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RESUMO - A Universidade Estadual de Ponta Grossa, no desempenho de suas funções, ensino, 
pesquisa e extensão, aliada a responsabilidade social que lhe é inerente  como instituição de ensino, 
no ano de 1992, criou o Projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI), fundamentado na 
educação ao longo da vida. A UATI oportuniza um espaço educativo para o idoso no contexto 
universitário. Esta iniciativa pautou-se na legislação que considera a educação como um direito 
fundamental do ser humano, prescrito na Constituição Federal (1988), na Política Nacional do Idoso 
(1994) e no Estatuto do Idoso (2003). Depois de mais de 20 anos de existência do projeto, no ano de 
2012, com comprovado  sucesso e reconhecimento da sociedade  foi reestruturado como Programa. 
Assim, o Programa da Universidade Aberta da Terceira idade fundamenta-se em 4 grandes eixos, 
sendo eles: Saúde, nutrição e qualidade de vida; Cultura e arte; Esporte e lazer; Direito, 
empoderamento e cidadania. A UATI possui os seguintes objetivos: valorizar o idoso, integrá-lo à 
sociedade, resgatar a cidadania do idoso, promover a atualização, aquisição de conhecimentos por 
parte do idoso e possibilitar o relacionamento intergeracional.  Este artigo busca explicitar os eixos 
articuladores da UATI/UEPG e as principais atividades desenvolvidas pelo Programa. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica, com  uma metodologia descritiva e interpretativa. A UATI constitui em um 
Programa de grande repercussão e responsabilidade social com o segmento idoso no município de 
Ponta Grossa e região, a medida que contribui para substituir os estereótipos negativos e pessimistas 
referentes à velhice, por uma visão de idosos mais otimista, com  autonomia, independência, 
participação na sociedade. 
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Introdução 
Como tentativa de superar a discriminação e marginalização que o idoso sofre, preocupou-se 

com o esboço de uma nova imagem do idoso, estimulando-o a desenvolver atitudes de participação 
na vida social, econômica, política, cultural, e, concomitantemente, também possibilitar um maior 
relacionamento entre as gerações.  

O espaço criado para os idosos nas universidades proporcionam atividades ocupacionais e 
lúdicas, porém, oferecem condições para o autodesenvolvimento e atualização, através de um 
espaço de compartilhamento de experiências e saberes acumulados pelos mesmos, permitindo a 
reflexão entre os pares na busca de rupturas de estigmas e estereótipos negativos, sem 
fundamentação teórica, em detrimento de um novo idoso, mais participativo e inserido socialmente, 
diminuindo o impacto ocasionado pelo envelhecimento e as mudanças rápidas que acontecem em 
todas as sociedades. 

A Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI), na UEPG, começou timidamente como 
um projeto de extensão e, depois de 22 anos de existência, sem interrupção, se constituiu em um 
Programa educacional aos idosos, o qual visa possibilitar uma maior inserção e preparação dos 
idosos para que se “(re)insiram na sociedade e, se necessário, intervenham em seus problemas” 
(PALMA, 2000,p.53).  

A UATI foi idealizada e implementada como uma modalidade da educação não-formal e 
fundamentada pela educação permanente ao mesmo tempo que instrumentaliza o idoso com 
conhecimentos, informações, possibilitando e legitimando o exercício pleno da cidadania. 
Caracteriza-se pelo encontro de gerações, com a ocorrência de ações e experiências em espaços e 
tempos mais flexíveis do que a educação formal, não restritos aos fixados por órgãos reguladores, 
porque respeita as especificidades do idoso, utilizando metodologias adequadas a faixa etária.  
 Ao se pensar a educação como uma ação permanente e que o processo de aprendizagem 
ocorre durante toda a vida do homem, não evidencia apenas uma evolução do pensamento 
pedagógico, trata-se de uma necessidade de constante atualização num ambiente globalizado onde 
as mudanças são rápidas e contínuas, permitindo que o homem evolua segundo estes preceitos 
(OLIVEIRA, 1999). 
 Desta maneira, a educação enquanto prática social permite que o homem constantemente 
aprenda, tornando-se possível pensar numa transformação cultural e na própria sociedade. Para 
Pinto (1989, p. 39), “a educação não é uma conquista do indivíduo”, mas sim “uma função da 
sociedade e como tal dependente de seu grau de desenvolvimento. Onde há sociedade há educação: 
logo, esta é permanente”.  
 Como afirmam Oliveira, Scortegagna e Oliveira (2011, p. 90), 

