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 PREFÁCIO 

 

É com grande orgulho que apresentamos a série Livros 

Eletrônicos: Programas de Atenção ao Idoso. 

O objetivo central dos conteúdos veiculados nesta série 

corresponde à disponibilização de informações que permitam a 

profissionais e técnicos, das mais distintas regiões do Brasil, o 

desenvolvimento de projetos voltados para a população idosa, com 

ênfase na área da saúde. 

Fazem parte desse conjunto as seguintes publicações: 

 

Repensando aposentadoria com qualidade: um manual 
para facilitadores de programas de educação para 
aposentadoria em comunidades, de autoria de Lucia Helena 
França; 

 
A implantação de um centro de convivência para pessoas 

idosas: um manual para profissionais e comunidades, 
desenvolvido por Sidney Dutra da Silva; 

 

Promoção da saúde e envelhecimento: orientações para o 

desenvolvimento de ações educativas com idosos, coletânea de 

manuais e textos organizada por Mônica de Assis. 

 

Trata-se de iniciativa da UnATI apoiada pelo Ministério da 

Saúde que, por meio de convênio estabelecido com a UERJ, financiou 

a produção dos textos aqui divulgados. 

Sua implementação contou também com o apoio da Sub-

Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ, que propiciou suporte à 

infra-estrutura da UnATI e, de modo mais específico, ao nosso Centro 

de Referência e Documentação sobre Envelhecimento – CRDE. Por 

esses caminhos, a UERJ coloca-se na vanguarda da disseminação de 

informações qualificadas sobre a temática do envelhecimento 
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voltadas para profissionais e interessados na implementação de 

serviços orientados para a população idosa. 

Em afinidade com a evolução das tecnologias de informação e 

buscando investir em seus aspectos mais democráticos, optamos pela 

produção eletrônica dessa obra. Por esse meio, é possível acessar de 

forma ágil e livre o conteúdo integral das publicações. 

Nos dias de hoje, vemos o crescimento dos processos de 
informatização acontecendo a passos largos – tanto quanto as 
polêmicas sobre a exclusão digital. Nesse cenário, temos 
estabelecido, por meio de nossa página na internet, uma política de 
investimentos em conteúdos e tecnologias de informação que, 
certamente, estão contribuindo para que a população idosa brasileira 
venha a ganhar em cidadania. 
 

Renato Peixoto Veras 

Célia Pereira Caldas 

Shirley Donizete Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de colocar à disposição dos 

profissionais interessados na área do envelhecimento humano, o 

inventário da experiência desenvolvida na Universidade Aberta da 

Terceira Idade – UnATI –, que é um programa vinculado à Sub-

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ. Além disso, pretende estimular a criação de Centros 

de Convivência para pessoas idosas em qualquer comunidade, com o 

mínimo de recursos, a partir de alguns princípios básicos. 

A experiência citada é o registro do estado da arte pedagógica 

de oito anos do projeto UnATI-UERJ. Como uma fotografia, vimos 

divulgar o conjunto de procedimentos que estão sendo desenvolvidos 

nas diversas atividades oferecidas gratuitamente para o público da 

terceira idade, oferecendo sua diversidade como subsídio para quem 

se engaje na implantação de um espaço semelhante. Desejamos, 

portanto, estimular a criatividade e incitar a busca de soluções 

imediatas para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas de 

nosso país. 

O trabalho está dividido em três seções. A primeira tece 

algumas considerações sobre o trato com pessoas idosas em um 

Centro de Convivência; a segunda descreve a experiência pedagógica 

da UnATI-UERJ; a última parte apresenta sugestões para a criação de 

um Centro de Convivência para pessoas idosas. 
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PESSOAS IDOSAS NUM CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

 

 

 

 

Não é intenção deste trabalho aprofundar discussões teórico-

conceituais sobre Centro de Convivência ou correntes pedagógicas ou 

filosóficas da educação. O pouco material existente nessa área é fruto 

de experiências recentes em nosso meio e o estado da arte de uma 

pedagogia para idosos ainda é um construto que está se delineando. 

Daí entendermos a importância de organizar este inventário de 

práticas pedagógicas. Esta etapa do trabalho aqui apresentado deve 

servir de base para outras mais complexas e elaboradas que 

emoldurem um projeto pedagógico para a terceira idade, por 

intermédio de uma pedagogia que toque na mente e no coração de 

quem dela se aproxima, incitando à novas descobertas e despertando 

a coragem de se romper com velhos paradigmas. 

Existem duas visões básicas sobre a educação. A primeira diz 

que a educação é encarada como necessidade social durante um 

certo período de tempo, para inculcar um mínimo de capacidade e 

treinamento para o desempenho de determinado papel. A segunda 

diz que a educação é um processo que dura toda a vida, relacionada 

apenas tangencialmente com a escola. Acreditando que a educação 

de adultos é um desafio constante de ressocialização, e que isto 

enfrenta a necessidade de readaptações constantes e a assimilação 

de novos instrumentos para interagir com seu tempo e seu meio, 

estamos praticando uma pedagogia pedestre, na qual a saúde mental 

do educador aliada ao seu conhecimento técnico e maturidade 

profissional são os ingredientes fundamentais para que se crie uma 
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aliança pedagógica nesse ideário de uma pedagogia libertadora e 

potencializadora do ser humano. 

 

Centro de Convivência 

 

Chamamos de Centro de Convivência o espaço privilegiado de 

encontros e interações mediadas por intenções pedagógicas voltadas 

para a pessoa idosa, considerada em toda a sua 

multidimensionalidade.  

Move o Centro um conjunto de profissionais de diferentes 

formações na área da saúde, embasados em seu conceito mais 

amplo, contribuindo com ferramentas específicas de sua área de 

saber e atuação. Alguns projetos sociais podem ser estimulantes para 

desenvolver o sentido da cidadania e o trabalho deve ser 

desenvolvido por equipe multidisciplinar, de forma integrada e 

participativa, na qual cada profissional intervém com sua 

especificidade dentro de uma abordagem integral de saúde. 

Um Centro de Convivência para idosos deve se basear numa 

concepção de cuidado que privilegie a reintegração sócio-política-

cultural do idoso, em conformidade com a Política Nacional do Idoso.  

O objetivo da implantação de um Centro de Convivência deve 

ser atender aos idosos das comunidades vizinhas, promovendo o 

fortalecimento de práticas associativas, produtivas e promocionais, e 

restituir ao idoso o seu sentimento de cidadania. 

Todas essas recomendações, contudo, emergem de uma 

experiência contextualizada numa Universidade pública, que dispõe 

de uma equipe de profissionais capacitados, instalações e aportes 

financeiros que permitem implementar um projeto de tal magnitude. 
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A Universidade Aberta da Terceira Idade UnATI-UERJ 

 

Alguns princípios que norteiam o projeto que vem sendo 

desenvolvido pela UnATI-UERJ podem estar presentes em outras 

iniciativas, a despeito das condições materiais e humanas para sua 

implementação. Quando pensamos em um Centro de Convivência 

para pessoas idosas, o que estamos tentando enfrentar são questões 

como reduzir os problemas de solidão dos idosos, melhorar seu 

contato social e desenvolver novas capacidades em idade mais 

avançada, além de oferecer tratamento qualificado quando alguma 

patologia está presente. 

Esta última questão tem uma especificidade inquestionável, 

pois exige a disponibilidade de vários equipamentos e profissionais de 

saúde, que trabalham a partir de uma visão integrada da pessoa 

idosa. A UnATI-UERJ integra em seu Centro de Convivência uma 

equipe multidisciplinar na área da saúde, e a experiência desse grupo 

– então sob a coordenação do professor Américo Piquet Carneiro – foi 

o embrião da microuniversidade temática que hoje tem o Centro de 

Convivência como seu eixo de atuação. 

 

Colocando as questões 

 

O que é um Centro de Convivência para idosos? Um lugar onde 

idosos convivem, mas sob que projeto, objetivos e procedimentos? 

Um Centro de Convivência se caracteriza por ter um projeto 

pedagógico embasando suas atividades? Ou qualquer lugar onde 

idosos se encontram pode ser considerado um Centro de 

Convivência? 

Todas essas questões só se tornam relevantes se consideradas 

em contextos específicos e a partir dos recursos disponíveis para sua 

existência. Sejam recursos sociais e humanos, bem como materiais e 

logísticos. Onde quer que surja a oportunidade e o desejo, a criação 
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de um Centro de Convivência para pessoas idosas deve ser 

estimulada. 

A experiência de lidar com pessoas idosas reunidas em um 

projeto de ensino-aprendizagem, coloca-nos desde o início questões 

que precisam ser definidas. 

 

A pessoa idosa: o ser velho 

 

A consideração dos limites de cada um é fundamental. É a base 

da disciplina que todo mundo precisa para sobreviver. Ninguém pode 

ser considerado velho por ter atingido uma determinada idade 

cronológica. O processo biológico do envelhecimento, embora seja 

uma realidade universal, só se realiza individualmente e varia de 

indivíduo para indivíduo. Mas, para efeito de operacionalidade social – 

como fundar um Centro de Convivência para pessoas idosas – 

arbitra-se um corte, um marco, uma idade, para tornar possível o 

trato de uma especificidade, sem a qual a questão do envelhecimento 

permaneceria para sempre negligenciada. 

É preciso considerar que a idade traz limites e fragilidades 

físicas. Com isso aumenta a necessidade de se redobrar a vigilância 

na detecção precoce e esforços na prevenção e no tratamento de 

doenças. A adoção de práticas de vida saudáveis torna-se imperiosa e 

tudo que ajude a promover a saúde deve ser buscado. Ignorar seus 

próprios limites e seu processo de envelhecimento é uma atitude 

equivocada que não contribui para alcançar longevidade e adquirir 

qualidade de vida e saúde. 

A luta por uma aposentadoria que garanta um bom nível 

aquisitivo deve aliar-se à luta por uma pedagogia que potencialize os 

indivíduos, colocando à sua disposição instrumentos para decodificar 

e criticar a realidade em que vivem. Além de bens materiais, o acesso 

aos bens simbólicos produzidos pela cultura é fundamental para a 

realização plena da cidadania. 
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Quebrando o isolamento 

 

O isolamento pode se dar por diferentes razões: o desprezo 

social aos velhos; a diminuição dos laços dos indivíduos que se 

aposentam; a diluição da família, doenças incapacitantes e também 

pela própria dificuldade dos indivíduos em estabelecer novas pontes 

de relacionamento. 

