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Resumo: 

A população idosa, atualmente, assume um papel fundamental na estrutura demográfica 

mundial. O crescimento da população idosa luso-brasileira vem aumentando consideravelmente, 

sendo que no Brasil, as projeções indicam que a proporção de idosos passará para quase 15% 

em 2020 e em Portugal a população idosa atingirá 19,2% do total nacional, no mesmo período. 

O aumento desta faixa etária ocasionou transformações e desafios para as sociedades. Com a 

longevidade surge a necessidade da criação de espaços para acolher este idoso, contribuindo 

com seu bem-estar físico, intelectual, social, psicológico e espiritual. A Universidade Regional 

de Blumenau/FURB, preocupada com a formação do idoso, criou o Programa de Educação 

Permanente/PROEP no ano de 1993. Desde sua implantação até os dias atuais, este programa 

visa o envolvimento de pessoas da comunidade em atividades acadêmicas, científicas, culturais, 

artísticas e esportivas, bem como possibilitar ao idoso a  informação, atualização, integração, 

voluntariado e uma educação para a cidadania.  A reflexão  acerca da educação gerontológica 

neste contexto, leva-nos a investigar quais os saberes necessários à atuação com o idoso na 

compreensão de professores do referido programa.  Como suporte teórico pautamo-nos 

especialmente nas ideias de Tardif (2002) no que se refere aos saberes docentes, Nóvoa (1997; 

2009) quanto à formação de professores,  Vygotsky (1984;1987) aos aspectos que envolvem o 
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processo de ensinar e de aprender e Both (2001;2004) quanto à educação gerontologia. O 

objetivo do estudo do foi compreender os saberes docentes necessários à atuação com o idoso 

nos dizeres de professores que atuam no PROEP desde sua implantação. A pesquisa delineia-se 

na abordagem qualitativa e os dados foram obtidos por meio de entrevista individual 

semiestruturada, procedendo a análise de conteúdo. Foram  entrevistados nove docentes de 

diversas áreas do conhecimento. Na análise, os dados foram organizados em três eixos: 1) 

Formação e conhecimento específico dos professores sobre “envelhecimento”; 2) 

Características fundamentais à docência na atuação do idoso na compreensão dos professores; 

3) Saberes docentes adquiridos na atuação com o idoso.. Os resultados apontaram  que os 

professores, em sua  maioria, não trabalhava com idosos antes de ingressar  ao programa e 

sentiu necessidade  de buscar informações sobre o processo de ensinar e de aprender do idoso, 

porém  não participou de nenhum curso de gerontologia nos últimos cinco anos. Afirmaram que 

o idoso tem muito interesse em aprender, e uma capacidade enorme de qualificar as coisas. 

Destacaram, também, que o grupo define, juntamente com o professor, o conteúdo a ser 

estudado e que a docência com os idosos proporciona-lhes troca de afeto e atenção.  Como 

características fundamentais para trabalhar com o idoso os professores destacaram: saber ouvir, 

ser tolerante, ser paciente e aberto às diferenças. Mencionaram que o professor precisa adequar: 

material didático, espaço da sala de aula e criar momentos interativos específicos para essa faixa 

etária. Conclui-se ser necessário que as instituições de educação superior no país ofereçam  

cursos de  formação de professores  para  atuar com o idoso,  promovam pesquisa e extensão, 

atendendo dessa forma a necessidade nacional  e assumindo seu compromisso social perante tão 

expressiva população. 

Palavras-chave: 

Saberes docentes. Formação de professores. Educação Gerontológica. 

 

Introdução 

É oportuno relembrar das grandes mudanças que a sociedade vem sofrendo ao longo do tempo. 

Mencionamos aqui o crescimento da população idosa no Brasil que vem ocorrendo de forma bastante 

acelerada. Dados estatísticos recentes do IBGE (2010) apresentam que a faixa etária com maior 

crescimento no país, está acima de 60 anos. As projeções indicam que a proporção de idosos passará 

para quase 15% em 2020. Em termos absolutos seremos, em 2025, a sexta população de idosos no 

mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos.  

