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RESUMO  
 

O presente artigo mostra que a gerontologia, é um ramo do conhecimento que está empenhada em  transformar 

o envelhecimento num processo bem-sucedido, contribuindo para a discussão da emancipação das pessoas mais 

velhas face às formas de dominação a que estão submetidas. Dentro de uma perspectiva crítica elucida até que 

ponto os idosos inseridos em qualquer contexto podem ser oprimidos pela falta de voz e por não participar dos 

processos de tomada de decisão. A Gerontologia educacional trata da possibilidade de transformação, através da 

educação permanente, mediante novas possibilidades de se compreender, e a utilização da educação libertadora 

como instrumento de transformação. 
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ABSTRACT  
 

This article shows that gerontology is a branch of knowledge that is committed to transforming the aging 

process in a successful, contributing to discussion of the empowerment of older people face the forms of 

domination that are submitted. Within a critical perspective elucidates the extent to which elderly inserted in 

any context can be overwhelmed by the lack of voice and not participate in the decision-making processes. 

Educational Gerontology deals with the possibility of transformation through continuing education through new 

possibilities of understanding, and the use of liberating education as an instrument of transformation. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Gerontologia (ciência que estuda a velhice) 

foi sistematizada no início do século XX. É uma 

disciplina científica cujo objeto de estudo são as 

características da velhice enquanto fase do 

desenvolvimento humano, o processo de 

envelhecimento em seus mais variados aspectos. A 

Gerontologia contribui para a discussão da 

emancipação das pessoas mais velhas face às formas 

de dominação a que estão submetidas na sociedade. 

 

2. GERONTOLOGIA: UM BREVE 

HISTÓRICO 
 

Nos anos 1960 foram fundadas as primeiras 

sociedades científicas e profissionais em Geriatria e 

em Gerontologia, bem como os primeiros programas 

brasileiros destinados à Terceira Idade (GODSTEIN, 

2001:09). Ao longo dos anos 1980, apareceram os 

primeiros departamentos acadêmicos e residências 

médicas em Geriatria, assim como disciplinas isoladas 

e cursos de especialização sobre envelhecimento em 

várias áreas acadêmicas. 

Desde 1990, o estabelecimento de alguns 

programas de mestrado e doutorado tem estimulado a 

pesquisa no campo gerontológico. Em conjunto, essas 

instituições têm tido forte influência sobre o 

treinamento de recursos humanos, a constituição do 

campo profissional e científico da Gerontologia, e a 

construção da velhice como categoria social (op.cit). 

Segundo Debert (1997), a Gerontologia 

brasileira está empenhada em transformar o 

envelhecimento num processo bem-sucedido. Mas há 

alguns fatores que dificultam este objetivo e que 

fazem os gerontólogos reavaliarem o seu discurso. O 

primeiro deles é a explosão demográfica, que exigirá 

um aumento dos gastos públicos para atender as 

necessidades da população idosa. Até pouco tempo 

atrás o Brasil era chamado de país dos jovens, mas 

essa realidade está se transformando e, num futuro 

breve, o Brasil provavelmente se transformara num 

país de idosos. 

Para o Estado brasileiro, os custos do 

envelhecimento são desafiadores e alarmantes, pois 

os mecanismos que este possui para lidar com os 

problemas da velhice avançada são precários e 

escassos. Os custos médicos, assistenciais e da 

aposentadoria indicam que o sistema atual para a 

gestão da velhice é inviável e que, provavelmente, 

não poderá arcar com esses gastos sociais num futuro 

bem próximo. O idoso é abandonado pela sociedade e 

pelo Estado a partir do momento que não se constitui 

mais mão-de-obra apta ao trabalho e, dessa forma, a 

miséria e a exclusão (tão presentes para uma grande 

maioria da população brasileira) se acentuam ainda 

mais na velhice. 