O recrudescimento de idiossincrasias, as manias, o 

conservadorismo, a teimosia e o excesso de rigidez tornam uma 

pessoa desagradável para os outros, sejam parentes, amigos, 

vizinhos, colegas de atividade. A situação piora quando a pessoa 

recolhe essa impressão que causa aos outros e, quase impossibilitada 

de vencer a si própria, volta-se contra si mesma, baixando sua auto-

estima e não se sentindo mais capaz de se relacionar com os outros. 

Uma pedagogia tem que estar atenta para desenvolver estratégias 

didáticas que ajudem os indivíduos a se conhecerem, se 

reconhecerem nos outros, se aceitarem e desejarem participar do 

mundo à sua volta. 

Um Centro de Convivência deve ser um espaço estimulante 

para a troca de experiências, mediado por uma instância pedagógica, 

que oriente e canalize ações, registrando-as em benefício do grupo. 

Os indivíduos devem ser estimulados a saírem de suas trincheiras 

pessoais e incitados, por meio de estratégias e conteúdos de reflexão, 

a colocar seus talentos a serviço de uma comunidade mais ampla, na 

qual ele se veja refletido. 

A quebra desse isolamento é o ponto de partida para o desejo 

de criar, de interferir, de marcar o meio com a sua ação. O meio tem 

de estar receptivo para abrigar a diversidade de contribuições que 

possam surgir. O papel do profissional com seu conhecimento técnico 

é criar esses receptores no grupo, seja em forma de equipamentos 

coletivos, seja numa dimensão simbólica em que essa atuação fique 
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disponível ao grupo, como um valor, uma intenção, um 

procedimento, uma norma. 

 

Por uma pedagogia libertadora 

 

Uma das tarefas elementares da educação é a de socializar 

indivíduos, instrumentalizando-os para perceberem a si e aos outros, 

estabelecendo regras que, uma vez interiorizadas, capacitam os 

indivíduos a respeitarem as normas sociais e a viverem em paz uns 

com os outros. Esta dimensão ou tarefa da educação não é muito 

pertinente à educação de adultos e tampouco de pessoas idosas. Aqui 

a educação terá como tarefa e desafio se orientar para promover a 

ressocialização dos indivíduos e fomentar um delicado processo de 

desconstrução dos estereótipos, de preconceitos e valores, que 

mantiveram esses mesmos indivíduos prisioneiros de interpelações 

sociais. Uma educação voltada para pessoas idosas tem que se apoiar 

numa pedagogia ousada, cujo objetivo fundamental é libertar os 

indivíduos de sua condição passiva e isolada e potencializá-los para 

se tornarem sujeitos de seu próprio processo de existência, 

capacitando-os a reconstruírem sua própria identidade, em relação 

com o outro e num mundo sempre contextualizado. Uma pedagogia 

que valorize a vivência de novas experiências, a novas maneiras de 

ser, a novas idéias. 

Esses princípios, com a força de uma vontade pedagógica, 

devem estar presentes em cada prática, em cada passo de cada 

atividade. Instrutores, professores e alunos, todos devem fazer dessa 

pedagogia seu fio condutor, para que não se substitua uma velha 

situação de fraqueza, dependência e autocomiseração por outra de 

hegemonia velada e mantida sob uma colonização afetiva da pessoa 

idosa. 

Quem ocupar o papel de professor, instrutor, facilitador de 

qualquer atividade com pessoas idosas, precisa considerar a 
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especificidade desse coletivo, sem contudo perder de vista o desafio 

de atingir seus objetivos didáticos. Para fugir da confrontação 

pedagógica com o aluno não pode tripudiar – nem deixar que o façam 

– os princípios básicos da isonomia e da isegoria: todos são iguais 

perante a lei e todos têm direito à palavra e à opinião diante da 

turma. A lei é o contrato firmado pelo grupo, reunido em turma para 

a prática de uma atividade, seja de que natureza for. O contrato 

social deve ser claro: todos têm direitos e deveres, e uma ética 

humanista de cuidado e solidariedade deve substituir a 

autocomiseração e a tirania assistencialista que transforma o outro 

num miserável e a busca do êxito numa competição velada. 

Quebrem-se os mitos de fragilidade do idoso; desmontem-se 

em nossas consciências os preconceitos que se formaram para 

classificar, isolar e controlar esse grupo social; desnaturalize-se 

certos valores e dessacralize-se certas construções. O idoso é uma 

construção social e para desconstruí-lo não podemos erigir uma nova 

ordem para confinar indivíduos classificados dessa maneira. Idoso 

sou eu, é você, somos nós todos, senão hoje, ainda, certamente 

amanhã. 

 

Valorizando o conhecimento das pessoas idosas 

 

Tudo deve ser valorizado e tudo deve ter como meta a busca de 

uma satisfação plena da experiência de vida. A melhor ação deve ser 

aquela que, passando pelo reconhecimento da dimensão psicológica 

do indivíduo, supera-a, por meio de práticas pedagógicas, situando-a 

na dimensão do grupo. Grupo que se amplia em instâncias cada vez 

mais abrangentes, permitindo aos indivíduos, antes isolados, agora 

poderem se ver multidimensionados e ligados a uma rede de ações 

interativas. 

Recuperar a experiência da pessoa idosa pode se transformar 

em projeto de pesquisa de memória. O indivíduo pode se refugiar no 

seu passado remoto, como forma de compensar a sua falta de 
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perspectiva no futuro que o leva a transformar o passado em 

presente. A recuperação desse passado deve ser estimulada de forma 

ativa, direcionada, gerando produtos a serem apropriados pelo grupo. 

A produção de pequenos inventários é uma proposta interessante 

para sistematizarmos o conhecimento muitas vezes perdido e 

desvalorizado como um conhecimento banal. Como, por exemplo: 

– um inventário de recursos terapêuticos, 

– um inventário de tratos e cuidados em doenças, 

– um inventário de práticas e receitas culinárias, 

– um inventário de histórias fantásticas ou absurdas, 

– a recuperação da história de ocupação, formação humana e 

transformações dos bairros onde residem os idosos do Centro 

de Convivência. 

 

A celebração 

  

Celebrar é sempre um ato positivo de valorização da vida. 

Comemorar aniversários, datas festivas, prestar homenagens, tudo 

pode ser motivo de festa e alegria. Uma maneira de se manter a 

regularidade da celebração é estabelecer-se uma festa mensal, que 

na UnATI chamamos de Prata da Casa. A idéia consiste em estimular 

cada grupo de atividade a descobrir talentos individuais e ofertá-los 

para deleite geral. Se alguém canta bem, essa festa pode ser uma 

boa oportunidade de soltar a voz, acompanhado de um outro alguém 

(ou quem sabe, mesmo um grupo da casa) que toque violão, 

percussão, sanfona, teclado, ou qualquer outro instrumento musical. 

Pode-se montar esquetes satíricos para divertir os participantes. O 

importante é resgatar o talento do anonimato, lustrar o ego pelas 

virtudes e tirar a roupa de sair do armário. Acontecer, ser visto e 

reconhecido, cantar, celebrar, dançar a vida. 
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Desmontando preconceitos e mecanismos de controle 

social 

 

Trabalhar o ridículo é muito importante como forma de 

desmontar preconceitos e mecanismos de controle social que recaem 

sobre as pessoas idosas em nossa cultura. Estimular a vida e a 

expressão mais genuína daquilo que ficou recalcado durante anos e 

anos por uma cultura machista deve ser um princípio importante em 

uma ação pedagógica. O medo do ridículo simplesmente paralisa 

muitas pessoas, impedindo-as de expressarem seus talentos e 

desejos, tão importantes para sua realização mais plena como seres 

humanos. 

 

A intergeracionalidade 

 

A idéia de se tentar reunir pessoas idosas em um Centro de 

Convivência pode suscitar uma crítica, logo de saída, e que pode vir 

das próprias pessoas idosas: gueto? Asilo? Muitos não querem ser 

identificados como idosos, e muitos não querem ficar em companhia 

de idosos. 

Enquanto prevalece esse preconceito, a riqueza cultural, a 

memória social vai ficando esquecida até que não possa mais ser 

lembrada. Quem não precisa de seus contemporâneos para relembrar 

os fatos comuns ocorridos em determinado momento da sua vida 

pessoal ou de fatos da vida política e social? Com quem compartilhar 

a letra de uma música romântica que marcou época, a lembrança de 

personagens que habitaram o bairro, mas que já se foram? A própria 

história do bairro depende de ser contada, escrita e lembrada pelas 

testemunhas oculares da história. Muito dessa cultura oral, quando 

não é revivida e lembrada, se perde para sempre, e se não criarmos 

mecanismos institucionais para a prática de sua lembrança nós 
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mesmos um dia seremos totalmente apagados da memória da 

história. 

Primeiro, os contemporâneos precisam se encontrar, se 

reconhecer, se identificar, se aceitar, formular projetos. Incitados e 

orientados por práticas pedagógicas que recobrem suas dimensões 

integradas de corpo, mente e espírito, promovendo uma reconciliação 

constante com a liberdade possível em cada etapa da vida, se 

desenvolve a auto-estima, com menor ênfase às limitações. 

Um Centro de Convivência, ao apresentar resultados de suas 

práticas pedagógicas em forma de produtos, elaborados 

coletivamente, como um coral, uma coletânea de artigos, uma peça 

de teatro, uma coreografia, um recital de poesias, uma exposição de 

quadros, uma mostra de fotografia, um recital de violão, um desfile 

de modas, um bazar de artesanatos, uma festa com quitutes, ou 

qualquer outra exibição de talentos, se revela como um poderoso 

instrumento de organização e interação intra e intergeracional. Cada 

evento, cada mostra, cada produto, cria novas fronteiras e contatos 

com o mundo mais amplo, atingindo a todas as gerações. Existem 

muitas estratégias que podem ser utilizadas para promover encontros 

intergeracionais, no espaço de convivência do Centro. Uma delas é a 

utilização de estagiários para dar suporte a algumas atividades. 

Estudantes são jovens que podem descobrir um mundo de 

possibilidades lidando com idosos e sempre representam uma reserva 

energética contagiante. E algumas atividades regulares também 

podem incluir pessoas de outras faixas etárias, por que não? As 

composições de turmas em cursos dependem do interesse que 

despertam as ofertas e são reguladas pela demanda e especificidade 

temática. Saraus, festivais de música, gincanas, desfile de modas, 

bazar beneficente, encontros comunitários para discussão de 

problemas e necessidades coletivas como a construção de creches, 

postos de saúde, coleta e reciclagem do lixo, presença do Estado e da 

Prefeitura na comunidade também podem ser um bom cardápio. 
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Mudança de hábitos 

 

A população do mundo envelheceu porque as pessoas que 

antes morriam principalmente de doenças infecciosas na infância, 

tendo sido controladas essas doenças, chegaram à idade adulta. Com 

isso, a mortalidade diminuiu e também as mulheres foram tendo cada 

vez menos filhos. Os adultos foram envelhecendo e passaram a ter 

outros tipos de doença, que não matam logo e duram anos e anos 

com a pessoa. São as doenças crônico-degenerativas, como o 

diabetes, a hipertensão, os reumatismos, artrites e artroses, os 

problemas de coração, o câncer. Todas essas doenças, que hoje são 

as mais comuns e as que mais matam juntamente com os acidentes, 

podem ser evitadas e controladas. 

