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As instituições, em especial as educacionais, não podem se furtar a olhar 

de frente o impacto do envelhecimento populacional. O olhar se dirige a um horizonte 

de várias paisagens. As pessoas carecem de uma educação que dê conta da 

extensão da vida com suas novas exigências. Sem o apoio efetivo das instituições a 

velhice fica a mercê de esforços com poucos resultados.  

A educação compreende um conjunto de intervenções a começar pela 

família e pela escola. Os recursos pessoais em relação ao envelhecimento, não 

podem ser pensados apenas quando a manifestação da velhice se torna mais 

evidente. O estilo de vida saudável começa na infância. Na trajetória de vida as 

instituições não podem se furtar a considerar seus membros como pessoas que estão 

velhas ou vão envelhecer. Assim como o sistema econômico está atento a produzir 

efeitos sobre a preparação para o trabalho, assim as instituições educacionais têm a 

responsabilidade de atentar para as condições de uma velhice ativa. Novos 

entendimentos e novos costumes, que agreguem novos olhares sobre um processo 

cultural que transformou conceitos de velhice, são necessários para a participação, a 

saúde e a proteção das pessoas em todas as idades e, de modo especial, de todas as 

idades da velhice. 

A família, as escolas, as universidades e as instituições públicas, 

particularmente, têm obrigações novas face às questões do envelhecimento 

populacional, produzindo conhecimentos e intervindo para a constituição de uma nova 

ética cuja natureza tem como finalidade a realização humana em toda sua extensão, 

com especial destaque  às questões de educação, cultura, esporte e lazer na, com e 

para a velhice. 

A educação até hoje voltada para a brevidade da vida e, de modo especial, 

nesta perspectiva, voltada para reproduzir as vontades públicas do Estado e as 

vontades particulares da economia, procura gerar seres humanos competentes para o 
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trabalho e o exercício da cidadania. A escola e, mesmo as famílias, reforçam a idéia 

do sentido educacional para a competência. O sucesso da educação é instrumental, 

porquanto é meio para a realização do mercado de trabalho e para a segurança do 

Estado. Os cuidados para a saúde e para a construção de um ser humano preocupado 

com relações interessantes para consigo, com os outros e a natureza, ficam relegado 

a um segundo plano.  

Algumas questões se apresentam, exigindo melhor adequação da 

educação formal e informal. A primeira questão diz respeito à formação de disposições 

e aprendizados não somente para o mundo do trabalho mas para o mundo da vida. A 

educação centrada apenas na formação de cidadãos competentes para o trabalho 

pode laborar com um limite severo, uma vez que o ciclo de vida se estende, e as 

inscrições fortemente impressas inibem alternativas de práticas de identidade mais 

abertas. Neste caso, a educação terá duas tarefas novas. Uma diz respeito a 

promover aprendizados para a qualidade de vida, pois não basta estendê-la, é 

necessário preservá-la sadia e, para tanto, a escola não pode fugir da 

responsabilidade de cuidar dos costumes, afastando os riscos, formando estilos de 

vida generosos. Nesta mesma tarefa a escola, se quiser ser responsável por uma 

educação para a vida toda, deverá criar diversas formas de inserção social, além do 

trabalho, com as quais os educandos poderão desenvolver seus sentidos na vida, bem 

diferentes daquelas que o tempo de vida breve tem concedido às pessoas. Uma 

segunda tarefa educacional é produzir efeitos sociais para a promoção da educação 

permanente e, assim, por meio de intervenções, atualizar os mais velhos em novos 

conceitos de vida e experiências de inserção social para uma efetiva comunicação. 

 Se entendíamos que nossos alunos deveriam alicerçar seus 

conhecimentos para uma adaptação ao mundo do trabalho e às competências como 

cidadão enquanto viviam, em média, 50 anos, quais os conhecimentos e hábitos a 

serem desenvolvidos, considerando-se que o tempo médio de vida é de 75 anos? 

Novos conhecimentos e recursos parecem necessários para que as pessoas tenham 

boas condições internas para dar continuidade a projetos relevantes em cada etapa do 

ciclo de vida. As escolas parecem medir como bom ou muito bom seu projeto 

educacional enquanto seus alunos obtém sucesso financeiro e marcam boa presença 

com seus serviços profissionais e dele podem avantajar-se no consumo de bens. Não 

existe a referência do êxito se seus alunos são capazes de viver sadiamente, conviver 

solidariamente, entregar-se a projetos comunitários, a estender com alegria as vidas 

depois da aposentadoria e aproximarem a expectativa de vida à expectativa de vida 

saudável.  

 



A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER NA VIDA DOS MAIS VELHOS. 

 

A importância outorgada às questões de cultura, esporte e lazer para os 

mais velhos, exige, não só a parceria da escola como uma instituição que tem a 

possibilidade de preparar as novas gerações de velhos, mas,  principalmente de 

políticas públicas centradas em propostas de Estado, não de governos, posto que 

estes são passageiros. É preciso propostas bem fundamentadas, postas em prática e, 

principalmente avaliadas periodicamente. As questões de um envelhecimento 

saudável, almejado por muitos, precisa de ações e pesquisas para que possamos criar 

uma cultura de cidadania com qualidade que parta do ventre da mãe, passando por 

uma família bem estruturada, até a necessidade de bons asilos e casas geriátricas. 