O aumento do percentual referente à população idosa ocasionou efeitos que se transformaram em 

desafios para a sociedade. Os anos acrescidos devem ser comemorados, mas não se pode esquecer que 
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esse fato isolado não faz diferença, isso não significa que estão vivendo melhor. É necessário 

adicionar qualidade de vida e um envelhecer com dignidade. Precisamos aprender a envelhecer e 

compreender a velhice como uma possibilidade de conquistas e não um problema. A educação, ao 

longo da vida, pode proporcionar qualidade na medida em que possibilita novos contatos, 

conhecimentos, planos e atualizações.  

Faz-se necessária uma educação para a velhice, para determinar o atendimento de uma faixa etária que 

vem crescendo e trazendo as suas particularidades, uma educação capaz de atender o desenvolvimento 

biopsicossocial, desse sujeito que envelhece.  

 

Para evitar que o envelhecimento provoque a estagnação intelectual, a regressão cultural e a 

“obsolescência” profissional, os adultos, cada vez mais, sentem a necessidade de renovar os 

conhecimentos e de se “reciclarem” para não caírem na rotina e ficarem marginalizados. 

(FURTER,1975, p.107) 

 

O indivíduo se preparando para uma nova fase da vida, com capacidades diversas, laboral e 

intelectual, diante de uma sociedade em transformação, exigindo reformulações nas políticas públicas, 

e  uma educação específica para atender as suas necessidades, deste indivíduo que envelhece. De 

acordo com Salgado 

Educar o idoso significa educar para a velhice, ou seja, preparar para que o indivíduo 

compreenda o próprio processo de envelhecimento, aceite e trabalhe de acordo com suas 

limitações, perceba a sociedade em transformação e encontre a forma mais adequada de se 

posicionar perante todas essas circunstâncias. (2007, p. 75). 

 

Tem-se uma nova demanda de alunos, um novo grupo em formação, uma nova reflexão sobre o 

posicionamento pedagógico-didático a ser aplicada de forma adequada e coerente, uma educação que 

facilita o ser humano a compreender o mundo onde vive e transforme-o para melhor. Nesse processo 

de reflexão, segundo Rebelo, 

 

[...] a educação permanente transcende a educação formal na melhoria da qualidade do 

ensino e na sua aplicabilidade. A valorização da pessoa idosa se concretiza no 

reconhecimento do seu potencial e no incentivo ao seu engajamento participativo na 

sociedade. (REBELO, 2003, p.89). 
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As instituições educacionais de educação superior abriram as portas para receber a pessoa idosa, com 

o surgimento da Universidade Aberta da Terceira Idade, iniciada nos anos setenta em Toulouse 

(França) e consolidada nos anos noventa (PALMA, 2000, p.53-54).  

O Programa de Educação Permanente – PROEP da Universidade Regional de Blumenau - FURB foi 

instituído no ano de 1993, iniciando suas atividades com 45 alunos. O programa, atualmente atende 

200 alunos e visa o envolvimento de pessoas da comunidade em atividades acadêmicas, científicas, 

culturais, artísticas e esportivas, contribuindo para sua valorização como participantes do contexto 

social e sensibilizando-as para a busca de informação, atualização e integração na comunidade 

universitária, preparando-o também para o voluntariado. O programa representa o desencadeamento 

de novas ações sociais e políticas no espaço universitário, pela extensão universitária, com o objetivo 

da descoberta de potencialidades e do resgate do status intelectual do cidadão idoso.  

A velhice, ao longo dos anos, passou a ser vista como um momento da vida no qual se pode viver com 

prazer, satisfação, realização pessoal, de maneira mais madura e produtiva. Os idosos deste século 

XXI enfrentam muitos desafios, dadas as aceleradas mudanças que a sociedade vem imprimindo para 

todos, inclusive a adaptação a essas mudanças, mudanças de concepção e de tratamento, de 

esclarecimento da nova realidade trazida pelos “velhos cada vez mais velhos” (MERCADANTE, 

2007, p. 231).  

Neste sentido, faz-se necessário que as organizações e os profissionais da educação reconheçam que, 

estamos recebendo um novo “aluno velho”, no espaço educacional. Surge uma nova situação de 

aprendizagem, uma aprendizagem que poderá ter uma abordagem histórico-cultural no 

desenvolvimento, enfocando o pensamento, linguagem e afeto, como proposto por Vygotsky (1984). 