Seus fatores de risco hoje já estão bem estudados e se conhece 

a diversidade de causas que as provocam; têm a sua origem no estilo 

de vida em uma sociedade industrial urbana e acontecem 

principalmente por conta dos hábitos das pessoas e pela qualidade de 

vida que têm: o ar que respiram, os exercícios que fazem ou não, os 

alimentos que ingerem, suas emoções e pensamentos, as pressões 

econômico-sociais que experimentam, seus elos de ligação com o 

mundo, suas perspectivas e projetos de vida. 

Não é objetivo deste trabalho aprofundar esse tema, mas trazer 

essas considerações à luz de uma pedagogia para o trato com 

pessoas idosas, enfatizando aqui a importância educativa e, portanto 

didática, de uma coerência na vida prática do dia-a-dia. Considerando 

a dificuldade que as pessoas possuem de lidar com suas compulsões, 

de refletirem e mudarem seus hábitos (principalmente uma pessoa 

idosa que já cristalizou muitos comportamentos), a pedagogia que dá 

urdidura ao Centro de Convivência deve ser o alento e a fortaleza, a 

referência e a figura de autoridade que produz a interdição necessária 

para a contenção e o exemplo do novo hábito que precisa ser 

firmado. Uma atitude de laisser-faire não é a melhor maneira de se 
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promover saúde, que exige um esforço de disciplina, redobrada 

vigilância e muita persistência para se criar novos hábitos ou 

reformar os antigos. Partindo daquilo que as pessoas gostam de 

fazer, sugere-se adaptações, sempre procurando aliar a prática do 

prazer ao menor dano à saúde. Não esquecer que estamos 

competindo com uma sociedade capitalista, que subliminarmente 

produz subjetividades, cria falsas necessidades e dependências de 

consumo. É preciso inteligência e acreditar que uma intervenção 

educativa pode modificar um hábito e libertar alguém do mimetismo 

inconsciente da massificação. 

 

O conceito ampliado de saúde 

 

Um conceito ampliado de saúde implica na percepção de um 

indivíduo em suas múltiplas dimensões de vida. Para se implantar um 

Centro de Convivência com base nesse conceito ampliado de saúde é 

preciso ousar e ir além de uma certa tradição formal em se organizar 

e hierarquizar o conhecimento. É preciso escapar, inclusive, da 

hegemonia da racionalidade biomédica ocidental e permitir o uso de 

recursos terapêuticos complementares, desenvolvidos sob outras 

racionalidades, como a tradicional medicina chinesa, a medicina 

ayurvédica (da Índia) e a medicina homeopática. 

Essas medicinas, principalmente a chinesa e a ayurvédica, são 

muito mais antigas do que a medicina moderna ocidental e 

desenvolveram práticas terapêuticas que são muitos úteis para a 

manutenção da saúde e para a prevenção de doenças. Para elas, 

todas as doenças físicas estão relacionadas com energias, que estão 

relacionadas com emoções e que são produzidas por padrões 

mentais. A saúde é o resultado do equilíbrio de energias que 

integram uma totalidade cósmica, o próprio indivíduo como um 

cosmo integrado. Essa cosmologia confere e sustenta a idéia de 

integridade, favorecendo assim uma afirmação da saúde por meio de 
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práticas de meditação e de relaxamento, exercícios respiratórios, 

entoações de cânticos e mantras; exercícios chineses para a saúde 

como t'ai chi ch'uan e outros; o uso de plantas em formas de chás e 

banhos; as múltiplas formas de se usufruir dos benefícios 

terapêuticos da água, dos alimentos, das cores, da música, do calor, 

da luz. Tudo pode ser utilizado em proveito da saúde dos indivíduos e 

de coletividades, com ganhos efetivos de saúde e de bem-estar. E a 

um custo muito menor do que complicadas e caras tecnologias, 

dependendo fundamentalmente da uma ação humana qualificada. 

Todos os conteúdos de conhecimento devem ser tratados como 

ferramentas que instrumentalizam os indivíduos para aprimorar o seu 

autocuidado, levando assim a uma melhoria de sua saúde física, 

mental, emocional e espiritual. 

 

Estar presente, consciência de si para si 

 

Desenvolver a consciência de si e para si e exercitar o estar 

presente, com a consciência dividida na percepção de si e do contexto 

social vivido. Reconhecer-se no outro e alimentar a rede que nos 

mantém parte desse todo, valorizando o presente como o tempo a 

ser vivido, renovando o compromisso com a vida valorizada e 

responsável, pode ser a chave para o resgate da dignidade de muitas 

pessoas que estiveram perdidas na obscuridade da solidão e do 

abandono. Chamar ao presente, conclamar a viver a liberdade 

possível do momento, infundir interesse pelo que se passa pode ser 

um grande desafio pedagógico, mas deve ser tomado como princípio 

para abrir a percepção a novas experiências, novas sensações (ou de 

velhas e deliciosas sensações sufocadas no baú dos temores), um 

novo sentido para o estar no mundo. A tarefa do educador é criar, 

por meio de ações pedagógicas, condições para que as pessoas 

possam ser mais plenas e que possam inclusive mobilizar outras 

pessoas. Esse poder multiplicador de uma pedagogia libertária abre 
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as portas para uma nova ressocialização mais integradora e cidadã e 

muito mais vital em termos de saúde. 

 

Estimulando o engajamento social 

 

Uma questão importante que deve estar presente numa 

pedagogia com pessoas idosas é a perspectiva de desdobramento 

dessa mesma pedagogia numa esfera mais ampla da sociedade. As 

atividades formativas podem gerar uma mudança na vida das 

pessoas, em seu benefício pessoal, até mesmo financeiro, e podem 

também ser estendidas para outras pessoas em situação de maior 

abandono e isolamento. Promover a solidariedade e a cooperação 

pode ser estratégia eficaz para se contrapor à hegemonia da 

competição capitalista, que isola os indivíduos e cria tantas misérias 

no mundo. Nesse sentido, alguns projetos podem ser pensados 

visando à multiplicação, pelas pessoas idosas voluntárias, dos 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos nas atividades do Centro 

de Convivência: 

– ampliação das atividades físicas, culturais, artísticas e sociais 

destinadas a idosos asilados em instituições filantrópicas; 

– estímulo à participação social do idosos, envolvendo-os em 

atividades voluntárias desenvolvidas junto a idosos asilados; ou 

– promoção de encontros para discutir, conhecer e refletir sobre 

sua condição de cidadania na terceira idade, estimulando o 

desenvolvimento de ações participativas dentro e fora de sua 

comunidade. 
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Sugerindo algumas atividades 

 

– Despertar e expandir potencialidades criadoras, por 

intermédio do desenho, pintura e exercícios de expressão 

artística. 

– Contar a história dos bairros ou da cidade sob a visão dos 

idosos. 

– Despertar o interesse do aluno por uma vida saudável e para 

a compreensão da natureza. 

– Organizar passeios com visitas a parques, jardins e museus 

da cidade ou municípios próximos. 

– Realizar encontros para debates sobre saúde, ecologia e 

tecnologia. 

– Promover seminários de educação gerontológica, permitindo o 

entendimento do idoso no seu entorno social por intermédio de 

discussões e debates. 

– Favorecer a oportunidade de analisar e questionar assuntos 

referentes à sexualidade.  

– Apresentar conceitos iniciais de informática, atualizando os 

alunos nas renovações tecnológicas sem medo da 

modernização. 

– Desenvolver uma visão crítica e construtiva no aluno, 

utilizando a televisão e o vídeo como suporte da aula. As 

gravações utilizadas na sala de aula podem ser de 

programações educativas, dos noticiários, documentários, 

trechos de novelas, notícias de jornais, etc. Logo após a 

exibição pode-se promover debates, possibilitando participações 

reflexivas, com dinâmicas de grupos e outras atividades que 

proporcionam conhecimentos amplos e diversificados. 

– Desfile de modas. 

– Concurso do melhor casal bailarino. 

– Feira de bordados. 
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A UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE (UNATI) 

 

 

 

 

 

Visando a superar as lacunas existentes na área do 

envelhecimento, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

pioneiramente, constituiu um programa intitulado Universidade 

Aberta da Terceira Idade – UnATI –, orientado para, 

especializadamente, promover o ensino, a pesquisa, a assistência e o 

desenvolvimento de recursos humanos para a população com idade 

acima dos 60 anos.  

A UnATI iniciou suas atividades no segundo semestre de 1993. 

Foi concebida com a intenção de ser uma unidade temática –  

Terceira Idade – com a proposta de integrar profissionais e 

estudiosos de reconhecida experiência em diversas áreas do saber – 

biomédica, humanas e tecnológicas – para a realização de atividades 

no campo da Geriatria e Gerontologia no interior de uma universidade 

contemporânea que integra os três pilares de uma instituição 

acadêmica –  ensino, pesquisa e extensão. O êxito obtido com essa 

metodologia no trabalho com o idoso por parte de uma universidade 

pública ensejou a celebração de alguns convênios com órgãos 

públicos e faz deste experimento uma referência nos programas de 

cuidado integral para com a população idosa no país. 

 

Área pedagógica 

 

O projeto pedagógico da UnATI objetiva o aprimoramento do 

intelecto, da auto-estima e a ressocialização do aluno da terceira 

idade. Nestas tarefas, o professor e o estagiário acadêmico exercem 
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um papel fundamental como alavanca do projeto, contribuindo 

efetivamente para a qualidade de vida do idoso.  

As atividades são destinadas ao público com idade de 60 anos 

ou a completar durante o semestre, e são inteiramente gratuitas. 

Com mais de dois mil alunos matriculados, essas disciplinas têm 

como meta integrar socialmente o idoso dentro e fora da 

universidade, ressaltando a importância de seu desenvolvimento em 

atividades de valorização do conhecimento, que visam a contribuir 

para elevação dos níveis de saúde física, mental e social.  