Através de uma visão antecipada, gerada dentro da própria escola, por 

exemplo, os jovens tem a possibilidade de agregarem para o resto de suas vidas, 

valores relacionados à importância de fatores que irão permear suas trajetórias de 

maneira a aportarem na fase da velhice com uma bagagem importante de 

conhecimentos que os auxiliará a viverem sem sobressaltos a última fase da vida. 

O esporte e o lazer, portanto,  surgem neste novo milênio não somente 

como modismo, mas de maneira definitiva eles representam uma proposta de novas 

possibilidades de mudança, fazendo as pessoas entenderem que tudo o que tem vida 

está em eterna mudança. Aprender sobre um determinado esporte, mesmo que não 

atribua a ele o sentido institucionalizado que o esporte geralmente carrega, significa 

flexibilidade, querer aprender e mudar. 

Assim, observa-se em pesquisas realizadas com idosos aprendizes de 

esportes aquáticos, por exemplo, onde Marques diz “que o entendimento do nadar 

extrapola a simples ação motora” ou, ainda, que “supera as questões de técnicas 

predeterminadas”, que na realidade estes idosos estão agindo e participando, que 

enfrentaram desafios e foram motivados a tentar e conseguir, e que se não 

encontraram outro limite para sua continuada participação, que não a própria vida, 

estão alimentados pela oportunidade que lhes é dada a redescobrir atitudes motoras, 

sociais e afetivas, conduzidas por propostas pedagógicas humanizadoras, e a 

permitirem-se à ousadia de acompanhar o “novo paradigma da velhice”. É  aquela 

velhice que não fica esperando que as coisas aconteçam, não fica olhando “ a banda 

passar”. 

É inegável, portanto, a responsabilidade da escola de aproximar os 

conteúdos disciplinares das experiências que promovam um sentido ético em seus 

alunos. Para tanto não conta apenas a dimensão cognitiva de explicação dos 

fenômenos, mas a formação de hábitos e atitudes em torne da matéria em estudo.Os 



professores em todas as disciplinas, além do olhar cognitivo, podem estar atentos e 

ver, em cada conteúdo, a possibilidade de aproximá-lo não somente da realidade, mas 

aí ver as implicações éticas dos temas. Os professores desta maneira estariam 

envolvidos com duas intenções. A primeira transportando a proposta de um ensino de 

domínio quantitativo, constituído por uma aprendizagem significativa, mas de natureza 

cognitiva, e a segunda de domínio qualitativo e de natureza ética. Associadas as duas 

propostas, podem os alunos e professores desenvolver uma educação responsável e 

holística.   

 Assim sendo, seria importante, no contexto da escola, enquanto instituição 

educacional que deve preocupar-se com as questões do envelhecer, que os  

professores oferecessem experiências com atividades e oficinas para um aprendizado 

de hábitos fomentadores de um estilo de vida favorável não somente a uma vida 

estendida em anos, mas com poderes de um envelhecimento ativo e socialmente 

inserido com a participação do próprio idoso dentro da comunidade. 

O professor, em sala de aula, pode, então, selecionar e/ou produzir 

conteúdos específicos em cada disciplina com a expectativa de produzir 

conhecimentos e hábitos de vida. Tratando-se da intenção de formar hábitos, é 

importante envolver a comunidade interna e externa à escola em experiências que 

revelem procedimentos de qualificação da vida atual e oportunidades no 

desenvolvimento de todo o ciclo de vida.  

Como exemplo, a Educação Física trabalhada na escola, excessivamente 

preocupada em desenvolver atividades esportivas e competitivas, não apresenta 

conhecimentos teóricos convincentes para a necessidade de exercícios cotidianos 

com o objetivo de afastar os fatores de risco e de tornar as pessoas dispostas e 

vigorosas. A disciplina não faz o aluno internalizar conhecimentos e hábitos para 

depois de sua adolescência. Com o paradigma da qualidade de vida, o professor de 

educação física pode ser decisivo na promoção da saúde através da efetivação de 

hábitos de exercícios físicos em toda a extensão da vida. 

Em relação ao lazer, outro aspecto significativo nos “novos tempos da 

velhice”, temos assistido nas ultimas décadas, como diz Rodrigues, a um interesse 

crescente pelos estudos desse tema. Hoje visualizamos este mesmo interesse voltado 

para o estudo do envelhecimento. Lazer e envelhecimento ganharam espaço no 

campo da investigação científica, entretanto estudos que abordem a relação entre 

estas duas áreas ainda são incipientes, necessitando de mais investigação.  

Rodrigues relata ainda, neste contexto, que a geração de idosos que 

fomenta as preocupações com ações continuadas de educação, deverá passar por 

outras experiências, nas quais novos valores poderão ser incorporados com a vida da 



aposentadoria, sendo necessário um processo educativo prévio para que ocorra um 

engajamento consciente às suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e 

convivência social, por meio das experiências de lazer.  

Assim, chamamos a atenção para a importância da educação para o lazer, 

vinculado à cultura e ao esporte, ao longo de toda a vida do indivíduo, pois a imagem 

atual da aposentadoria é o melhor lembrete de que a educação para o envelhecimento 

deve começar bem cedo, talvez antes até da percepção da própria velhice. Todavia, 

para que isto ocorra é necessário que os profissionais da área de Educação estejam 

atentos para a necessidade de uma educação para o lazer contínua, que vise à 

participação social, à diminuição dos obstáculos, à inclusão de todos os grupos 

multiculturais, socioculturais e marginalizados, grupos segundo gênero, idade, 

habilidade e outros, desenvolvendo um sentido de cidadania na sociedade.  

 
 
Fonte: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/eixos_tematicos.doc 
 


