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Tempo de
aprender
Instituições de ensino superior percebem alta demanda e criam
programas específicos para atender o público da terceira idade

uem acha que na terceira idade os estu-
dos ficam para segundo plano está com-
pletamente enganado. Principalmente

uando a expectativa de vida do brasilei-
ro cresceu para 71,7 anos, de acordo com dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para
se ter uma idéia, o primeiro levantamento desse tipo
feito no país, em 1900, mostrava que o brasileiro vivia
cerca de 30 anos, segundo o sociólogo e gerontólogo An-
tônio Jordão Netto, estudioso dos aspectos da velhice e
coordenador dos cursos voltados para a terceira idade no
Centro Universitário Sant'Anna (Uni SanfAnna) e na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Hoje o Brasil tem aproximadamente 12 milhões
de pessoas com mais de 60 anos. Conforme dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2025 o
Brasil será o sexto país do mundo com o maior nú-
mero de pessoas idosas, com cerca de 35 milhões de
adultos com 65 anos ou mais. Daí a necessidade de se
criar, o mais rápido possível, políticas sociais que pre-
parem a sociedade para essa realidade. É um público

que tem pressa de aprender e carrega nas costas a ex-
periência de vida. E são pessoas que estão se tornando
assíduas nas salas de aula.

As instituições de ensino superior (IES) do Brasil já
têm se voltado para essa questão. Cerca de 200 faculda-
des e universidades em todo o país possuem cursos vol-
tados para a terceira idade.

Até pouco tempo, poucas escolas ofereciam cursos
para auxiliar os mais velhos. O médico que quisesse se
especializar em geriatria precisaria estudar na Europa.
A Constituição Federal promulgada em 1988 deixou
claras a preocupação e a necessidade de se dar atenção
ao assunto. A partir daí, o quadro começou a mudar.
Outro aliado à causa foi a criação da Política Nacional
do Idoso, que traçou os direitos desse público. Por meio
da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, é que as IES passa-
ram a se adaptar, a fim de atender à determinação da
lei, que prevê a existência de cursos de Geriatria (espe-
cialidade da medicina que trata da saúde do idoso) e
Gerontologia (ciência que estuda o envelhecimento)
Social nas faculdades de Medicina no Brasil.

Além disso, o Estatuto do Idoso, que veio a seguir,
assegura a essas pessoas o direito à educação com ade-
quação dos currículos, das metodologias e do material
didático aos programas educacionais a elas destinados.

"Essas pessoas buscam um reposicionamento total
de suas carreiras. Portanto, as instituições precisam me-
xer na metodologia, na dinâmica de aula. Não é viável
colocar alunos da terceira idade com recém-egressos do
ensino médio porque eles não se adaptam e há conflitos.
Trabalhamos, então, no formato de soluções para esses
grupos mais velhos", afirma Rafael Víllas Boas, gerente
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de marketing da Carlos Monteiro Consultoria, empresa
que trabalha há 17 anos no suporte para IES no planeja-
mento, elaboração e instalação de novos cursos e para o
recredenciamento dos já instalados, especializada na or-
ganização e implementação de universidades, de centros
universitários e outras IES, orientando os clientes sobre
as novas exigências da legislação e do mercado, que se
mostra cada vez mais competitivo.

A primeira instituição a oferecer um curso total-
mente voltado para os idosos foi a Université du
Troisième Age, fundada em 1973 por Pierre Vellas na
cidade de Toulouse, na França, a partir de sua experiên-
cia de vida com pessoas idosas e com o objetivo de
retardar o processo de envelhecimento com a prática
de exercício físico e mental.

No Brasil, a primeira escola voltada à terceira ida-
de foi fundada em 1977, no Sesc-SP, por técnicos que
retornaram da França após intercâmbio na Université
du Troisième Age. Mas a idéia só começou a encon-
trar eco em 1990, quando foi criada a primeira Uni-
versidade Aberta para a Terceira Idade, na Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Camp), no
Estado de São Paulo.