Este processo de ensinar e de aprender deve promover o desenvolvimento intelectual do idoso repleto 

de significados, com a possibilidade de inserção social, intervenções educacionais, com projetos 

significativos para que ele possa usar bem o seu tempo livre. Vygotsky remete para a escola a 

importante função na formação do sujeito, não importando a idade, o sujeito está sempre em formação. 

Segundo Both (2004, p.19) “o desenvolvimento pessoal não ocorre sem o concurso das relações 

sociais e, no caso do desenvolvimento biopsicológico, sem a contribuição da linguagem e sentimentos 

interindividuais”.  

O idoso traz toda a sua bagagem de vivências, sua história e cultura, ganhos e perdas, sucesso e 

derrota, desejo e insatisfação. O professor se depara com um ser histórico-cultural, um novo grupo, 

uma classe crítica, em busca de saberes, que contemple e satisfaça as suas expectativas. Conforme 

Tardif (2002), o professor na sua caminhada profissional adquire muitos saberes, saber plurais. “O 

saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes 

da história de vida individual da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos dos 
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lugares de formação,etc.” (p.64). O professor que atuar com essa faixa etária encontrará um idoso que 

procura espaços educativos para o desenvolvimento de suas habilidades, que as informações cheguem 

para uso prático do conhecimento adquirido, e que esse processo de aprendizagem seja construído por 

um saber bilateral. Para o autor 

 

[...] o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si mesmo; ele se manifesta 

através de relações complexas entre o professor e seus alunos. Por conseguinte, é preciso 

inscrever no próprio cerne do saber dos professores a relação com o outro, e, principalmente, 

com esse outro coletivo representado por uma turma de alunos. (TARDIF, 2002, p.13). 

 

O professor tem que estar disposto a relacionar-se com um aluno crítico, que deseja falar a sua história 

e experiências de vida. Nóvoa (2009, p.12) apresenta um novo conceito chamado de disposição para 

caracterizar melhor as competências docentes, que na sua visão, já é um termo saturado. Desta forma, 

este autor dá um novo enfoque a profissão docente destacando a pessoalidade do professor 

enumerando cinco disposições: 1) o conhecimento; 2) a cultura profissional; 3) o tato pedagógico; 4) o 

trabalho em equipe e 5) o compromisso social. Essas disposições são essenciais à sua definição, mas 

Nóvoa aponta também para a formação do professor, o exercício da reflexão que permite transformar a 

prática em conhecimento. Essa reflexão se faz necessária para a construção pedagógico-didática na 

elaboração de procedimentos específicos para atuar com o idoso na sala de aula.  

É necessário que as instituições educacionais assumam esse compromisso com a formação de 

profissionais, docentes e pesquisadores, capazes de refletir e propor soluções inventivas para as 

mudanças reclamadas pela dinâmica da longevidade - “o viver mais”, questão inquietante do terceiro 

milênio. Trazer à reflexão os vieses que implicam uma educação gerontológica, leva-nos a  

questionamentos sobre o professor que está envolvido no processo de ensinar e de aprender do idoso, 

investigando os saberes que este profissional precisa desenvolver para atuar com esta faixa etária.  

 

Procedimentos Metodológicos da pesquisa 

Nesta pesquisa, temos como objetivo geral compreender quais saberes docentes são necessários na 

atuação com o idoso, nos dizeres de professores do Programa de Educação 

Permanente/PROEP/FURB. Diante de tal objetivo, a investigação assume um caráter qualitativo, pois 

destaca os dizeres dos docentes diante de suas experiências docentes que são únicas, e a própria 

reconstrução da sua atuação docente com o idoso. Para Tardif, “[...] o saber dos professores é o saber 

deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula [...]” (2002, p. 11).  
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Segundo Gambóa (2000, p.43), a pesquisa qualitativa tem como “propósito fundamental a 

compreensão, explanação e especificação do fenômeno”. A abordagem é hermenêutica, pois a 

compreensão não pode ser buscada na ausência do contexto de uma interpretação ou de um referencial 

de interpretação. 