[...] tão fundamental quanto a cidadania, é o direito pela educação, pois não 
se alcançará a cidadania sem que haja conhecimento pleno deste direito. 
Logo, pensar a educação para a terceira idade é pensar mais que uma 
ocupação para o idoso, é permitir uma ação intensiva e intencional para que 
este sujeito se perceba, entenda seu entorno social, político e econômico, 
como também não seja ludibriado ou tenha seus direitos negligenciados. 
 

A educação é considerada como um direito fundamental, que está incluso em algumas 
políticas públicas (Constituição Federal do Brasil, Política Nacional do Idosos e Estatuto do Idoso), 
destinadas para os idosos, todavia ainda não existe nenhuma política educacional que referencie 
exclusivamente a educação para esse público.   

 
Objetivos/ Metodologia 

Atualmente, o envelhecimento humano passa a ser tratado na esfera política e transforma-se 
numa questão social e não mais puramente doméstica, porém ainda de forma tímida e insuficiente 
diante da demanda apresentada. 

Três quesitos alicerçam as atividades desenvolvidas neste Programa: a participação, 
autonomia e integração do idoso e, o idoso-aluno passa a desenvolver um papel mais ativo.  

Este artigo busca explicitar os eixos articuladores da UATI/UEPG e as principais atividades 
desenvolvidas pelo Programa. Foi realizada uma revisão bibliográfica, com  uma metodologia 
descritiva e interpretativa.  

 
O Programa da Universidade Aberta da Terceira Idade na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa 

A transição demográfica que há algumas décadas tem sido evidenciada no Brasil, traz como 
decorrência o prolongamento da vida, ressaltando a ausência de uma cultura do envelhecimento.  
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A universidade tem um compromisso com as mudanças da população, com os problemas 
advindos dessas transformações e volta-se para gerar saberes, ideias, valores que se consolidam no 
tempo como herança cultural objetivando uma vida melhor e mais digna aos indivíduos. Preocupa-se 
em formar cidadãos autônomos, críticos, criativos para viverem em um mundo em constante 
transformação, criando um espaço democrático de aprendizagem permanente , independente da 
idade dos indivíduos (CORTELLETTI, CASARA, 2006). 

Segundo Cortelletti e Casara (2006, p.21) 
A universidade é uma instituição social inserida em uma determinada 
sociedade, que se preocupa com o homem e o meio em que vive, numa 
perspectiva de emancipação humana. A sua função diz respeito ao 
processo educativo, cultural e científico. 
 

Mesmo antes da sanção da Política Nacional do Idoso (Lei 8842/94) e do Estatuto do Idoso 
(Lei 10741/03), no ano de 1992, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, através da Universidade 
Aberta para a Terceira Idade,  tem trabalhado a fim de resgatar o idoso para o convívio e integração 
sociais através de uma atualização cultural e assim, valorizar o idoso e melhorar sua qualidade de 
vida a partir do momento em que contribui para que eles compartilhem seus sonhos, ideias e 
retomem a prática de construir projetos de vida, conquistando assim de volta uma posição importante 
no seio da família e da comunidade. 
  Considerando as funções das universidades: ensino, pesquisa e extensão, criou-se a 
Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI), em 1992, na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, através da portaria 212 de 01/08/91, abrindo espaço para os idosos, através de um projeto 
extensionista, articulando e aproximando-se da comunidade em que está inserida, a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa cumpre sua função social em relação aos idosos, buscando superar a 
exclusão convencionada à idade, e , por conseguinte, levá-los a usufruir os bens advindos com essa 
proposta. 

