           

2012 3.994.231 60.000 576.000 948.013 800.000 415.145 1.145.073 50.000           

2013 4.400.216 50.000 612.000 1.173.390 900.000 429.675 1.185.151 50.000           

2014 8.793.433 657.000 540.000 496.433 1.500.000 600.000 5.000.000             

2015 10.211.506 696.420 558.000 722.086 1.575.000 660.000 6.000.000             

2016 9.980.218 738.205 576.000 940.013 0 726.000 7.000.000             

2017 11.366.488 782.498 612.000 1.173.390 0 798.600 8.000.000             

2018 7.568.000           2.000.000   3.800.000 200.000 20.000 1.440.000 108.000 

2019 7.968.000           2.200.000   4.000.000 200.000 20.000 1.440.000 108.000 

2020 8.468.000           2.400.000   4.300.000 200.000 20.000 1.440.000 108.000 

2021 8.868.000           2.600.000   4.500.000 200.000 20.000 1.440.000 108.000 

* em 2018 o programa mudou o nome de Vivia a Melhor para Melhor Idade em Movimento  
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9 APÊNDICE 

 