O campo empírico de pesquisa foi o Programa de Educação Permanente da FURB, uma instituição de 

ensino superior que estruturou este programa de extensão a partir de 1993, atendendo pessoas adultas 

acima de 45 anos e idosos. O PROEP atualmente oferece mais de 15 atividades, em forma de cursos, 

oficinas e grupos de estudos, calcadas em cinco eixos: Atividades Culturais e Artísticas; Informática; 

Ciência do Envelhecimento; Atividades Físicas e de Saúde; Capacitação e Oficinas diversas. O 

Programa tem por prioridade a educação permanente, e está destinado a um público que deseja 

manter-se atualizado na produção do pensamento, na prática de atividades físicas como forma de 

manutenção da saúde, no desenvolvimento de habilidades intelectuais e artísticas e na construção da 

cidadania.  

Os dados coletados para esta pesquisa foram obtidos por meio de entrevista individual 

semiestruturada, procedendo a análise de conteúdo. A entrevista semiestruturada é segundo Vergara 

(2009, p.2) “um dos métodos mais utilizados quando se trata de coletar informações no campo e de 

interagir com o campo” é quando podemos analisar o conteúdo do que é dito, falado, expressado, as 

emoções, os acertos e erros, sendo assim aquilo que é próprio de cada ser humano, a sua subjetividade. 

Foram entrevistados nove docentes de diversas áreas do conhecimento que atuam no PROEP. A 

entrevista investigou informações como: idade, formação acadêmica, experiência no magistério, 

atuação docente com o idoso, tempo e disciplina que atua no PROEP, motivos que o levaram a ser 

docente no PROEP, os conhecimentos prévios sobre aprendizagem e desenvolvimento na velhice ao 

ingressar no PROEP, os principais saberes adquiridos na sua docência com o idoso, formação 

específica sobre envelhecimento, percepção quanto às diferenças na atuação docente com a criança, o 

adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, e as características que consideram fundamentais ao 

professor que atua com o idoso.  As informações trazidas pelos professores foram gravadas em áudio 

com aparelho gravador e duraram em média 1h e 30 minutos, e após foram transcritas para análise. 

Para Marcuschi (1986,p.9) [...] a transcrição dever ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos 

complicados.” 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores das mais diversas áreas do conhecimento, que atuam ou 

atuaram no programa, sendo o critério de escolha o tempo de docência no PROEP, de pelo menos 

quatro anos. Cabe salientar que uma das pesquisadoras deste estudo trabalha no programa  desde 1999 

como técnica administrativa e que acompanha as atividades dos alunos em sala e seus professores. 
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Com os critérios definidos, entramos em contato com a coordenação do PROEP solicitando 

autorização para entrevistarmos os professores e explicarmos a proposta de investigação. Assim, 

iniciamos o contato com os professores e marcamos os locais e horários para a realização das 

entrevistas. Ao todo, entrevistamos nove professores do Programa. 

No quadro a seguir, apresentamos o perfil dos professores, que ilustra a nossa amostra. Não 

mencionaremos os nomes verdadeiros dos professores,  resguardando assim suas identidades, pois os 

seus dizeres apontam dificuldades, frustrações, realizações, apresentando desta forma suas histórias de 

vida. 

Quadro 1 - Sujeitos participantes da pesquisa:  

Docente           Idade  Tempo de 
magistério 

Graduação Especialização Mestrado 
 

Curso/  
Disciplina  
PROEP  

Tempo de 
atuação  

no PROEP  

P1 78 52 anos Pedagogia - - Marcenaria 15 anos 

P2 35 15 anos Ciências da 
Computação 

 

Desenvolvimen 
to  WEB 

- Informática 4 anos 

P3 47 25 anos Educação 
Artística-
Música 

 

Educação 
Musical-Coral 

- Coral 18 anos 

P4 46 24 anos Artes Cênicas 
 

- Teatro Teatro 13 anos 

P5 78 20 anos Ensino Médio - - Fotografia 10 anos 

P6 42 12 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Cursando 
Educação 

Física 

- - Tai chi chuan  7 anos 

P7 65  24 anos 

 

Direito Administração 
Pública 

Direito Retórica e 
Direito do Idoso  

10 anos  

P8 44  17 anos Psicologia                        Administração 
em RH; 

Qualidade e 
Produtividade; 
Engenharia de 

Produção 

Psicologia 
Social  e 

da 
Personalid

ade 

Relações 
Humanas e 

Interpessoais  

4 anos 

P9 60  30 anos Ciências 
Biológicas 

- Educação Educação 
Ambiental e 

Coordenadora 
do PROEP 

16 anos 
 

Fonte: Dados informados por meio de entrevista individual semiestruturada realizada com os professores no 
período de Abril de 2011 a abril de 2012. 