Em cursos e palestras, os idosos têm oportunidade de atualizar 

seus conhecimentos em informática, línguas estrangeiras, pintura, 

fotografia e outros, bem como de discutir questões cujo enfoque 

volta-se para a problemática da terceira idade, tais como 

sexualidade, nutrição, direitos sociais, educação gerontológica e 

atividades de integração com finalidade de resgatar suas histórias e 

de permitir a troca de experiências entre idosos. Nos eventos 

culturais, os alunos participam das apresentações em escolas e 

outras instituições públicas e particulares, contribuindo dessa maneira 

para a troca de experiências e vivências entre gerações, num 

processo educativo e prazeroso, que legitima de forma harmoniosa 

esse contato intergeracional.  

Em cada semestre é feita uma avaliação dos cursos oferecidos, 

como forma de manter a qualidade pedagógica do trabalho 

desenvolvido e de aprimorar a formação do aluno e dos estagiários 

de Pedagogia.  

Os cursos oferecidos na UnATI dividem-se em áreas temáticas. 

São elas:  

1. Educação para a saúde – Consiste em trabalhar questões 

relativas à promoção da saúde, por meio do estímulo ao autocuidado 

e promovendo o bem-estar físico, mental e social do idoso; 

2. arte da dança e da música – Consiste no aprendizado de 

ritmos de dança e da linguagem musical; valorização das tradições 
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populares por intermédio de atividades folclóricas; vivências 

harmonizadas que utilizam a música, a emoção e o movimento 

cultural; 

3. atividades artísticas e de artesanato – Objetiva a expressão 

de potencialidades criadoras, utilizando recursos e técnicas de artes 

plásticas, pintura, artesanato e história das artes; 

4. arte, literatura e história – Pretende oferecer aos indivíduos 

instrumentos da língua falada e escrita que contribuam para uma 

interpretação crítica da história e para uma atuação mais consciente 

nos diferentes contextos vivenciados, tanto pela introdução de novos 

conteúdos, como pela valorização da memória afetiva e sua relação 

com a arte e a cultura; 

5. línguas estrangeiras – Objetiva estimular o aprendizado e a 

prática de outros idiomas, por intermédio de atividades lúdicas que 

desenvolvam as dimensões oral, escrita e de conversação; 

6. atividades informativas e formativas em terceira idade – 

Objetiva fornecer instrumentos lógicos e subsídios para uma 

compreensão crítica do processo de envelhecimento e das 

possibilidades de atuação social participativa, qualificando os 

indivíduos para um melhor usufruto de suas potencialidades; 

7. atividades de integração e reflexão – Objetiva valorizar a 

troca de experiências e a busca de novas perspectivas, como 

discussão e reflexão sobre as diversas questões do relacionamento 

interpessoal e do relacionamento em grupos. 

 

Inventário de práticas pedagógicas 

 

Em termos estritamente empíricos, podemos afirmar que todas 

as atividades desenvolvidas na UnATI têm atingido níveis bastante 

satisfatórios na avaliação dos seus freqüentadores, todos pessoas 

com 60 anos ou mais de idade. A demanda reprimida para todas as 

atividades oferecidas pela UnATI e a efervescência cotidiana de suas 
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dependências comprovam a satisfação coletiva com o projeto. 

Contudo, isso não deve ser entrave para um exame crítico e uma 

avaliação de desempenho dentro de uma visão integrada do projeto. 

Nesse sentido, todos os objetivos de cada atividade se 

coadunam na intenção de promover saúde, melhorar o desempenho 

físico e mental, garantir e expandir autonomia, instrumentalizar o 

idoso para seu autocuidado, potencializar a vida, tornando-a mais 

plena e satisfatória para todos os alunos da UnATI. O conceito 

ampliado de saúde e a promoção da saúde são realizados em práticas 

integradas que vão desde a entrada no serviço médico qualificado até 

as festivas reuniões para celebrações tão freqüentes entre os alunos, 

passando pelas diferentes possibilidades de expressão oferecidas 

pelas atividades pedagógicas do Centro de Convivência. 

A própria idéia de Centro de Convivência se engendra numa 

pedagogia para lidar com pessoas idosas, que inclui a revisão 

constante dos conceitos para acompanhar a dinâmica das práticas 

que se fundam, dando suporte e garantindo continuidade. 

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas no 

projeto, organizadas com base em descrições elaboradas pelos 

professores de cada atividade, restringindo-se à mostra dos objetivos 

e metodologia. Como metodologia entendemos o conjunto de 

procedimentos didático-pedagógicos utilizados para a obtenção dos 

objetivos propostos. 

A partir da programação de atividades oferecidas pela UnATI-

UERJ, foram desenvolvidas as seguintes práticas pedagógicas, 

lembrando que nem todas as atividades oferecidas estão aqui 

apresentadas; fica também este inventário como um construto aberto 

à constante atualização. 

 

1. Área temática – Educação para a saúde 
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Antiginástica – Terapia corporal – Reeducação postural 

 

Objetivos – Por meio dos exercícios físicos, conseguir melhorar 

a postura, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação dos gestos e dos 

movimentos; aumentar a força e a destreza, bem como a capacidade 

respiratória; melhorar a função das vísceras e dos órgãos de sentido; 

tratar e prevenir dores articulares e musculares; contribuir para a 

fixação de cálcio ósseo, diminuindo a incidência de fraturas nas 

osteoporoses; melhorar a autonomia e a qualidade de vida; 

"devolver" o corpo ao idoso, para que ele possa conhecê-lo e senti-lo 

de forma mais saudável.  

Metodologia – Os métodos empregados, tais como RPG 

(Reeducação Postural Global), Mézières, GDF (cadeias musculares e 

articulares), são procedimentos holísticos que buscam integrar todos 

os aspectos anatômicos e funcionais tratando o indivíduo de forma 

global, e não agindo apenas sobre patologias isoladas. São utilizadas 

também técnicas de psicodrama, com jogos de aquecimento, de 

integração e socialização, exercícios de conscientização corporal e de 

respiração, e ainda exercícios físicos e posturais, que dão ao idoso 

um maior equilíbrio, ritmo, proporcionando gestos e movimentos 

coordenados que protegem os tecidos do aparelho músculo-

esquelético e que tratam (e previnem) doenças que levam a 

bloqueios articulares, tais como artroses, bursites, tendinites, que 

muitas vezes levam a deformidades e dores incapacitantes. Essas 

técnicas também harmonizam e equilibram o tônus muscular, 

alinhando os eixos articulares e mantendo a boa função dos órgãos e 

das vísceras. Os materiais utilizados são bolas de vários tamanhos e 

texturas diferentes, bastões de madeira, sacos de areia, escovas, 

colher de pau, colchonetes e outros. 
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Programa de atendimento odontológico aos pacientes do Núcleo 

de Atenção ao Idoso – NAI  

 

Objetivos – Desenvolver trabalho de conscientização e 

educação na prevenção das doenças odontológicas, procurando a 

simplificação das atividades pela utilização de pessoal da própria 

comunidade. 

Metodologia – O curso compõe-se de atividades teóricas e 

práticas. Entre as atividades teóricas constam informações básicas 

sobre a boca e os dentes, as doenças mais comuns, suas causas, 

conseqüências e a prevenção destas doenças por intermédio da 

alimentação e higienização. A parte prática consta das seguintes 

atividades: evidenciação da placa bacteriana por meio de corantes, 

técnica de escovação e uso do fio dental, confecção de cartazes e 

folhetos explicativos, etc. Ao término do curso os alunos passam a 

aplicar os conhecimentos adquiridos em atividades educativas na sala 

de espera do NAI, PAM Piquet Carneiro, nos “Encontros com a 

Saúde”, da UnATI, e nas mostras realizadas pelo Departamento de 

Extensão. 

 

Fonoaudiologia 

 

Objetivos – Disseminar informações que permitam a 

identificação de distúrbios da motricidade oral. Desenvolver 

atividades práticas para a superação de dificuldades de expressão 

oral e a melhoria dos níveis de performance cognitiva, sensorial e 

motora, buscando qualidade vocal. Estimular as possibilidades 

existentes, fornecendo subsídios para que todos façam pleno uso de 

sua linguagem, aumentando, com isso, o poder de comunicação. 

Metodologia – Tratar os problemas de comunicação no idoso, 

promovendo uma elaboração e reabilitação integrativa, nas quais o 

indivíduo é compreendido na sua globalidade e incitado a repensar 
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suas relações pessoais e interpessoais dentro do seu contexto bio-

psico-sociocultural. Por intermédio de estratégias pedagógicas 

interativas, estimular a participação em grupo, a criatividade, 

autoconfiança, o enriquecimento pessoal, a autonomia. São 

desenvolvidas oficinas, com o uso de técnicas direcionadas que visam 

a desenvolver o melhor desempenho das habilidades comunicativas e 

o estímulo à prática de exercícios, boa nutrição e estilo de vida 

saudável. A dinâmica do trabalho parte da técnica de relaxamento, de 

massagens, canto, exercícios respiratórios, sensibilização e 

coordenação fono-articulatória, atividade de dinâmica em grupo. Os 

exercícios são realizados em grupo de, no máximo, 20 pessoas, de 

forma a garantir um espaço no curso para a avaliação dos trabalhos a 

serem realizados, uma vez que esta dinâmica é fundamental para o 

êxito do trabalho. No caso em particular, esta forma de atendimento 

favorece o relacionamento interpessoal, proporcionando o 

redescobrimento do senso de amizade e o enriquecimento 

sociocultural. 

 

Massagem, Anatomia, Fisiologia e estética facial – Curso de 

massoterapia – Anatomia fisiológica – Estética corporal e facial 

 

Objetivos – Disseminar conhecimentos teórico-práticos da 

massoterapia e, por meio de manipulações aplicadas sobre o corpo, 

atingir-se resultados terapêuticos e estéticos nos praticantes, 

melhorando sua postura e auto-estima corporal. 

Metodologia – Utilização de técnicas de manobra e de 

abordagem, em duplas ou grupos se revezando na aplicação prática 

dos conteúdos trabalhados em aulas demonstrativas. Busca 

incentivar os praticantes a seguirem as sete regras preconizadas 

pelos chineses para conservar a saúde dos indivíduos: levantar-se 

cedo, purificar a boca, exercitar-se, massagear-se, banhar-se, 

alimentar-se e repousar. 
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Psicomotricidade na Gerontologia – Prevenção e intervenções 

terapêuticas – Grupo de psicomotricidade  

 

Objetivos – Utilizar, de forma teórica e prática, a 

psicomotricidade no auxilio à prevenção e ao tratamento de uma 

série de doenças da terceira idade, tais como disfunções 

psicomotoras, problemas de circulação, agitação corporal, 

hiperatividade, artrites e artroses, problemas posturais e de coluna e 

doenças emocionais. Desenvolver atividades para ampliar as 

capacidades de deslocamento do corpo, em sua globalidade – 

emocional e motora –, trazendo saúde para a vida por meio da 

vitalidade e das trocas afetivas nas quais o conceito bio-psico-social 

se torne vivo e presente, potencializando o processo de 

envelhecimento com mais qualidade e consciência. 