Na cidade de São Paulo, o pioneirismo coube à PUC-
SP, em setembro de 1991, quando, por iniciativa do pro-
fessor Jordão Netto, foi posto em prática um projeto
piloto de educação permanente, com o nome de Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade. Aprovado, o projeto

foi transformado no ano seguinte em Pro-
grama de Educação Permanente, apoiado
pelo Departamento de Fundamentos de
Educação da Faculdade de Educação.

Mais tarde, em 2000, o nome foi mu-
dado para Universidade Aberta à Maturidade. Ao pro-
grama inicial da PUC-SP, somou-se, em 1996, o pro-
grama das então Faculdades Sant'Anna, com a deno-
minação de Universidade Sênior.

CIDADANIA

De acordo com Jordão Netto, as instituições voltadas
à terceira idade estão inseridas no conceito de "educação
permanente" ou "educação continuada", ou seja, educa-
ção integral, total, que abrange a existência e as possibili-
dades do ser humano sem ter implicação com seu de-
senvolvimento técnico ou profissional. "As universida-
des da terceira idade são uma oportunidade de resgatar
os valores, a auto-estima e a auto-imagem dessas pes-
soas. É também uma maneira de incentivá-las a lutar pelo
respeito aos direitos dos idosos que, assim, estarão exer-
cendo o papel de cidadãos conscientes", afirma.

Os programas tanto da UnisanfAnna como da
PUC-SP foram inspirados na proposta pioneira implan-
tada por Vellas, na Universidade de Toulouse.

Para ingressar, o aluno não precisa apresentar ne-
nhum diploma ou certificado de conclusão de cursos
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TEMPO E RECOMEÇO

Depois de ter trabalhado 30 anos como cabelei-

reira e nunca ter estudado, Guiomar Carrijo Faria, de

91 anos, é uma das inscritas na Universidade Aberta

à Terceira Idade (Uati) da Universidade Federal de

São Paulo (Unifesp). As aulas começam em março.

Por conta da idade, Guiomar recebeu ajuda para con-

seguir uma vaga. "Acho que eu era a mais idosa ins-

crita e por isso me passaram na frente. Tem coisas

que não dá para deixar para depois." Ela acredita que

será ótima a convivência com outras pessoas mais

velhas, principalmente porque está sempre em bus-

ca de coisas novas e de conhecer pessoas.

Guiomar foi incentivada pelos netos e, em espe-

cial, pela filha Martha Helena Faria Mathey, de 64

anos, que fará o curso junto com a mãe. Martha acre-

dita que uma pessoa idosa inativa acaba sendo um

peso para todos da família. "Se ficar parado atrofia a

mente e o corpo. Por isso é preciso incentivá-los a

fazer atividades, e nada melhor do que estudar", diz

Martha, que cursou Música, Pedagogia, Belas Artes

e Administração. Depois da Universidade Aberta à Ter-

ceira Idade, diz que vai continuar estudando.

A Unifesp, por meio da Universidade Aberta à Ter-

ceira Idade, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, ofe-

rece, desde 1999, cursos especiais às pessoas a partir

de 50 anos, para que reciclem e atualizem seus co-

nhecimentos, podendo assim dar um novo significado

às suas vidas. Os interessados não precisam apresen-

tar diplomas ou certificados de escolaridade e o curso

é composto por três módulos: saúde física e mental;

conscientização de nova vida no século XXI; e

integração social e cultural, além de atividades extras

como informática, inglês, coral, teatro e artesanato.

Maria de Lurdes Campos Patti, 59 anos, faz Peda-

gogia na USP e está realizando um sonho de adoles-

cente. Ela escolheu o curso por gostar da área da edu-

cação e achar que essa profissão lhe possibilitará uma

colocação no mercado de trabalho mesmo depois de

mais velha. Como a maioria dos alunos é jovem, ela

acredita que a troca de experiências é muito importan-

te. "A vantagem de se relacionar com os mais jovens é

a de estar sempre atualizada. Também trocamos mui-

tas experiências. Percebo que contribuo quando falo

sobre o meu tempo, de como as coisas eram."