O processo e criação da UATI foi árduo porque toda ideia inovadora certamente encontra 
resistências e por muitos é desconsiderado. O trabalho exigiu também a sensibilização da própria 
comunidade para buscar apoio na implantação deste novo espaço educacional. 

Partindo da premissa de que o importante é viver mais tempo, mas com qualidade, saúde 
física, mental e autonomia, embasou-se a ideia desse encontro, propondo uma reflexão sobre as 
estruturas socioculturais consolidadas, tendo como prerrogativa a criação de mecanismos de 
participação dos idosos na sociedade, visando alcançar, no futuro, a uma situação mais justa para 
todos. 

A Universidade Aberta para a Terceira Idade fundamenta-se na concepção de educação 
permanente, na modalidade de educação não formal, entendida como um processo que ocorre ao 
longo da vida e volta-se para a auto realização do idoso.  

A educação ao longo de toda a vida é condição para um domínio mais 
perfeito dos ritmos e dos tempos da pessoa humana. A educação ao longo 
da vida integra o conceito ampliado de educação, no sentido de abarcar 
diferentes formas de acesso ao saber, ao conhecimento, ä cultura, 
envolvendo as mais diversas instituições sociais na busca de um equilíbrio 
entre a formação das pessoas e o cultivo de sua sensibilidade 
(CORTELLETTI; CASARA, 2006, p.12). 
 

O idoso, considerado como aprendiz combina os quatro pilares da educação, conforme 
afirma Delors (2001): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver 
juntos. 

Conforme considera Palma (2000, p.43): 
[...] aprender a conhecer, cultura geral que constitui uma espécie de 
passaporte para uma educação permanente na medida em que fornece o 
gosto e as bases para aprendizagem ao longo da vida; aprender a fazer, 
competências e qualificações mais amplas que preparem o indivíduo para 
enfrentar inúmeras situações; aprender a ser, processo que começa por se 
conhecer a si próprio numa espécie de viagem interior guiada pelo 
conhecimento, pela meditação e pelo exercício da autocrítica e da 
cidadania; aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro 
e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-
se para gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, de 
compreensão mútua e de paz. 
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A ação educativa dessa universidade através da educação permanente oferecida aos 
idosos, tem como prerrogativa a valorização deste segmento etário no meio social. 
 
Resultados 

A UATI, com uma carga horária de 240 horas, estrutura-se com abordagem mulltidisciplinar, 
analisa constantemente a problemática do idoso nos diversos aspectos: biopsicológicos, filosóficos, 
político, espiritual, religioso, econômico e sócio cultural.  A UATI promove as relações intergeracionais, 
priorizando o processo de valorização humana e social da pessoa idosa, pela aquisição de 
conhecimentos e aprimoramento de habilidades oportunizadas em diferentes espaços educativos. 
Uma das preocupações é possibilitar uma melhoria na qualidade de vida, possibilitando a reconstrução 
de um idoso mais alegre, otimista, partícipe e inserido socialmente. 

Conforme já foi ressaltado anteriormente, a educação permanente é um conjunto de 
experiências educativas apresentando-se como hipótese para o futuro diante das mudanças sociais, 
econômicas, culturais que se apresentam à nossa sociedade, integrando os diferentes meios de 
instrução e formação. Constitui como uma necessidade de ampliar a participação dos indivíduos na 
vida social e cultural, visando a melhoria nas relações interpessoais, qualidade de vida, 
compreendendo o mundo e tendo esperança de futuro.  

Baseada na concepção de educação permanente, a UATI possui como objetivos:  
- proporcionar uma melhor qualidade de vida, tornando-o mais ativo, alegre, participativo e integrado à 
sociedade; 
- possibilitar a aquisição de conhecimentos e informações em diferentes áreas apoiada na educação 
permanente. 
- possibilitar a elevação da auto estima dos idosos; 
- ampliar o convívio social do idoso; 
- possibilitar o desenvolvimento de potencialidades intelectuais e habilidades por parte do idoso; 
- valorizar a pessoa do idoso proporcionando sua atualização cultural e aquisição de conhecimentos 
nos aspectos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, biopsicológicos, gerontológicos e 
integração social; 
- possibilitar um convívio intergeracional; 

Com a inserção do idoso na comunidade universitária, ocorre a integração entre gerações, 
estimulando reflexões e questionamentos sobre os diferentes aspectos que envolvem essa faixa 
etária, analisando preconceitos e discriminações que são cristalizados socialmente embora sem 
fundamentação científica. 
 