Metodologia – Partindo de numa visão relacional da 

psicomotricidade, expressiva e psicossomática, atravessada pelos 

ritmos e por materiais específicos psicomotores, tais como arcos, 

bolas e pano, são feitas dinâmicas psicomotoras por meio da 

ludicidade e da sensibilização corporal, acompanhada da verbalização 

do vivido. Utilizam-se estratégias pedagógicas didáticas de grupo de 

aprofundamento, estudo e apoio e multiplicadores de conhecimento. 

 

Oficina da memória 

 

Objetivos – Trabalhar a cognição, em especial a memória, 

ressaltando as questões do afeto, da motivação e da criatividade, por 

intermédio de uma abordagem teórica e prática. A abordagem teórica 

tem um papel de educação para a saúde e busca facilitar o 

entendimento das mudanças fisiológicas associadas ao 

envelhecimento cognitivo e dos fatores que contribuem para um bom 

desempenho. Os exercícios desenvolvidos procuram aprimorar, 
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manter e resgatar capacidades e ampliar a expressão de 

potencialidades a partir da otimização da performance cognitiva, 

contribuindo para o desenvolvimento de estratégias cognitivas mais 

eficazes, repercutindo na melhoria do desempenho global e da 

qualidade de vida. 

Metodologia – São desenvolvidas atividades individuais e em 

grupo que exercitam funções e/ou capacidades, tais como expressão 

verbal, raciocínio lógico e abstrato, orientação visual espacial, 

capacidade de estruturação, expressão não verbal, atenção, 

concentração, percepção, visualização, memória, flexibilidade 

estratégica e criatividade. As tarefas são planejadas a fim de 

exercitar equilibradamente estas capacidades, evoluindo em graus de 

dificuldades progressivos, sendo utilizados recursos audiovisuais, 

jogos educativos, material didático variado e outros. São organizados 

os seguintes cursos e palestras: Mente Alerta I e II, Oficina I e II, 

Workshop de Ginástica Cerebral, Religare, Encontro entre Gerações, 

Qualidade: a vida não tem idade, Cérebro em Boa Forma, Despertar, 

Desafio, SPA de Ginástica Cerebral, Toc na Cuca, Cérebro em Ação, 

Artimanhas da Memória. 

 

Orientação postural  

 

Objetivos – Melhorar o conhecimento do corpo como um todo. 

Promover a conscientização da postura ereta. Aumentar ou manter a 

amplitude articular. Trabalhar efetivamente a ventilação pulmonar. 

Melhorar a mobilidade articular, prevenindo e aliviando dores pelo 

desuso articular. Orientar a marcha prevenindo quedas. Trabalhar 

equilíbrio da postura ereta estática e dinâmica. 

Metodologia – As atividades são desenvolvidas em dois 

módulos, com aulas práticas comuns a ambos. (a) Orientação 

Postural I, que inclui aula teórica com noções de anatomia e fisiologia 

da coluna vertebral; análise da postura ereta e músculos envolvidos; 
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orientação de como pegar peso, uso de travesseiro, colchão e como 

deitar e levantar sem sobrecarregar a coluna, músculos e articulações 

envolvidas, prevenindo alguns desarranjos posturais. São utilizadas 

dinâmicas de grupo para entrosamento e conhecimento da turma. (b) 

Orientação Postural II, que corresponde a simples avaliação com 

comentários sobre a postura e cuidados que foram aprendidos no 

período anterior; inclui aula teórica de noções de patologias como 

artrose, osteoporose e outras selecionadas pelos alunos que venham 

a se agravar mais com a postura inadequada, objetivando um melhor 

conhecimento e orientações que auxiliem no tratamento, prevenindo 

assim disfunções posturais e desuso articulares; análise da marcha e 

da postura de cada um, feito por eles, sob orientação, para correção 

caso seja necessário; inclui aulas práticas envolvendo cinesioterapia 

ativa, alongamentos, trabalho em dupla, trabalhos em grupos de 

quatro, atividades recreativas objetivando mobilidade articular e 

equilíbrio, relaxamento e vivência corporal. 

 

Curso de prevenção de quedas 

 

Objetivos – Informar técnicas para evitar as quedas, levando ao 

conhecimento do aluno que as alterações fisiológicas do 

envelhecimento, somadas à inatividade e à patologias, propiciam as 

quedas, podendo levar a lesão de partes moles, hospitalização, 

institucionalização, perda da autonomia e independência e a 

diminuição na qualidade de vida. Por meio de atividades práticas, 

detectar alunos com maior propensão a quedas; orientar sobre a 

adaptação do domicílio para evitá-las; conscientizar o aluno sobre as 

mudanças fisiológicas do envelhecimento; estimular as reações de 

equilíbrio; orientar quanto a forma correta de andar; manter e/ou 

aumentar a amplitude articular. 

Metodologia – Trabalho com grupos de 10 a 15 alunos com 

história de quedas ou não, avaliando-se, individualmente, a marcha 
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de cada um e as estruturas domiciliares facilitadoras de quedas, 

orientando quanto a modificações nas dimensões estudadas. Aula 

teórica com noções das alterações do envelhecimento que podem 

propiciar as quedas e como evitá-las. Aula prática, com exercícios de 

conscientização do movimento corporal, de cinesioterapia ativa, de 

auto-alongamento; trabalho de marcha simples e com obstáculos; 

treino de equilíbrio individual e em duplas; técnicas de relaxamento. 

 

Saúde natural – Educação para a saúde 

 

Objetivos – Proporcionar condições para que o aluno possa 

desenvolver a reflexão sobre seu histórico vital e o processo de 

envelhecimento; perceber as conexões entre os recursos preventivos 

e terapêuticos da medicina natural e a saúde, nas suas expressões 

físicas, psíquicas e espirituais; reconhecer-se como sujeito de 

conhecimento e mudança; entender o processo de envelhecimento e 

as condições gerais que condicionam as patologias mais freqüentes 

na terceira idade; educar-se para a prevenção de doenças ou 

agravamentos em qualquer nível do processo mórbido. 

Metodologia – Aulas expositivas e exercícios corporais para 

observações e comprovações empíricas dos conhecimentos teóricos 

estudados. 

 

A ginástica chinesa e a saúde do idoso 

 

Objetivos – Utilizar os princípios e as técnicas da arte marcial 

chinesa t’ai chi ch’uan de estilo Yang, que tem a característica 

peculiar de alternar movimentos suaves e movimentos duros, 

adequando-os à dinâmica corporal do idoso. Por intermédio dos 

movimentos de alternância do peso no t'ai chi ch'uan, interferir nas 

relações entre dois aspectos da vitalidade dos praticantes, conforme 

a cosmovisão chinesa, de Yin representando a noite, o interior, o 
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baixo, o frio, o princípio feminino, e o Yang representando o dia, o 

exterior, o alto, o calor, o princípio masculino; harmonizar o alto e o 

baixo, o interno e o externo, o quente e o frio, o cheio e o vazio, o 

psíquico e o somático, desobstruindo os bloqueios, suprindo as 

deficiências, dispersando os excessos, resolvendo as estagnações, 

estimulando a circulação do sangue e das vitalidades. Com o estímulo 

à prática regular do t'ai chi ch'uan, reforçar progressivamente a 

harmonia interna, tornando cada vez mais difícil adoecer. 

Metodologia – O t'ai chi ch'uan funciona como uma prática de 

saúde coletiva, fundamentada na racionalidade médica chinesa. É 

uma terapia sem contra-indicações ou efeitos colaterais, e que não 

faz uso de caras tecnologias de diagnose ou medicação. Como prática 

coletiva, cria-se um grupo no qual é possível uma nova subjetivação 

do idoso, que reconstrói sua identidade como a de um praticante de 

t'ai chi ch'uan, um integrante daquele movimento. Desenvolve-se 

uma série de movimentos, de cerca de cinco minutos de duração, 

iniciando o aprendizado do t'ai chi ch'uan. O aprendizado das 24 

posturas que o constituem leva cerca de seis meses, sendo mais seis 

necessários para correção e apuro técnico. A série é dividida, 

didaticamente, em oito partes. Para sua prática é necessário um 

espaço arejado – não necessariamente ao ar livre – de cerca de 8 m2 

por aluno. Para o cidadão idoso, o t'ai chi ch'uan é a prática ideal 

para saúde. Por meio de seus movimentos suaves e lentos 

(particularmente adequados à dinâmica corporal do idoso), obtém-se 

a tonificação dos músculos, o alongamento dos tendões e o 

desbloqueio das articulações. Num plano mais interno, a prática 

fortalece a ordem vital, harmonizando o quente e o frio, o alto e o 

baixo, o interno e o externo, a intenção e a ação, a mente e o corpo. 

Um dos muitos benefícios dessa integração é a redução das quedas 

dos idosos, comprovada recentemente por pesquisas em 

universidades americanas. Com o tempo de prática, a transformação 

do corpo e a melhora da performance cárdio-pulmonar fazem com 
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que as limitações, com que muitos idosos convivem, sejam 

superadas, num processo gradual de reconquista da autonomia. 

 

Yoga 

 

Objetivos – Parte da linha de yoga integral, conduzir o poder da 

consciência Divina para a mente, a energia e o corpo. Todas as partes 

do ser, no yoga integral, devem trabalhar no progresso evolutivo, 

visando ao autoconhecimento de forma equânime. 

Metodologia – As aulas são essencialmente práticas e consistem 

em exercícios de meditação (Dhyana), mantras (cânticos), 

prãnãyãmas (exercícios de domínio do prana por meio da respiração), 

ásanas (posturas biopsicofísicas do yoga), e relaxamento 

(yoganidra). Utilizam-se técnicas de trabalho numa visão oriental e 

holística corpo-mente-alma. 

 

2. Área temática – Arte da dança e da música 

 

Biodança  

 

Objetivos – Proporcionar vivências dentro das cinco linhas de 

integração da biodança: vitalidade, sexualidade, criatividade, 

afetividade e transcendência, e facilitar a manifestação plena dos 

potenciais existentes em cada pessoa. Produzir modificações no estilo 

e qualidade de vida dos idosos, por intermédio de vivências 

orientadas no sentido de reforçar os mecanismos naturais de auto-

regulação; favorecer a comunicação intra e interpessoal; aumentar o 

ânimo e motivação para a vida; fortalecer a auto-estima e a 

confiança; melhorar a habilidade motora e funções respiratórias; 

possibilitar o acesso à realidade; reforçar os vínculos familiares e 

sociais; atenuar tensões, rigidez e sintomas psicossomáticos. Do 

ponto de vista biológico, com a prática da biodança, integrar o 
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organismo em todos os níveis: emocional, neurológico, endócrino e 

imunológico, obtendo-se efeitos curativos e de reabilitação nos 

diversos quadros clínicos com mudanças significativas no nível 

existencial. 