40 Ensino Superior - Fevereiro 2006



anteriores, nem prestar exames de ingresso ou se sub-
meter a provas ou trabalhos obrigatórios ao longo de
sua permanência na escola. Dessa forma, a partir dos
40 anos (sem limite superior), qualquer interessado
pode se matricular e freqüentar as aulas e demais ativi-
dades curriculares e extracurriculares oferecidas. "O
rebaixamento para a idade mínima de 40 anos para in-
gresso se deveu à nova visão sobre o envelhecimento
humano, que preconiza sempre práticas preventivas
para se enfrentar melhor a passagem do tempo", expli-
ca outro coordenador da Universidade Aberta à Matu-
ridade da PUC-SP, professor Fause Saad.

SOB MEDIDA

Os Programas de Educação Permanente, seja da
PUC-SP ou da Unisant'Anna duram quatro semestres
e são divididos em três módulos: atualização e
reciclagem de conhecimentos; orientações básicas so-
bre saúde; e participação em atividades socioculturais.

Ao longo dos seus quase 15 e 10 anos, respectiva-
mente, da Universidade Aberta à Maturidade e Uni-
versidade Sênior, as instituições já atenderam juntas
14 mil estudantes. Cerca de 10 mil alunos na PUC e
quase 4 mil na Unisant'Anna. Atualmente, esta aten-
de 150 alunos divididos em
três turmas e cobra R$ 400
por semestre. Já a PUC-SP
tem aproximadamente 400
alunos, que pagam R$ 600
por semestre.

Além da Universidade
Aberta à Maturidade, a PUC
também tem um número ex-
pressivo de alunos com mais
de 50 anos cursando gradua-
ção (39 para um total de 16.805 alunos) e pós-gradua-
ção (467 de 4.315 alunos).

A Universidade São Judas Tadeu também utiliza o
conceito de maturidade. Desde 1994, a instituição tem
procurado difundir o conceito de educação continua-
da com a Universidade Aberta à Maturidade. O curso
tem como proposta a educação permanente, oferecen-
do atualização cultural e integração social por meio de
cursos semestrais.

A demanda surgiu do próprio movimento que co-
meçou a se fixar no Brasil nos anos 90, de uma educa-
ção voltada para esse público. Como os professores,
coordenadores e diretores da instituição têm muito con-
tato com os moradores do bairro onde funciona, a pro-
cura se tornou cada vez maior.

"A Universidade Aberta à Maturidade é indicada a
todos que desejam ampliar seus conhecimentos, aos que
buscam aprender coisas novas e aprimorar conhecimen-
tos que sejam úteis à sua qualidade de vida, e que te-
nham a partir de 40 anos, sem distinção de raça, sexo,
crença, nível socioeconômico e cultural", informa Lílian
Brando Garcia Mesquita, pró-reitora de Extensão da
Universidade São Judas Tadeu.

Durante as aulas, são abordados temas atuais (infor-
mações sobre o Brasil e o mundo), questões sobre o enve-
lhecimento (como envelhecer bem e com saúde),
integração com a universidade como um todo, compreen-
são do processo de amadurecimento em toda a sua am-
plitude (biológico, psicológico e social), conhecimento de
novos caminhos para lidar com questões de saúde e
psicossociais, integração com outras pessoas maduras e
ativas e facilitação para as relações intergeracionais (fami-
liares e sociais). Na prática, os alunos fazem um trabalho
de desenvolvimento do potencial individual de cada um
por meio de atividades conjuntas (oficinas culturais),
conscientização do exercício da cidadania e capacitação
para a realização de ações sociais e comunitárias, partici-
pação em atividades extraclasse (palestras, congressos, vi-
sitas a museus e exposições, viagens, realização de pesqui-
sas etc.), valorização da condição de ser humano maduro

na luta contra os preconceitos de uma sociedade que ro-
tula e discrimina as pessoas na maturidade.

Para ingressar no curso, o candidato não precisa fa-
zer vestibular ou qualquer prova de seleção e também
não são exigidos quaisquer certificados ou diplomas de
cursos anteriores. O valor de cada semestre é de R$ 642.