Por outro lado, Debert (1997) aponta as novas 

tendências das pesquisas em Gerontologia, que 

procuram substituir a imagem do idoso como “fonte 

de miséria” por uma perspectiva do idoso como “fonte 

de recursos”. Essas pesquisas foram baseadas em 

estudos qualitativos, com grupos de idosos que fazem 

parte dos programas voltados à Terceira Idade 

(CABRAL, 1986, 2002). 

Nesses grupos, o abandono e a solidão são 

substituídos pela imagem dos mais velhos como seres 

ativos e as atividades pedagógicas e de lazer por eles 

praticadas, redefinem as relações com a família e 

nuançam as mudanças sociais que marcam esta etapa 

da vida. Debert (1999) aponta ainda que a 

gerontologia, área de estudos que aproxima 

diferentes profissionais a fim de criar possibilidades 

para uma velhice bem-sucedida, ao se empenharem 

em transformar a velhice em uma questão política, 

também, contribuiu nessa construção da imagem do 

velho brasileiro como a vítima privilegiada do 

sofrimento. 

Nos últimos anos, o estabelecimento da 

Gerontologia como profissão tem sido um desafio 

crescente às instituições educacionais e às profissões 

tradicionais. A tensão tem se ampliado devido ao 

aparecimento de políticas públicas que sugerem que 

o campo educacional e profissional da Gerontologia 

pode ser criado por lei e também por causa das 

mudanças econômicas e sociais observadas em várias 

carreiras e no mercado profissional de modo geral.  

 

3. GERONTOLOGIA E EDUCAÇÃO 
 

Cachione (2003) mostrou que a educação 

passou a integrar o amplo campo de aplicação da 

gerontologia. Para ela a educação para idosos: 

 
[...] pertence ao âmbito de um novo campo 

interdisciplinar, o da gerontologia educacional, a 

discussão sobre as quais devem ser conteúdo e o 

formato de educação dirigida a idosos, assim como 

a maneira como deve ocorrer a formação de 

recursos humanos especializados para o 

cumprimento dessas finalidades (Cachione, 2003: 

19). 

 

A educação das pessoas idosas tomou um novo 

impulso e significado nos últimos anos, o que fica 

evidente no Brasil pelo número de Universidades da 

Terceira Idade (UNATIs) e espaços assemelhados. As 

UNATIs, surgiram na França, em Toulouse na década 

de 1970, com o intuito de buscar novas nuances para 

velhice e melhores condições de vida para os idosos. 

Esse movimento aconteceu simultaneamente em 

todos os países europeus se estendendo pelos 
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Estados Unidos. Ao longo do tempo surgiram dois 

modelos básicos: 1) o modelo francês, que privilegia o 

segmento mais velho da população, sem se fechar a 

outras faixas etárias que estão preocupadas com o 

processo de envelhecimento e em busca de uma 

educação continuada; 2) o modelo inglês, que se 

baseia no ideal de auto-ajuda dentro das 

universidades, já que todos os especialistas de todas 

as áreas envelhecem e se aposentam, norteou a 

criação de um espaço de troca entre os mais velhos e 

os mais jovens (CACHIONE, 2003). 

No Brasil, o Serviço Social do Comércio (SESC) 

foi o pioneiro no trabalho educacional com idosos, 

criado ainda nos anos 60 do século XX, e nos anos 80 

surgiram as primeiras Escolas Abertas Para Terceira 

Idade nas universidades do Sul do Brasil. Os 

programas de extensão universitária destinada a 

idosos só ganharam destaque no início dos anos 90 

quando se multiplicaram nas universidades brasileiras 

(CACHIONI, 2003; PEIXOTO, 1998; CABRAL, 1997). 