Metodologia – Utilizam-se vivências integradoras por intermédio 

da música, do canto, da dança e de situações de encontro, a partir de 

um modelo teórico, que toma por base a Biologia, a Medicina, a 

Antropologia, a Psicologia e a Sociologia. Seu paradigma filosófico 

principal é o princípio biocêntrico, que quer dizer que todo o universo, 

inclusive os seres humanos, está organizado em função da vida. A 

parte vivencial consta de exercícios individuais e em grupo. São 

movimentos corporais naturais com música e danças integrados a 

sentimentos e emoções harmonizadores pelos quais são estimuladas 

diversas formas de expressão, comunicação e encontros.  

 

Dança de salão 

 

Objetivos – Partindo-se do princípio de que a dança de salão é 

uma atividade social que abrange os três domínios da natureza 

humana – o fisiológico, o afetivo e o mental – e que é uma atividade 

física e cultural sistemática e de grande valor para o envelhecimento 

sadio, pretende-se utilizá-la como agente motivador ao 

autoconhecimento, à ressocialização do indivíduo, à pesquisa 

corporal, à aquisição de habilidade, agilidade e estética no 

movimento. O trabalho específico com a terceira idade viabiliza 

explorar melhor as possibilidades e limitações deste grupo por meio 

de técnica e didática adequadas, utilizadas dentro de um nível de 

exigência e um tempo apropriados, beneficiando o aspecto positivo 

da auto-estima do aluno. 

Metodologia – A dança de salão na UnATI subdivide-se nas 

seguintes atividades: Curso Regular, Prática Orientada, Grupo de 

Dança de Salão. No Curso Regular são ensinados os fundamentos 
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básicos dos ritmos mais tocados nos bailes da cidade: o bolero, o 

swing e o samba. São estilos de dança que apresentam informações 

técnicas diferenciadas, utilizadas também por outros ritmos menos 

usuais. Portanto, são os ritmos considerados pelas academias, de um 

modo geral, como básicos e introdutórios no processo de aprendizado 

desta modalidade de dança. A Prática Orientada corresponde à 

atividade semanal, com 90 minutos de duração, dos quais 20, 

aproximadamente, são utilizados para o aprendizado de passos de 

ritmos não incluídos no programa do Curso Regular; espaço onde 

alunos e ex-alunos do Curso Regular podem, acompanhados pela 

professora, treinar o que foi aprendido, aprender coisas novas, tirar 

dúvidas, conhecer novos colegas e manter contato com os antigos. O 

Grupo de Dança de Salão é composto por casais selecionados pela 

professora ao longo da realização do curso e tem como principais 

objetivos preparar um grupo de dançarinos para realizar 

apresentações de dança, dentro e fora da universidade, e mostrar à 

sociedade os resultados do trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Representa a manutenção de um espaço para explorar o potencial 

dos indivíduos idosos, uma espécie de laboratório que possibilite 

experimentar e conhecer melhor as capacidades dos alunos; a partir 

dos resultados obtidos ao longo do processo de ensaios e 

apresentações, traçam-se novos horizontes que signifiquem o 

aperfeiçoamento da metodologia e da proposta, servindo de 

referência para outros idosos interessados em aprender a dançar. 

 

Violão – Um exercício de memória e alegria 

 

Objetivos – Desenvolver a sensibilidade musical; exercitar a 

memória; promover a descontração e valorizar as potencialidades 

individuais; melhorar a auto-estima dos alunos, tornando-os mais 

alegres, solidários e sociáveis; por meio da prática musical (exercícios 
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de memória e sensibilidade), propiciar a conquista de autonomia e a 

ampliação de seu universo cultural. 

Metodologia – O aluno é avaliado, visando à valorização de suas 

potencialidades musicais. Utilizando músicas de seu conhecimento, 

são realizados ensaios para posteriores apresentações públicas. 

 

3. Área temática – Atividades artísticas e artesanato 

 

Auto-expressão e criatividade na terceira idade 

 

Objetivos – Propiciar a quebra do isolamento social e do 

abandono de pessoas idosas, aposentadas e sem suporte familiar e 

sofrendo os efeitos dessa marginalização e estagnação impostas, no 

declínio de suas características físicas, na perda da auto-estima, em 

angústia e depressão; promover a valorização da disponibilidade de 

tempo e da liberdade de que dispõe o idoso para realizar seu 

potencial de expressão criativa; descobrir possibilidades de mudanças 

e realização pessoal e quebrar padrões de conformismo e 

passividade; e resgatar potencialidades latentes para integrá-las às 

experiências de vida dos idosos como uma conquista de vida. 

Metodologia – Em geral, quando a criatividade está reprimida, 

observa-se atitudes de conformismo, mecanização, rigidez, apego a 

padrões ultrapassados e rótulos acompanhados de medos, 

principalmente o de falhar ou não ser aprovado. Para a remoção ou 

atenuação desses temores praticam-se atividades lúdicas dirigidas, 

vivências e fazeres artísticos orientados, para que, experimentando 

novas possibilidades, se tenha a chance de descobrir possíveis 

talentos e adquirir recursos profissionalizantes, adquirindo-se novos 

sentidos e capacidades. Estímulos por meio de exercícios, vivências e 

orientação técnica para facilitar a expressão e criação, atuando em 

possíveis bloqueios introjetados que impedem suas manifestações. 

 



 40 

Expressão através da arte – oficina de criação para idosos 

 

Objetivos – Despertar e expandir potencialidades criadoras na 

terceira idade como forma de superar conseqüências do isolamento e 

a falta de perspectivas para o futuro; desenvolver novas habilidades 

profissionalizantes; favorecer a auto-expressão criadora; desenvolver 

novas formas de expressão artística; facilitar a comunicação intra e 

interpessoal; estimular a produção de obras; e apurar a acuidade 

sensorial. 

Metodologia – Durante as aulas semanais são realizados 

exercícios e vivências individuais e em grupo nos quais se utilizam 

técnicas de artes plásticas, música, biodança, jogos do teatro do 

oprimido e conhecimento de história da arte. Recursos lúdicos, 

vivências e desafios amenizam a autocrítica excessiva, os medos e o 

apego a padrões limitadores, liberando a expressividade natural e a 

capacidade de criação, além de estimular a vitalidade psíquica dos 

idosos. Adotamos uma orientação contemporânea de artes plásticas 

que se dá por intermédio do ensino de técnicas, materiais e exercícios 

de pintura e desenho. Os trabalhos são realizados em casa e 

posteriormente analisados e comentados na sala de aula. Estão 

incluídos no programa da oficina: conhecimentos da história da arte; 

desenhos de objetos e de modelos vivos; estudo e prática de 

composições, montagem e intervenções; dinâmica das formas e 

cores; colagens com materiais diversos e pinturas; desenhos com 

estímulos do hemisfério direito do cérebro. Ocasionalmente, utiliza-se 

modelagem e outras técnicas. Os alunos são estimulados a participar 

de exposições individuais e coletivas na galeria da UnATI e em outras 

instituições, bem como em concursos e na venda de suas obras. 

 

Oficina de contadores de histórias 
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Objetivos – Trabalhar com a memória afetiva, procurando 

resgatar e valorizar histórias, fatos e acontecimentos de infância, com 

o objetivo de despertar o interesse pela contação e pela leitura, a 

partir do acervo pessoal de cada um. Levar à descoberta da contação 

de histórias como fonte efetiva de prazer e de comunicação e à 

descoberta de um estilo próprio na arte de contar histórias. 

Metodologia – Relatos de contos populares (contos de 

encantamento, contos de fadas), de memórias e de vivências. 

Resgate das histórias ouvidas na infância. Criação de histórias. 

Exercícios de improvisação, leitura, narração, dicção, memorização, 

relaxamento e dinamização corporal. Escolha e formação de 

repertório. Indicação de uma bibliografia. No último encontro, cada 

participante da oficina conta ou ensaia uma história. 

 

Oficina de arte em retalho para pessoas da terceira idade 

 

Objetivos – Estimular a criatividade e a imaginação; 

desenvolver a concentração e a coordenação motora dos 

participantes, por intermédio de uma oficina de arte em retalho, 

criando oportunidades e espaço para desenvolver suas 

potencialidades e viver plenamente a terceira idade. 

Metodologia – Trabalhamos com materiais de fácil acesso: cola, 

garrafas, vidros em geral, filtros de papel usados, flores usadas, 

caixas, papelão, retalhos, algodão, moldes, linha, agulhas, máquina 

de costura caseira, espuma, etc. A Oficina é dividida em três 

módulos, com duração de quatro meses cada um. Nos primeiros 

encontros do módulo Arte em Retalho I, o orientador abre espaço 

para integrar os participantes por meio de troca de informações e 

experiências. O professor apresenta a lista de material para a 

execução de trabalhos simples. O material utilizado é reciclado e 

pode ser reaproveitado de forma útil e criativa, atingindo uma meta 

de 20 peças. Os trabalhos a serem confeccionados são: porta-
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alfinetes – caixa cortada coberta com algodão de espuma e forrada 

com retalhos; colcha de retalhos; chinelo; flores de filtro de papel; 

porta-batom. Na fase Arte em Retalho II, o idoso é preparado para 

participar de bazares (UnATI-UERJ e outros), divulgar e comercializar 

seus trabalhos que são mais elaborados; utilizam-se de materiais 

novos e reciclados. Os trabalhos a serem confeccionados são pesos 

para portas; puxa-sacos; sacos para pães; jogos americanos; panos 

de prato com barras. Em Arte em Retalho III, os trabalhos são mais 

complexos, a participação dos idosos é efetiva em bazares, com 

aceitação de encomendas por unidade e em maiores quantidades 

(loja). Após essa fase, eles têm a oportunidade de serem 

multiplicadores. São divulgadores de tudo o que conseguiram 

aprender em suas aulas, passando informações em abrigos e outras 

comunidades, e também têm a chance de vender sua produção 

artesanal e possivelmente complementar sua renda. Os trabalhos a 

serem confeccionados são centros de mesa; porta-vinho; porta-

guardanapos; enfeites de Natal; guirlandas. 