Antes de implantar uma universidade voltada à tercei-
ra idade, a Universidade Santo Amaro (Unisa) realizou
diversos estudos e pesquisas para saber qual era a realida-
de desse público. Uma das conclusões a que se chegaram é
de que a realidade do idoso é muito ruim financeiramen-
te. Por isso optaram por cobrar um valor simbólico de R$
20 mensais para integrar a Universidade à Terceira Idade,
que iniciou sua programação no ano passado, com cerca
de 80 alunos. "Dessa forma, a instituição cumpre seus três
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objetivos iniciais: ensino, pesquisa exten-
são, que é o atendimento à comunidade,
Agora, pode-se dizer que é uma universi-
dade completa", afirma a diretora da Fa-
culdade de Serviço Social, Valéria Alves Es-
cudeiro Giovanetti.

O curso é dividido em três módulos
(conhecimentos gerais, resgate da me-
mória e saúde e qualidade de vida) que
duram um semestre cada, além de ofe-
recer atividades extras como infor-
mática, canto e educação física.

Segundo Valéria, dessa forma, ao
mesmo tempo em que a instituição pro-
duz conhecimentos acadêmicos, tem na
sociedade seu objeto de pesquisa, estu-
do e ensino. Essa troca possibilita a re-
flexão sobre a realidade social, resultan-
do em produções científicas que se re-
verterão em novas formas de compreen-
são e atuação na sociedade. Assim, a rea-
lidade social torna-se o ponto de partida e o ponto de
chegada num movimento contínuo, democratizando o
acesso ao saber e tornando-o útil à sociedade.

Preocupadas com o fato de que a população brasilei-
ra está envelhecendo, as Faculdades Radial iniciam, este
ano, sua experiência com o público mais velho. A partir
de março, será implantada a Radial Sênior, que realizará
cursos voltados para a terceira idade na parte da tarde.

"Há uma demanda por cursos voltados a esse pú-
blico. As pessoas aposentadas têm tempo livre e, al-

gumas vezes, dinheiro disponível. Além disso, é um
segmento que merece atenção e é pouco atendido
pelas instituições", afirma Priscila Simões, diretora
acadêmica das Faculdades Radial, cujo número de
alunos com mais de 50 anos na graduação e pós-gra-
duação chega a 114.

O diretor de Educação Continuada da Universida-
de Anhembi Morumbi, Armando Lourenzo, acredita
que esse público deve receber uma atenção especial prin-
cipalmente por ser um segmento de mercado muito

Terceira idade produtiva: na São Judas, salas específicas para os mais velhos

grande. E a instituição que enxerga o valor desse públi-
co está cumprindo sua função social, oferecendo op-
ções para a terceira idade. "É um movimento que vem
acontecendo no Brasil inteiro e no mundo, graças à
mudança na pirâmide etária. Hoje nós temos uma ex-
pectativa de vida cada vez maior e a necessidade de se
voltar aos mais idosos", explica.

Há cerca de cinco anos, a Anhembi Morumbi ofe-
rece cursos de extensão e capacitação voltados para
os mais velhos, mas ainda não tem um projeto de
universidade aberta à terceira idade, como as insti-
tuições têm feito. "Hoje, cada vez mais, a gente en-
xerga esse movimento de retorno, das pessoas vol-
tando para as faculdades. Com esses cursos, os alu-
nos adquirem não só capacitação profissional como
convivem com outras pessoas da mesma idade e tro-
cam experiências", afirma Lourenzo.

A maioria dos entrevistados acredita que o convívio
do idoso com os mais jovens deva ser estimulado, mas os
cursos oferecidos por universidades exclusivas para a ter-
ceira idade são de maior validade tanto para os idosos
quanto para os pesquisadores interessados no assunto.
"Pode-se afirmar que os cursos da Universidade Aberta à
Maturidade e da Universidade Sênior atendem, de forma
cabal, a tudo aquilo que está preconizado tanto na Política
Nacional do Idoso como na Política Estadual do Idoso e,
em especial, no recente Estatuto do Idoso no que se refere
aos aspectos educacionais. Hoje quase todas as IES estão
propondo esse tipo de programa. Essa preocupação é óti-
ma para a imagem de qualquer IES", conclui o sociólogo e
gerontólogo Antônio Jordão Netto. •
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