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RESUMO  
 

Com a ascensão do envelhecimento da população brasileira como “problema social”, assistimos hoje um 

interesse crescente em investigar as práticas e representações sobre a velhice e o processo de envelhecimento 

a. Desse modo, este artigo evidencia a problemática em relação a velhice partir das mais variadas ópticas, desde 

os aspectos sócio antropológicos, como também problemas relativos a educação na terceira idade. 

Palavras-chaves: Educação. Terceira idade. 

 

 

ABSTRACT  
 

With the rise of an aging population as "social problem", today witnessed a growing interest in investigating the 

practices and representations of old age and the aging process a. Thus, this article highlights the problematic 

relationship in old age from the most varied optical, since the social anthropological aspects as well as issues 

concerning education in old age. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O crescimento acelerado da população no 

Brasil nas últimas décadas pôs em evidência a 

problemática relacionada à velhice, tanto do ponto de 

vista econômico, quanto da saúde publica. A questão 

ganhou nova relevância entre as preocupações do 

governo, da sociedade e dos meios científicos. 

Entretanto, para os cientistas sociais as 

questões relacionadas aos idosos não são apontadas 

somente pelos índices estatísticos, existe um 

conjunto de outros fatores sociais e culturais, que 

constroem a imagem da velhice na sociedade. 

Diante disso, a educação para idosos passou a 

fazer parte das politicas públicas e das mais diversas 

propostas associativas tornando-se uma via para 

manter ativos socialmente os que envelhecem. 

 

2. VELHICE E EDUCAÇÃO 
 

O aumento progressivo da longevidade que se 

produziu nas últimas décadas do século XX, se deve 

aos avanços na área da saúde pública e da medicina 

em geral e da melhoria das condições de vida e seus 

mais variados aspectos, em decorrência destes fatores 

é cada vez maior o número de pessoas que 

ultrapassam a idade de 60 anos e, mas que isso, que 

atingem esta idade em boas condições físicas e 

mentais, conforme analisados por diversos estudos 

temáticos. 

A conotação negativa ou positiva da imagem 

da velhice vem sendo redefinida na atualidade, 

embora a imagem cultural do declínio e da 

decrepitude do fim da vida ainda aja sobre as 

mentalidades. Trata-se de produzir uma nova imagem 

para o envelhecimento, a partir da criação de novas 

práticas, que se opõe ao antigo no tratamento dos 

mais velhos. 

Neste cenário, novas posturas de atendimento 

e de ofertas de atividades de idosos, contribuem para 

desmitificar as atitudes preconceituosas em relação à 

velhice. Os grupos de convivência e as universidades 

da terceira idade amparadas pela politica nacional do 

idoso tem desempenhado um papel importante com a 

criação de programas educacionais para atender o 

idoso. Estes programas se tornaram modelos aceitos 

implementados pela ação estatal consolidando-se 

como uma alternativa de politica social que legitima 

essas atividades. 

Tfouni (2004) mostra que as consequências do 

analfabetismo na conjuntura das sociedades 

contemporâneas são amplas: constitui um empecilho 

à liberdade plena das pessoas, afeta a autoestima, e é 

também um impedimento concreto ao exercício da 

cidadania. 

Para Cachione (2003), a educação para adultos 

e idosos se apresenta como uma resposta aos novos 

desafios e demandas sociais geradas pela emergência 

de um novo grupo etário e de uma nova fase da vida. 

A educação das pessoas da terceira idade é 

sustentada e baseada por uma filosofia de trabalho de 

cunho emancipatório. O central na educação 

emancipatória é a aquisição de conhecimentos para a 

transformação pessoal, e melhoria da qualidade de 

vida. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ausência de escolaridade para esta parcela 

da população contribui para a parcela de alienação e 

para desconhecer informações sobre direitos e sobre 

as possibilidades de modificar as relações sociais. 

Portanto em uma sociedade de conhecimento cada 

vez mais socializada e diversificada, a educação se 

torna imprescindível para a melhoria da qualidade de 

vida de todas as pessoas e também das mais velhas. A 

educação prepara gerações, sem distinção de idade, 

sendo essencial para desmitificar verdades 

consolidadas e construir novos significados sobre o 

envelhecimento e outros aspectos da vida humana.  
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