 

Teatro 

 

Objetivos – A oficina de teatro é uma experiência que procura 

integrar estudantes e professores em um jogo que mistura 

personagem, figurino, ator, diretor, autor e público. Atua desde 1998 

com montagens de espetáculos como A libertação e A paixão (Via-

Crúcis), dentro e fora da universidade. A criação do Grupo Operários 

da Emoção configura-se em um registro de processualidade artística, 

que valoriza a experimentação permanente, a interdisciplinalidade, e 

a integração com outras áreas do conhecimento. 

Metodologia – Exercícios específicos para reciclagem dos alunos 

aprovados na seleção. Treinamento artístico incluindo aulas de 

expressão corporal, técnica vocal, canto, improvisação, e estudos de 

textos teatrais. Análise de textos escolhidos para a apresentação em 



 43 

público. Palestras de profissionais do palco, para acrescentar 

elementos que enriqueçam as possibilidades do grupo. Promoção de 

idas ao teatro ou a eventos relacionados com o fazer teatral. Dar aos 

participantes noções básicas de interpretação da poesia, visando à 

correção de problemas de postura e de fala e avaliação quanto às 

potencialidades pessoais para a arte de dizer. Exercícios de 

respiração (diafragma: conhecimento e uso correto). Ressonância e 

projeção vocal. Estudo das pausas. O ritmo na declamação. Exercícios 

de coordenação. Desenvolvimento da capacidade de memorização. 

Análise da poesia, possibilitando o completo conhecimento da obra a 

ser interpretada e também dados sobre o seu autor. Estudo da poesia 

clássica e contemporânea. Realização freqüente de recitais. Propiciar 

aos participantes noções básicas de interpretação, visando à correção 

de problemas de comportamento e atividade física e avaliação quanto 

às suas potencialidades pessoais para a arte dramática. Preparação 

dos alunos para essa atividade, desenvolvendo técnicas de palco. 

Metodologia moderna e atraente, proporcionando condições de 

percepção e aprendizado dos aspectos fundamentais da interpretação 

dramática, atuando como processo de desinibição para os que 

buscam a correção de problemas pessoais específicos (fala, atitude, 

gestual, relaxamento, etc.). Exercícios de improvisação, partindo de 

experiências e vivências do cotidiano do aluno. Relaxamento induzido 

ou espontâneo. Respiração: diafragma (conhecimento e uso correto 

da respiração). Leitura em voz alta. Ressonância. Projeção vocal. 

Exercícios de coordenação. Desenvolvimento da capacidade de 

memorização. Análise de textos, possibilitando um completo 

conhecimento da obra a ser interpretada. Laboratório sensitivo 

(expressar emoções e sentimentos diversos por meio da música). 

Interpretar um texto sugerido sob diversas emoções: raiva, ternura, 

inveja, medo, alegria, choro. Imitar pregões de rua, locutores, etc. 

Apresentação de poesia ou prosa que o aluno já tenha de cor. 

Trabalho de criação coletiva, com temas dados ou sugeridos pelo 
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grupo. Atitudes cênicas: postura, caminhadas, sentar, parar, cair e 

levantar, dentro das técnicas de palco. 

 

4. Área temática – Arte, literatura e história 

 

Cinema: o universo sensório em um trabalho com as imagens 

do cinema  

 

Objetivos – Despertar a consciência dos mecanismos corporais, 

acionados no encontro com a imagem percebida pelo olhar do 

espectador. 

Metodologia – É utilizado o método de oficina com grupos de, 

aproximadamente, 60 alunos. É um trabalho sensório-motor, 

vivencial, no qual a criatividade do aluno é estimulada como uma 

possibilidade de se potencializar. O ato criativo é fundamental, 

trabalhando-se com as imagens e com as emoções e expressões que 

estas suscitam no indivíduo e no grupo, e que possam “criar” 

deslocamentos, novos caminhos, abrir “portas” e “janelas” para este 

corpo-indivíduo e corpo-grupo. 

 

Oficina de fotografia 

 

Objetivos – Instrumentalizar idosos por meio da fotografia, 

possibilitando um caminho de expressão própria. Contribuir para que 

o idoso seja sujeito na construção de sua vida. Desenvolver o olhar 

fotográfico, considerando a sensibilidade e a experiência acumulada. 

Trabalhar afetividade, sentidos, criatividade e estética. Ampliar o 

universo pessoal e social, promovendo intercâmbios. Melhorar 

enquadramentos e ângulos das fotografias por intermédio da 

movimentação física. Maior participação no dia-a-dia por meio de 

registros em fotos de passeios e do cotidiano. Construção de um 

acervo fotográfico sobre o tema jardins. 
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Metodologia – Partindo do referencial afetivo do idoso, 

desenvolve-se o olhar fotográfico e inicia-se a orientação técnica 

sobre a linguagem fotográfica. Procura-se vincular o afetivo ao ato de 

fotografar, buscando estabelecer novos paradigmas nas relações em 

grupo. Pelo afetivo, enfatiza-se o ato de fotografar, como arte, como 

lazer, como trabalho. Para a aquisição da postura fotográfica, nessa 

metodologia, instauram-se como fundamentais a observação e a 

análise de fotos em visitas orientadas a exposições e o estudo de 

material bibliográfico. Finalizando o curso, realiza-se uma exposição 

com as fotografias realizadas; a seleção é feita pelo próprio grupo 

tendo como parâmetros os critérios adquiridos no curso. 

 

5. Área temática – Línguas estrangeiras 

 

Francês para a terceira idade 

 

Objetivos – Desenvolver saberes lingüísticos, comunicativos e 

culturais, em mecanismos da fala e da escrita, da compreensão e da 

leitura, abordando substantivos, numerais, gênero e número, artigos 

definidos, indefinidos e partitivos; pronomes pessoais, possessivos, 

indefinidos e demonstrativos; pronomes complemento de verbo; 

verbos básicos e vicários, modo indicativo e imperativo, tempos 

presente/passado/futuro; frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, comparativas; uso sistemático do modo subjuntivo, 

tempos literários; a coordenação e a subordinação, conectivos, 

articuladores de texto; dupla pronominalização, diferenças de 

advérbios; ler e discutir o texto literário de língua francesa, 

abordando a formação cultural, de mentalidades, de gerações, em 

uma tentativa de mapear o diálogo de culturas franco-brasileiro; 

refletir sobre os sentidos antigo e atual da cultura francesa no Brasil. 

Metodologia – Dois módulos de dois semestres letivos de língua 

francesa, para turmas de 25 alunos, inicialmente estruturados em 
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quatro horas aula. As aulas são organizadas em torno de método 

audiovisual e atividades de leitura e de exercício complementares. 

Com duplo objetivo, esta disciplina, que aperfeiçoa os conhecimentos 

de língua, também possibilita a ampliação dos horizontes culturais do 

aluno sobre a França e sua sensibilização para formas poéticas e 

musicais. 

 

Italiano – Curso de língua italiana por meio de canções 

 

Objetivos – Capacitar os alunos da terceira idade na leitura e 

interpretação de canções italianas. Por meio da estratégia didática 

utilizada, que objetiva incentivar e principalmente provocar uma 

maior motivação em nossos alunos, procura-se que os conhecimentos 

adquiridos sejam aplicados na criação e reprodução oral e escrita, 

assim como na conversação em língua italiana. 

Metodologia – Procurando desenvolver, principalmente, a 

prática da conversação, as aulas são estruturadas para o aprendizado 

de noções básicas de fonética e fonologia italiana, visando a uma 

perfeita pronúncia, boa fluência na linguagem escrita e oral. Além da 

gramática, enfatizamos o léxico das canções escolhidas e ouvidas. 

Fazemos também pequenos ditados e traduções. 

 

6. Área temática – Atividades informativas e formativas 

em terceira idade 

 

Sexualidade – Uma forma de expressão 

 

Objetivos – Possibilitar ao aluno falar, discutir, analisar e refletir 

a respeito de vários assuntos relacionados à vida afetiva-sexual dos 

indivíduos da terceira idade na nossa sociedade. 

Metodologia – O curso possui a duração de um ano, 

contemplando os seguintes temas: história da sexualidade; anatomia 
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e fisiologia; métodos contraceptivos; aborto; doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS; gênero: uma forma de expressão; doenças, 

drogas e sexualidade; sexo, afeto e sexualidade; família e 

sexualidade. Utilizam-se artigos, vídeos, debates e dinâmicas de 

grupo. 

 

Xadrez 

 

Objetivos – A finalidade básica do curso é introduzir os 

procedimentos básicos do jogo de xadrez. Por tratar-se de um jogo 

barato e que pode ser usado por idosos acamados, por deficientes 

físicos, por deficientes visuais e auditivos, o xadrez pode ser utilizado 

em asilos e hospitais. 

Metodologia – Para começar a freqüentar o curso, não é preciso 

saber nada sobre xadrez, basta apenas ter mais de 60 anos. 

Observamos que idosos semi-alfabetizados e de nível superior 

apresentam as mesmas dificuldades no aprendizado. Inicialmente 

fala-se da origem do xadrez, e durante as aulas procura-se trabalhar 

com ênfase na auto-estima do idoso. Vencendo ou perdendo uma 

partida, os praticantes sempre ganham, pois trabalham a memória, a 

paciência, o raciocínio lógico, a auto-estima, a criatividade, a 

concentração, a força de vontade, a perseverança, a integração, a 

atenção. O fato de o xadrez ser também um ótimo lazer, faz com que 

os idosos tenham um ponto em comum com filhos, netos e façam 

também novas amizades. Utiliza-se um tabuleiro mural, cinco jogos 

de xadrez e o Manual de Xadrez Para a Terceira Idade, que apresenta 

todos os conteúdos básicos para se jogar xadrez, de acordo com as 

regras oficiais em vigor. Nesse manual, utilizamos uma linguagem 

clara, apresentada com letras em tamanho grande, e exercícios de 

fixação, o que facilita muito o aprendizado. Com essa base, aqueles 

que quiserem se aprofundar, terão facilidade para entender 

bibliografias mais complexas. 
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7. Área temática – Atividades de integração e reflexão 

 

Grupo operativo – Trocas e perspectivas 

 

Objetivos – Utilizando-se da teoria psicanalítica em todas as 

suas articulações transdisciplinares, trabalhar questões relativas ao 

processo de envelhecimento em seus aspectos biológicos, psíquicos e 

culturais, buscando sempre a transformação da qualidade de vida dos 

alunos. Estimular as trocas afetivas, a aquisição de novos 

conhecimentos e novas informações a fim de que os alunos recém-

chegados à UnATI possam compreender melhor seu momento de vida 

para que, posteriormente, venham a construir novos projetos. 

