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RESUMO 

INTRODUÇÃO 

Este estudo científico busca entender quem são os educadores que atuam com idosos e como 

se apropriam dos saberes e conhecimentos da educação para sua prática pedagógica. O foco da 

análise dessa pesquisa incide sobre: os educadores reconhecem a autoformação em serviço 

decorrente de sua atividade na Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI, de uma 

Universidade Estadual da Bahia?. Esta pesquisa teve como objetivo geral entender se e como 

ocorre o processo de autoformação, no que concerne aos saberes, conhecimentos e às 

aprendizagens dos educadores no campo da gerontologia educativa ou educação gerontológica 

na atuação em universidade aberta à terceira idade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo 

descritiva, através de entrevista estruturada e de pesquisa bibliográfica. Destacamos como 

elemento conclusivo que os educadores apesar de construírem saberes e conhecimentos na 

convivência com os idosos, de modo geral não se apercebem da relevância da educação 

gerontológica para configurar outras formas de educar a pessoa idosa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O percurso da história da Educação de Jovens e Adultos e, posteriormente, os Idosos no Brasil 

traz a história referendada por pontos definidos nas leis, nos documentos oficiais e nos 

pressupostos das experiências profissionais em que estivemos a participar como formadora.  

No Brasil, ainda é preciso se efetivar a Política Nacional do Idoso (1994) e o que determina o 

Estatuto do Idoso (2003) em todos os âmbitos da sociedade, pois apesar de existirem em forma 

de lei, não se tornaram práticas cotidianas. Vivemos uma época em que não podemos mais 

fingir ou fugir da realidade que demonstra que já somos uma população idosa. Encarar este 

desafio se torna imprescindível para fortalecer as atitudes, as crenças, o modo de pensar e leis 

em relação à reorganização da sociedade em especial do grupo denominado de Terceira Idade.  

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos se constitui como desafio para os educadores, pois é 

preciso saber o que, como e para quê educá-los. Os tramites da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos através da prática dos seus conteúdos nos cursos universitários merecem maiores 

deliberações, tomadas de atitudes, alterações e operacionalidades. Nessa reflexão, devemos 

levar em conta que o ser humano precisa da educação para redescobrir suas potencialidades e 

como sujeito se envolver na complexidade dos fenômenos sociais.  
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Envelhecer faz parte do processo natural de qualquer ser humano e as ideias que temos sobre o 

que é envelhecer dependem de como as fomos construindo culturalmente, através das crenças, 

do senso comum, do que apreendemos nas imagens formadas em relação à velhice ou por 

contato com pessoas mais velhas. Acompanhar os roteiros da velhice segue os estatutos das 

designações temporalizadas em cada cultura, época e sociedade.  

No que se refere à educação corroboramos com as ideias de Martins (2013: 48), pois este autor 

acentua uma definição muito própria e de singular propriedade intelectiva que pode avançar 

para o agir consciente: “Acreditamos na educação ao longo da vida já que consideramos a 

‘educação em si’ como um instrumento essencial na defesa dos interesses dos cidadãos, 

independentemente da idade”. A pessoa idosa se encontra em condições físicas, sociais, 

motoras, cognitivas e se sentem motivadas a aprender, a participar da sociedade ativamente e, 

pode, com isso conseguir transpor as dificuldades vividas em relação ao seu processo de 

educação.  

A UNESCO, através da Comissão Internacional da Educação para o século XXI, apresentou o 

Relatório Jacques Delors, (2010 : 13-14) que indicou alguns pressupostos para a educação como 

conceito ao longo da vida. No relatório são apontados quatro pilares do conhecimento: 

 

Aprender a conhecer, busca a cultura geral com perspectiva de uma educação 

permanente e ao longo da vida.  

Aprender a fazer para adquirir competência necessária para agir diante de situações 

diferenciadas e não só as do trabalho. 

Aprender a viver com o outro, no processo de con-vivência, de respeito à sua história, 

tradições e espiritualidade. 

Aprender a ser, como forma de poder decidir, optar e escolher com responsabilidade 

e autonomia o destino coletivo. Descobrir o tesouro que está no interior de cada um. 

 Aprender a desaprender ideia proposta por Silvestre (2013) com o intuito de 

estarmos sempre atentos a jogar fora coisas que não são mais aceitáveis, até mesmo 

para incorporar novas ideias. 