Esse movimento teve início no Brasil com a 

intenção de produzir e divulgar conhecimentos 

técnico-científicos sobre o envelhecimento humano e 

também criar espaços para o publico idoso. Nesse 

contexto, outros programas começaram a ser 

implantados pelo país, com o objetivo de “promover a 

educação permanente, estimular a reinserção social 

dos idosos e consolidar os objetivos, através de um 

trabalho interdisciplinar, interdepartamental voltada à 

comunidade” (PACHECO, 2003:224).  Pacheco ressalta 

ainda que o programa universitário brasileiro aberto à 

terceira idade centra suas atividades em programas 

de educação permanente e afirma que: “A 

universidade torna-se um espaço onde os idosos 

podem relacionar-se, utilizar criativamente seu 

tempo, estudar e atualizar-se em cursos regulares ou 

organizados de acordo com o seu perfil” (op. cit: 225). 

O autor apontou também que existe uma 

dificuldade das instituições ocidentais em reconhecer 

formalmente o segmento da população idosa, que 

apenas refletem o pensamento excludente da mesma 

sociedade em relação aos mais velhos, como 

explicitado em duas teorias produzidas a partir dos 

anos 60: 1) Teoria do Desengajamento reflete parte 

do pensamento ocidental, baseia-se numa conotação 

funcionalista-estrutural, e postula o afastamento dos 

velhos para possibilitar a sociedade abrir espaços 

para os mais jovens e os mais produtivos; 2) Teoria da 

Modernização que analisa como nas sociedades 

industrializadas ocidentais é reservado ao velho o 

papel de menos valia e baixo status social. 

Em síntese, essas teorias remetem à idéia de 

que quanto mais o velho se aproxima do fim da vida, 

maior é a distância entre ele, sua família e a 

sociedade, considerando isso como um processo 

“natural” e “inevitável”. Sendo reconhecido que o 

processo de urbanização dessas sociedades industriais 

contribuiu para o aumento da segregação entre as 

gerações, principalmente em relação às idosas 

(DEBERT, 1999). Mas, apesar de várias críticas que 

essas teorias receberam e continuam recebendo, elas 

influenciam grande parte do pensamento das pessoas, 

que imaginam o velho como um estorvo na sociedade 

quando tentam manter “sua competência nas 

habilidades que requerem os papéis sociais 

profissionais aos quais se dedicaram quando jovens e 

adultos” (PACHECO, 2003: 229). 

Somando-se as teorias sociais sobre o 

envelhecimento, a teoria da cronologização da vida 

passou a preconizar o uso da idade para determinar 

em quais atividades cada segmento da população 

deveria e poderia estar engajado. Entretanto, segundo 

diversos estudiosos podem-se avaliar negativamente 

as consequências dessa rígida cronologização do 

curso da vida, uma vez que o uso da idade tem 

produzido, ao longo do tempo, uma forma de dividir 

as instituições humanas em três segmentos: a 

educação para os jovens, o trabalho para os adultos e 

o descanso para os velhos (PACHECO, op. cit). 

Ademais, nossa sociedade tem a tendência de 

separar pessoas por grupos de idade, além do que a 

mídia e outras fontes reforçam a tendência de 

contrastar imagens estereotipadas de crianças, 

adolescentes, adultos, meia-idade e idosos. Como 

resultado dessa separação de imagens e funções, 

pessoas de grupos mais jovens e mais velhos não 

desfrutam de muitas oportunidades de interação e 

aprendizado umas com as outras.  

Para Debert (1997: 48) a tônica geral dos 

programas é a tentativa de rever estereótipos e 

preconceitos por meios dos quais se supõe que a 

velhice seja tratada na nossa sociedade. Desse modo, 

constata-se que o desenvolvimento de um trabalho 

multidisciplinar e interdisciplinar, com profissionais 

envolvidos na saúde, nutrição, aspectos psicológicos, 

corporais, cognitivos, emocionais, e uma educação 

para a terceira idade que crie um espaço para 

discussões, trabalho em conjunto, contribui para o 

desenvolvimento do indivíduo como um todo, e não 

somente o aspecto intelectual ou de lazer, como 

analisaram Néri e Cachione (1999).  