EIXOS DA UATI 

A UATI estrutura-se em quatro grandes eixos articuladores, nos quais baseiam-se as 
disciplinas oferecidas, são eles: saúde, nutrição e qualidade de vida; cultura e arte;  esporte e lazer; 
direito, empoderamento e cidadania.  

 
Eixo 1: Saúde, nutrição e qualidade de vida 

O conceito de saúde atualmente é muito amplo e se modifica com o tempo. Todos os 
indivíduos perseguem como objetivo de vida ter saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
“saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 
enfermidade”. 

Segundo a Constituição Federal (1988), em seu artigo 196: “A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação”. 

Alguns requisitos são necessários para a saúde como: paz, educação, moradia, alimentação, 
renda, ecossistema saudável, justiça social e equidade.  

Pode-se perceber que a saúde assume um conceito mais ampliado que se aproxima da 
qualidade de vida. 

Para uma vida equilibrada e com qualidade, faz-se necessário um organismo bem nutrido.  
Para completar este trinômio, qualidade de vida é entendida como "a percepção do indivíduo 

de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1994). O conceito 
também implica no grau de satisfação do indivíduo com seu meio familiar, social e ambiental, de certa 
forma envolve uma subjetividade e relatividade cultural. 

Este eixo abrange as seguintes disciplinas: Aula teórica, alongamento e relaxamento, 
caminhada e musculação. 
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Eixo 2: Cultura e arte 

O segundo eixo que estrutura a UATI, considera cultura como um conjunto de manifestações 
humanas coletivas, significa o aprimoramento das faculdades superiores do homem: inteligência, 
vontade, memória, associadas à educação, formação escolar e estudo, referindo-se também ao 
acesso às manifestações artísticas (pintura, teatro, escultura, música) e aos meios de comunicação 
de massa (televisão, rádio, cinema, jornais e revistas). 

A cultura e a arte promovem nos idosos a valorização pessoal, o reconhecimento e 
desenvolvimento das potencialidades que ainda estão adormecidas, fazendo cada um perceber-se a 
si mesmo e as relações com os outros ao seu entorno. 

Este eixo abrange as seguintes disciplinas: Aulas teóricas, Artesanato, Teatro, Seresta, 
Pintura em tela, Dança de Salão. 
 
Eixo 3: Esporte e lazer  

O esporte e o lazer integram a vida humana e são promotores da saúde por serem um 
incentivo às relações sociais, tais como coleguismo, amizade e paixões. O esporte e o lazer integram 
a educação ao longo da vida e impactam positivamente na vida dos idosos. Ambos contribuem para a 
integração e a melhoria da qualidade de vida, muitas vezes devolvendo às pessoas deste grupo 
etário condições de mobilidade, melhorias no condicionamento físico e na autoestima.  

Este eixo abrange as seguintes disciplinas: Aulas teóricas, Hidroginástica, Natação, Ginástica 
Localizada, Yoga, Atividades Esportivas. 
 
Eixo 4: Direito, empoderamento e cidadania 

A educação assume função importante para auxiliar na superação de situações de 
vulnerabilidade com que se defrontam os idosos. O envelhecimento conduz a uma mudança 
significativa nos papéis sociais, que precisam de uma re-significação tanto em nível micro, a família, 
como em nível macro, a sociedade. 

A educação é um meio de libertação, empoderamento do idoso, através da aquisição de 
conhecimentos, atualização visando uma vida mais saudável, ativa e participativa e, por meio da 
integração social propiciar um crescimento pessoal e intelectual ao idoso, superando a conotação de 
educação como assistencialismo, possibilitando o pleno exercício da cidadania. 

Este eixo abrange as seguintes disciplinas: Aulas teóricas, Informática, Inglês, Espanhol, 
Inserção comunitária. 