 

Os quatro pilares podem propiciar a oportunidade de exercitar o raciocínio, garantir a educação 

permanente, estimular o sentido crítico, promover a cidadania, fomentar a aprendizagem 

consciente, ajudar na construção da autonomia, ensinar a discernir sobre o jogo social submisso 

no qual transforma o homem em mero objeto para que saia dessa situação e se torne sujeito de 

sua história. Enquanto que o acréscimo proposto do aprender a desaprender (por Silvestre, 

2013) possibilita jogar fora o que não nos serve mais para que se possa abraçar novas ideias e 

estar em contato com outros saberes, o que se torna interessante. Os saberes e conhecimentos 

por parte do educador devem ser vistos como uma (re)construção de seus próprios saberes e 

conhecimentos em que este tem a possibilidade de construir seus conhecimentos e 

(re)dimensionar para si os saberes necessários para atuar com os idosos. Saberes e 

conhecimentos que se cruzam em redes dialógicas que interagem com as competências e 

habilidades próprias ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 

Os saberes pedagógicos, disciplinares, experenciais e curriculares 

 

1.Desafio dos saberes pedagógicos 

Ser professor é estar inserido na complexidade de saberes que advêm da sua profissionalidade 

estabelecida na lógica de sua ação. Tardif, Lessard e Lahaye (2002: 33) confirmam que “o saber 

docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de diferentes fontes”, fontes 
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estas relacionadas a formação da docência, dos conhecimentos construídos a partir da teoria, 

dos saberes da prática e da vida. Com isso, a prática do professor “integra diferentes saberes, 

com os quais o corpo docente mantém diferentes relações” (TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 

2002: 36).   

 

2. Desafio dos saberes disciplinares 
Além dos saberes pedagógicos nos defrontamos com o que Tardif, Lessard e Lahaye (2002) 

pesquisaram os saberes disciplinares, pois formam cruzamentos em diversas áreas do 

conhecimento, estão associados, geralmente, às instituições legais e às universidades porque 

são elencados nos currículos através de disciplinas. No contexto de normas legalistas, também 

a educação brasileira se coloca parceira dessa atuação já que é regida por direitos legais que a 

submete aos estatutos a serem seguidos.  

 

3. Desafios dos saberes experienciais 

No entanto, existem os saberes próprios que fazem parte da ação humana cotidiana que são 

mobilizados a partir da experiência pessoal, que sobrevivem na condição de menos 

sistematizados ou até são apresentados momentaneamente. Estes decorrem de concepções, 

crenças, posicionamentos assumidos no percurso de vida de cada pessoa e que influenciam na 

prática docente.   

 

4. Desafios dos saberes curriculares 
Contamos com os saberes curriculares que permanecem na ótica dos programas de ensino e que 

são viabilizados pelas competências, conteúdos e métodos com base nos quais as instituições 

superiores se organizam e apresentam os saberes sociais por elas selecionados para serem 

ensinados pelos professores.  

 

Diante dos desafios postos acreditamos que o educador de idosos devem mobilizar as múltiplas 

dimensões formativas na sua prática pedagógica: dimensão ética, dimensão epistemológica, 

dimensão afetiva, dimensão político-cultural, dimensão estética, 

 

a) Dimensão ética 
Os valores e práticas como inspirações formativas do educador para a parcela específica de 

educandos idosos consolidam a dimensão ética como elemento necessário no trato com estes. 

Sabemos que o educador irá encontrar situações que exigem uma tomada de posição mais 

enérgica, pois diante de determinadas circunstâncias reais, alguns idosos desejam e às vezes 

têm a atitude de querer agir do seu jeito, sem considerar outros fatores que cercam a situação.   

 

b) Dimensão epistemológica 

A dimensão epistemológica trata do domínio de conceitos que o educador/gerontólogo deve ter 

para essa função específica. Nessa perspectiva, a construção do conhecimento pode facilitar aos 

educandos a obtenção das informações necessárias que os preparem para a vida. 

 

c)Dimensão afetiva 
A ciência domina durante séculos o pensamento do homem consagra toda uma história da 

sociedade, a razão predomina diante da emoção e como não se pode deixar de perceber, a 

educação reflete esses ensinamentos em sua prática social e educativa.  

 

d) Dimensão político-cultural  
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Uma leitura crítica que o educador/gerontólogo deve ter em relação a essa categoria de 

educandos idosos e causa uma verdadeira transformação em sala de aula tende a se projetar no 

ato pedagógico como um ato político e de construção de sentidos junto ao educando e suas 

peculiaridades políticas e culturais. A precisão adequada a essa definição converge para o que 

“As culturas devem aprender umas com as outras, e a orgulhosa cultura ocidental, que se 

colocou como cultura docente, deve tornar-se também uma cultura aprendiz. Compreender é 

também aprender e re-aprender constantemente” (MORIN, 2000: 109). 