Segundo os gerontólogos, a educação para 

idosos possibilita a integração e a participação dos 

mesmos à vida social, sobretudo, é um recurso 

importante na manutenção da flexibilidade, 

funcionalidade e possibilidade de adaptação as 

condições de uma velhice “bem-sucedida”: 

 
[...] as oportunidades educacionais são apontadas 

como importantes antecedentes de ganhos 

evolutivos na velhice, porque, acredita-se, elas 

intensificam os contatos sociais, a troca de 
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vivencias e de conhecimentos e o aperfeiçoamento 

pessoal (NÉRI E CACHIONE, 1999:115).  

 

A Gerontologia Educacional oferece 

conhecimento sobre as necessidades e aspirações dos 

idosos na atualidade, além de apontar possibilidades 

para o envelhecimento saudável, que exige novos 

dispositivos de intervenção. Segundo estudiosos 

(NERI e CACHIONE, 1999; CACHIONE, 2003; 

PACHECO, 2003), acreditam que a educação dos mais 

velhos não apenas é possível, mas também, 

necessária para a construção de uma nova sociedade 

onde eles constituirão cada vez mais uma parcela 

importante da população. 

Para Néri e Cachioni (1999) o sucesso dos 

programas educacionais junto aos mais velhos reflete 

à tentativa de desenvolver novos papéis para eles, 

preservando suas competências de tal forma, que seja 

reconhecido como um ser autônomo, capaz de 

exercício pleno dos direitos de cidadania. Além disso, 

mobiliza para participação em atividades sociais, que 

contribuem para melhorar a qualidade de vida e a 

auto-realização pessoal. Como analisado por autores 

dedicados (NÉRI e CACHIONE, 1999; CABRAL, 2001) a 

pesquisa sobre o envelhecimento, as práticas de 

sociabilidade bem como as atividades educacionais 

podem favorecer o envolvimento e o engajamento 

social, o senso de auto-eficácia e o bem-estar 

subjetivo dos idosos. 

O caráter transformador da educação 

gerontológica para os idosos pode favorecer uma 

velhice bem-sucedida, na medida em que promovem 

a flexibilidade cognitiva, o ajustamento pessoal, e a 

transformação da imagem social dos idosos 

(CACHIONE, 2003). Os mais velhos representam uma 

parte significativa do patrimônio cultural da 

humanidade, e por isso devem continuar a 

compartilhar seus conhecimentos com a sociedade e 

aceder à aprendizagem ao longo de toda vida. Através 

da educação, eles podem aumentar as chances de 

mudar o rumo da vida, e redirecionar ações com 

liberdade, inclusive para produzir, o que muitas vezes 

lhes negam, seja por imposição ou por superproteção, 

encontrando assim, novas maneiras de ser. Também 

podem reformar o pensamento, aprendendo outras 

formas de pensar, enfim tornando-se sujeito de sua 

própria história. 

Quando falamos em educação, neste caso para 

os idosos, estamos apontando para uma educação 

transformadora, reflexiva, que dê chances para a 

pessoa reorganizar-se, escolher e criar novos 

caminhos. Uma das preocupações desta perspectiva 

crítica é contribuir para a resolução das desigualdades 

sociais que muitos idosos vivenciam no dia a dia e 

através dessa educação emancipa tória, obter 

resultados, como mostrava o educador Paulo Freire 

(2001, 1984, 1979).  

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Gerontologia educacional trata da 

possibilidade de transformação, através da educação 

permanente, mediante novas possibilidades de se 

compreender, e a utilização da educação libertadora 

como instrumento de transformação. O mundo atual 

já não comporta mais ações isoladas e para atender 

as justas reivindicações é necessário o conhecimento 

claro do problema pelos evolvidos, tanto os próprios 

idosos como pela sociedade. A Gerontologia 

Educacional funcionará então como um programa 

terapêutico, sobre a memória, concentração, 

capacidade cognitiva, o aprendizado e a criatividade 

dos participantes.  
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