A UATI é composta por disciplinas teóricas e práticas, totaliza 240 horas, ao longo de três 
semestres letivos, seguindo o calendário universitário.  
As disciplinas teóricas abordam as diferentes dimensões humanas e sociais, apoiam-se nos eixos 
articuladores e são ministradas por diferentes profissionais em suas áreas específicas. 

  O Grupo de Seresta Reviver participa anualmente do Encontro de Corais e da Noite de 
Seresta organizado pela UEPG, com apresentações de muito sucesso. 

O Grupo de Teatro se apresenta em escolas, centro de educação infantil, eventos culturais 
apresentando diferentes peças, inclusive no Festival Nacional de Teatro Amador (FENATA). As peças 
teatrais são escritas e representadas pelos próprios alunos idosos. 

O currículo da UATI é organizado de maneira interativa, conforme as opções dos próprios 
idosos, sendo as disciplinas teóricas de caráter obrigatório e as práticas de caráter optativo.  

O Estágio realizado na UATI integra o último semestre letivo do Curso, no qual são 
programadas atividades como visitas a diversas instituições, entre elas: casa asilares, creches, 
centros de convivência de idosos. São realizadas entrevistas para detectar as reais necessidades de 
cada local e depois são desenvolvidas atividades filantrópicas, assistenciais, recreativas, visando 
uma socialização e integração. Os projetos de inserção são elaborados pelos idosos, sob a 
orientação da professora da disciplina, e depois eles vão a campo implementar as atividades 
planejadas. 
 As disciplinas de atividades esportivas preparam o grupo em diferentes modalidades de 
esporte, sempre adaptado à faixa etária, prepara também os idosos para competições.  

Para maior entrosamento entre os 520 idosos que frequentam o Curso, existe o Grêmio da 
Universidade Aberta da Terceira idade (GUATI) que é responsável pela organização das festas e 
viagens culturais, sob a  orientação da coordenadora da UATI.   

Os alunos recebem certificado de conclusão de curso por ocasião da formatura que acontece 
anualmente, em meados do ano, na qual participam autoridades universitárias e da comunidade. 
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As pessoas idosas constituem um segmento da população que precisa de atenção, 
investimento e espaço para uma vida de boa qualidade. O idoso precisa ser trazido para o cenário 
nacional, como cidadão atuante e participativo. 

Assim, pensar na educação para idosos é pensar em instrumentos para a melhoria na 
qualidade de vida desse segmento etário. 

A educação ao longo da vida “deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir seu 
destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da globalização para 
modificar a relação que homens e mulheres mantém com o espaço e o tempo” (DELORS, 2001, p. 
105).   

 
Considerações Finais 

As pessoas idosas constituem um segmento da população que precisa de atenção, 
investimento e espaço para uma vida de boa qualidade. O idoso precisa ser trazido para o cenário 
nacional, como cidadão atuante e participativo. 

É necessária uma maior sensibilização da população e do poder político para a questão da 
velhice, bem como uma legislação educacional específica para o idoso. 

A educação esboça a possibilidade da construção de uma representação social do idoso 
como um novo sujeito, com uma nova identidade social, um sujeito psíquico existente, manifestando 
seus sonhos, desejos, esperanças e com novas necessidades psicológicas, sociais, éticas e 
políticas. Mas a sociedade não pode agir e reformular essa visão da velhice sem a participação do 
próprio idoso. O idoso também possui papel significativo e deve contribuir para emergir essa nova 
concepção de velhice. O idoso deve se pensar sujeito do tempo em que está vivendo, não viver de 
memória, do passado, mas integrado a atualidade. 

A velhice repleta de negatividade e perdas deve ser substituída pelo otimismo de 
participação e inserção social com qualidade de vida. 

Portanto, é imprescindível o início da transformação progressiva do lugar social da terceira 
idade, o reconhecimento da velhice e do idoso como sujeito psíquico existente e como agente social, 
permitindo uma outra maneira de redimensionamento e da inserção do idoso na ordem da 
temporalidade, delineando a possibilidade de dimensão de futuro. 
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