 

Diante das informações obtidas pelas entrevistas, podemos constatar que dos nove professores, apenas 

um não tem curso superior e que outro está cursando a graduação. Os demais ampliaram seus estudos 

realizando especialização e mestrado na área de atuação. Observa-se que todos os professores, ao 

ingressarem no programa, já possuíam muitos anos de experiência na docência. Para Huberman (1995, 
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p.38), “há diversas maneiras de estruturar o ciclo de vida profissional dos professores, que é o 

desenvolvimento de uma carreira, que constitui de um processo”. Para o autor a carreira compreende 

fases: “a fase da entrada, da estabilização, da diversificação”. Os professores do PROEP, que foram 

escolhidos para participarem desta pesquisa, já superaram os dois aspectos próprios da fase da entrada 

que são o da “sobrevivência” e o da “descoberta.” (1995, p.40) Eles se encontram na estabilização no 

ensino, de “uma escolha subjetiva, de um ato administrativo, as pessoas ‘passam a ser’ professores, 

quer aos seus olhos, quer aos olhos dos outros, [...] a pertença a um corpo profissional e a 

independência.”(1995,p.40)  

Na análise, organizamos os dados em três eixos: 1) Formação e conhecimento específico dos 

professores sobre envelhecimento; 2)Saberes docentes adquiridos na atuação com o idoso; 3) 

Características fundamentais à docência na atuação do idoso. O aporte teórico que alicerçaram as 

análises foram, principalmente, as ideias centrais de Tardif (2002) no que se refere aos saberes 

docentes; Nóvoa (1997; 2009) quanto à formação de professores, Vygotsky (1984; 1987) no que se 

refere ao desenvolvimento da aprendizagem; Neri (2004) sobre a Psicologia do Desenvolvimento do 

Adulto e do Idoso e Both (2001; 2004) sobre a educação gerontológica.  

 

Dizeres dos professores sobre a sua formação e conhecimento específicos acerca do 

envelhecimento 

Nesta parte do texto iniciaremos o processo de análise da primeira categoria estabelecida na 

metodologia. Na organização dos dados para a análise agrupamo-los em três vertentes: os professores 

que disseram ter formação específica; os professores que afirmaram não ter formação específica, 

apresentando saberes adquiridos na experiência docente com o idoso; e os professores que 

apresentavam uma visão espontânea de formação docente para o idoso. 

Dentre os entrevistados que mencionaram ter formação e conhecimento sobre o envelhecimento, dois 

mencionaram em seus dizeres que:  

“Tive conhecimentos por meio da disciplina optativa Desenvolvimento Psicológico do Idoso 

realizada no Mestrado em Psicologia Social e da Personalidade.” (p.8) 

“O Mestrado em Educação trouxe aprendizado sobre esta faixa etária. Em minha dissertação 

de mestrado investiguei esta faixa etária” (p.9). 

 

Os dizeres dos entrevistados evidenciaram que adquiriram saberes sobre o envelhecimento na pós-

graduação stricto-sensu. O professor 8 optou em fazer a disciplina para ampliar seus conhecimentos 

sobre o idoso, e o professor 9 porque desenvolveu a sua dissertação no ser humano historicamente 

produtivo numa perspectiva de educação permanente, pois nesse período estava como coordenadora 
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do Programa de Educação Permanente e viu a possibilidade de aprender sobre o processo de ensinar e 

de aprender do idoso. Para Tardif 

Pode-se chamar de saberes profissionais o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições 

de formação de professores [...] O professor e o ensino constituem objetos de saber para as 

ciências humanas e para as ciências da educação. Ora, essas ciências, ou pelo menos algumas 

dentre elas, não se limitam a produzir conhecimentos, mas procuram também incorporá-los à 

prática do professor. Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em saberes 

destinados à formação científica ou erudita dos professores, e, caso sejam incorporados à 

prática docente, esta pode transformar-se em prática científica, tecnológica da aprendizagem.     

(2002, p.36,37) 

 

Os professores mencionaram em seus dizeres que esses saberes auxiliaram na compreensão sobre o 

envelhecimento e na atuação com o idoso.  