Metodologia – Por meio de encontros semanais, desenvolve-se 

a leitura de textos escolhidos pela coordenadora ou trazidos por 

algum dos alunos. Após a leitura, e com os esclarecimentos 

necessários, conduzimos o debate. A coordenadora propõe que os 

alunos explicitem suas aspirações, dificuldades e conflitos para que 

possamos trabalhar as emoções e os sentimentos subjacentes. 

Algumas vezes, substitui-se a leitura do texto seguido de debates 

pela apresentação feita por um dos alunos sobre sua história de vida. 

São depoimentos preciosos que permitem o resgate de memórias e 

vivências infantis, assim como a transmissão de novos conhecimentos 

aos outros colegas. Conceitos que norteiam a escolha dos textos e a 

dinâmica dos grupos: o processo de envelhecimento; corpo, saúde, 

doença; o processo de subjetivação no envelhecimento; tempo e 

memória; trabalho e aposentadoria; sexualidade, libido e 

criatividade; finitude e representações sobre a morte. 
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Psicologia – Grupos de encontros com a Psicologia  

 

Objetivos – A psicologia do envelhecimento vem aprofundando 

suas pesquisas nas diversas alterações que podem ocorrer a partir da 

terceira idade como, por exemplo, alterações cognitivas, afetivas, 

sexuais e outras. São estes novos saberes da Psicologia que servem 

de fundamentação para o trabalho que desenvolvemos nos grupos 

“Encontros com a Psicologia”, na UnATI. O trabalho de psicoterapia 

com idosos busca adaptar os conhecimentos da psicologia clínica e da 

psicanálise para a fase do envelhecimento. Os resultados têm 

demonstrado a eficácia da psicoterapia, trazendo mudanças 

significativas na vida dos idosos que procuram a atividade em busca 

de ajuda para os seus sofrimentos psíquicos. 

Metodologia – Destina-se a pessoas com mais de 60 anos que 

desejam se conhecer melhor, fazer novos vínculos e repensar antigas 

relações. Não é necessário terem conhecimento prévio de Psicologia 

ou Psicanálise. Basta terem desejos de viver melhor, sem tantas 

angústias e tristezas. Os coordenadores são acadêmicos dos últimos 

anos do Curso de Psicologia da UERJ, sob supervisão. Realiza-se, 

também, um grupo para os alunos da UnATI que estão preocupados 

com seus lapsos de memória. Estes idosos participam de um grupo 

chamado “Memória biográfica – reconstrução do sujeito idoso”. Por 

intermédio do Serviço de Psicologia Aplicada do Instituto de 

Psicologia da UERJ, são atendidos, gratuitamente, 20 idosos que 

necessitem de psicoterapia. 

 

A UnATI na Futura 

 

Objetivos – Utilizar programação da TV Futura para promover 

debates entre grupos participantes, sobre questões de interesse da 

terceira idade, estimulando-se participações reflexivas que 
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proporcionem conhecimentos amplos e diversificados para um 

envelhecimento mais saudável e feliz. 

Metodologia – Realizado por meio de gravações em vídeo de 

programas da TV Futura, debatidos semanalmente e com 

programação previamente escolhida, com duração de 15 minutos no 

máximo. Os roteiros das aulas são elaborados pela equipe 

coordenadora que seleciona, a partir das fitas gravadas 

exclusivamente da programação do canal da TV Futura, os temas a 

serem apresentados em cada debate, convidando-se alguns 

palestrantes de fora para animá-los. Utilizam-se diversos recursos 

como som, revistas, jornais, canetas pilot e cartolinas para a 

realização das dinâmicas e trabalhos em grupos. 

 

Idosos e universidade de terceira idade – Descobrindo novas 

formas de viver a velhice 

  

Objetivos – Promover, entre os participantes, maior 

engajamento no processo de construção de uma imagem cidadã da 

terceira idade, com destaque para o desenvolvimento com 

sociabilidade; um maior acesso à informação sobre seus direitos 

sociais; a descoberta de potencialidades. Uma mudança na 

representação negativa da velhice (que ainda prevalece em nossa 

sociedade), com destaque para as relações intergeracionais, 

mudando as representações de jovens em relação aos idosos e de 

idosos em relação aos jovens que se encontram em estágio no 

programa; a experiência de mudança quanto ao seu papel como 

mulheres idosas; e o desenvolvimento de novas habilidades. 

Metodologia – A formação de grupos tem sido privilegiada em 

nossa metodologia de trabalho por meio de técnicas de dinâmicas de 

grupo e de discussão reflexiva, facilitando o processo grupal e 

problematizando os temas do programa e do cotidiano dos idosos. 

Estes temas dizem respeito ao medo da morte e às recentes perdas; 
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à solidão; ao preconceito por serem mulheres “velhas”; à discussão 

de seu papel na família e na sociedade; aos direitos sociais e à 

cidadania do idoso; à associação em grupos como forma de 

participação social e às condições de participação (informação, 

motivação e educação); à Política Nacional do Idoso; à participação 

política do idoso – o voto; às atividades voluntárias, dentro ou fora da 

UnATI, principalmente àquelas de trabalhos voluntários juntos a 

idosos asilados; e às informações e ao conhecimento dos recursos na 

área da terceira idade (saúde, educação, previdência, asilo, cultura e 

lazer). 
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PARA IMPLANTAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

 

 

 

 

Em forma de roteiro, sugerimos os passos para montar um 

Centro de Convivência para pessoas idosas. Ou, quem sabe?, incitar 

ao leitor a criação de seu próprio roteiro para isso. Como uma 

proposta, vamos aos passos:  

(a) Faça uma lista de pessoas conhecidas que morem em sua 

comunidade, no seu bairro ou próximo a ele ou na sua cidade, 

quando ela não for muito grande. Monte uma ficha de cadastro com o 

nome de cada uma, o telefone de contato e o endereço onde moram. 

Para cada uma escreva todos os talentos que você conhece, a 

profissão, e aqueles atributos que lhe chamam a atenção e que 

muitas vezes são o que fazem você admirá-las. Por exemplo, fulana é 

psicóloga, fulana costureira, fulana artesã; fulano é professor, 

beltrano assistente social e sicrano não sei bem, acho que é 

advogado, mas listo e depois pergunto o que ele faz. Fulana é 

comunicativa, sicrana faz salgadinhos muito bem e beltrano mexe 

com computador. Uma informação importante é quando você sabe 

que alguém é aposentado. Isto pode contar a favor da disponibilidade 

de tempo para o que precisamos.  

(b) O passo seguinte é fazer o contato com essas pessoas e 

explicar-lhes os motivos de sua chamada. Reuni-las em sua casa e 

montar, junto com elas, as estratégias para realizar o Centro de 

Convivência. Atualize e corrija as informações iniciais que você 

dispunha sobre elas. Aí você pode montar um quadro de 

disponibilidades de talentos e de horários, a partir do qual você pode 

oferecer as atividades de seu Centro de Convivência. Peça a cada 
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uma dessas pessoas para listarem tantas outras conhecidas de cada 

uma delas, e aumente sua lista e seu cadastro, chamando-as 

também para um encontro. 

Essas listas são preciosas e constituem o principal capital que o 

planejador dispõe em um Centro de Convivência. É a partir delas que 

a programação é montada e as atividades oferecidas. Por isso é 

importantíssimo mantê-las atualizadas e tratá-las como um 

documento dinâmico, sempre pronto a receber novos registros. 

(c) Se você já tiver identificado e garantido o local para a 

implantação do centro de atividades, ótimo. Se não dispõe, procure 

saber se alguém que mora na comunidade tem um espaço adequado 

para esse fim. Se o local não surgir nessa etapa, incumba a todos da 

tarefa de descobri-lo e tente na próxima etapa. 

(d) Comece fazendo uma enumeração das pessoas com idade 

igual ou superior aos 60 anos de idade que residem em sua 

comunidade. Crie para isso uma ficha de cadastro na qual devem 

constar: 

– Endereço 

– Nome da pessoa 

– Idade 

– Profissão  

– Uma lista de talentos e de atividades 

– Se ainda trabalha fora ou se é aposentada 

– Quantas pessoas moram no domicílio 

– Telefone para contato, quando houver 

– Uma pergunta instigante: “Gostaria de participar de um 

Centro de Convivência com outros jovens da sua idade?”  

Em muitas comunidades, dependendo do padrão econômico e 

da qualidade de vida dos seus moradores, pode-se – e deve-se – 

incluir nesse levantamento pessoas com idade acima de 50 anos, pois 

muitas a partir dessa faixa etária já estão sofrendo os efeitos 
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deletérios que só são comuns às pessoas idosas em fases mais 

avançadas da vida. Incluí-las pode ser muito justo.  

(e) Faça um levantamento de móveis, utensílios e 

eletrodomésticos que possam ser doados pela comunidade ao Centro 

de Convivência. Televisores, computadores, cadeiras, mesas, sofás, 

almofadas, liqüidificador, fogão a gás, geladeira, tudo pode ser útil 

para fazer funcionar um projeto coletivo. Encontrar uma linha 

telefônica disponível é outro grande achado. Se a linha não puder ser 

cedida exclusivamente para o Centro de Convivência, pode ser 

compartilhada; se nem isso se conseguir de início, procura-se 

solidarizar as linhas de pessoas do grupo para recados e 

comunicações do Centro. 

(f) Com esse roteiro percorrido, mãos à obra, monte sua 

programação e ofereça suas atividades considerando: 

– Uma visão integrada de um programa que atenda às 

necessidades sem criar demandas para serem reprimidas por 

falta de recursos para atendê-las. O planejador deve estar 

atento às necessidades que surjam e anotá-las com suas 

características próprias, descrição, recursos já disponíveis e a 

se buscar, para que na oportunidade possa implementá-las no 

programa. Esse procedimento é muito útil para sedimentar cada 

passo do crescimento do Centro de Convivência, alicerçando 

bem suas bases; 

– Use e abuse das práticas pedagógicas desenvolvidas pela 

UnATI-UERJ para sua criatividade ao planejar novas atividades 

ou mesmo incrementar as já implantadas. Lembre-se: o estado 

da arte de se lidar com idosos é uma construção da qual todos 

participamos. Existem muitos sites na internet que poderão 

subsidiar suas atividades, e o da UnATI é um portal que poderá 

levar você até às informações de que necessita. Ele pode ser 

acessado no endereço: <http://www.unati.uerj.br>; 
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– Uma avaliação permanente e periódica dos efeitos de cada 

intervenção, abordagem e atividades programadas, buscando-

se o aprimoramento das ações por meio de um aprendizado 

empírico e pedestre.  
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