 

e) Dimensão estética 
Ao tematizarmos sobre a dimensão estética na formação do professor acreditamos que esta 

experiência pode significar que este profissional pode, enfim, tranformar seu processo de 

autoformação. Merece destaque a dimensão estética porque possibilita rever o caminho habitual 

da ação docente e (re)conduzir pelo conhecimento da autoaprendizagem, atrelado às 

tecnologias, a imaginação, criatividade, capacidade crítica, liderança, comunicação, domínio 

ao lidar com o desconhecido, autonomia e favorecer uma educação para a vida. A experiência 

estética ajuda a transformar o ser humano, por isso torna-se necessária na autoformação do 

educador, pois através do contato com a obra, podemos extrair outros saberes além do racional. 

“Este é precisamente o ponto para o qual tende, em última análise, toda a questão acerca da 

beleza e, se conseguirmos resolver o problema de modo satisfatório, teremos assim encontrado 

simultaneamente o fio que nos conduz através de todo o labirinto da estética” (SCHILLER, 

1994: 69). 

 

O ITINERÁRIO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e abordagem descritiva, tem na UATI a sua fonte de 

dados. A escolha do campo empírico aconteceu por ser este um ambiente que atua diretamente 

com a terceira idade há 23 anos e tem na sua história marcas do reconhecimento de ter sido a 

instituição promissora na cidade onde se localiza. Trata-se de estudo de caso que visa buscar 

evidências sobre se e como os educadores se apropriam dos saberes e conhecimentos 

necessários para a realização de suas atividades. Para isso, foram utilizadas como técnica de 

pesquisa: a entrevista estruturada, fonte bibliográfica, a recolha dos dados e a análise de 

conteúdo, a partir dos estudos de Bardin (1995).  

 

RESULTADOS 

Os dados da pesquisa indicaram que os educadores não situam as suas atividades, a partir de 

saberes e conhecimentos da educação gerontológica, segundo Martin (2013: 210) “Qualquer 

intervenção gerontológica deve basear-se na ‘dignidade’ dos seus destinatários, como uma 

forma de reconhecimento do valor em si mesmo da pessoa, na sua condição humana e 

merecedora de respeito”. Na continuidade do pensamento do autor, fica evidente que “Ou seja, 

a atenção dada pelos profissionais gerontológos ou gerantogogos aos idosos implica a 

conjugação da sua autonomia e da sua independência”. Estes princípios gerontológicos seriam 

incorporados mais enfaticamente se os educadores puderem dimensionar sua prática não 

somente em exercícios físicos quando se referem à sua oficina, mas no contexto da gerontologia 

educativa e educação gerontológica.  

A partir destes aspectos Cachioni (2003: 216) se posiciona afirmando que as Universidades 

Abertas à Terceira Idade oferecem benefícios aos idosos, pois é um espaço que possibilita “A 

interação entre essas gerações é em grande parte responsável pela busca de conhecimentos 

básicos sobre velhice e de aprimoramento de habilidades para lidar com os idosos”. Em 

continuidade a esse pensamento, a autora reafirma que as universidades para a terceira idade 
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“ainda não oferecem um espaço educacional especialmente delineado para atender essas 

necessidades, os professores tendem a aprender informalmente uns com os outros, e em contato 

com a prática”. O que podemos considerar como o processo de autoformação em serviço. 

Apesar de não terem acesso aos saberes e conhecimentos da educação gerontológica, os 

educadores positivamente legitimam a liberdade consciente de escolher práticas educativas 

valoradas pelos novos conceitos sobre o envelhecimento. Desse modo, o envelhescente pode 

ser mais bem aceito na sociedade. Assim, vê-los com naturalidade e acima de tudo, perceber 

que estas pessoas são capazes de aprender coisas novas, de exercitar a cidadania, de avançar 

nos seus potenciais e realização pessoal seria o ideal. Ser educador de pessoas idosas é uma 

tarefa que exige agir em defesa dos direitos dos idosos e refletir sobre as dimensões dos saberes 

e conhecimentos pedagógicos que alicercem sua ação docente, os saberes disciplinares que são 

marcados pela conjunção de fatores já analisados, os saberes curriculares que predominam nas 

normas e os saberes de sua experiência que valida o seu fazer.  

 

Palavras-chave: Conhecimentos. Autoformação. Educador de Idosos.  
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