Entretanto, a maioria dos entrevistados apresentou em seus dizeres que não tiveram oportunidade de 

participar de nenhuma formação específica acerca do idoso em sua formação acadêmica. O que 

conhecem foi adquirido na experiência, na docência com o idoso, na vivência de sala de aula. Suas 

falas revelaram que: 

“Nenhum conhecimento em Andragogia [...]. Foi a experiência de sala de aula que me trouxe 

conhecimentos.” (p. 1) 

“Nenhum conhecimento prévio, mas antes da primeira aula, eu já fui procurar embasamento. 

Como deveria agir, como deveria proceder com relação à memória, com relação ao tempo que 

eles aguentam, à concentração em uma aula.” (p. 2)  

“Eu não tinha nenhum embasamento e nem sabia onde buscar isso. Eu tive um choque, 

daquilo que eu sabia fazer e daquilo que eu conseguia fazer com o grupo. Aprendi no erro e 

acerto.” (p. 3) 

“Nenhum conhecimento específico sobre envelhecimento. Busquei alguma coisa do Augusto 

Boal quando ele fala do teatro do oprimido, que fala das opressões das situações de cada um, 

das opressões das individualidades. Aprendi na prática de sala de aula.” (p. 4) 

 

No exercício de sua função e na prática de professor, Tardif (2002, p.38-39) apresenta que os 

professores desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 

de seu meio.  

Os professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem 

saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esse 
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saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-ser. 

Os professores adquiriram na atuação com o idoso o saber experiencial, não havendo uma formação 

específica, sistematizada, buscando informações por conta própria, a partir da necessidade do dia-a-dia 

da profissão, das reflexões sobre suas práticas docentes, por meio do erro e acerto, conforme 

mencionou o professor 3. Diante disso, por meio de um processo de reflexividade, foram construindo e 

reconstruindo sua prática pedagógica com o idoso. Para Rausch (2010, p.147) “ser profissional 

reflexivo significa, nessa perspectiva, apropriar-se de teorias que analisem o fenômeno em estudo, 

tomar consciência delas e debruçar-se sobre o conjunto de sua ação, refletindo sobre seu ensino e 

sobre as condições sociais nas quais se está inserido”. 

Nos dizeres dos professores, encontramos também dois que nos levaram a entender que para tais 

professores a vida em si ensina a ser professor para atuar com o idoso, remetendo-nos a uma visão 

natural, espontânea do processo de formação docente. Basta conviver com o idoso ou ser idoso para 

entender esta faixa etária. Vejamos as falas a seguir:  

“Para falar bem a verdade, eu não busquei. As coisas foram acontecendo. Eu acho que já 

tinha uma afinidade com atenção ao idoso. Alguma coisa eu busquei na internet, foi muito 

pouco mesmo.” (p. 6) 

“Quem viveu 78 anos sente pelo outro.” (p. 5) 

 

Para Nóvoa (2009, p.12) “o trabalho do professor consiste na construção de práticas docentes que 

conduzam os alunos à aprendizagem, significando que o professor precisa conhecer aqueles que se 

ensinam e conhecer bem aquilo que se vai ensinar.”  Portanto, contrapondo a lógica de compreensão 

dos dois professores cujos dizeres voltam-se a uma perspectiva espontaneísta de formação docente, 

entendemos que há necessidade sim de profissionalizar o professor para atuar com o idoso.  

 [...] a construção da educação gerontológica avança principalmente a partir da atuação de 

cursos de pós-graduação em gerontologia; é fortalecida pela criação de universidades da 

terceira idade, importante locus de programas para idosos, de pesquisa e de formação de 

recursos humanos, embora nelas ainda predominem ações pedagógicas não 

especializadas.(NERI, 2004,v.1, n.1). 

 

Embora tenhamos no Brasil programas que se voltam ao idoso, são poucas as formações específicas à 

docência do professor para atuar com o idoso. Neste sentido, existe a necessidade de formar um novo 

profissional capaz de compreender o processo de envelhecimento e atender esta população. Temos no 

Brasil a Universidade Estadual de São Paulo/USP que oferece desde 2004 o curso de graduação em 
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Gerontologia e a Universidade Federal de São Carlos/UFSCar que criou o seu curso de graduação em 

gerontologia a partir de 2009. Os cursos na formação específica estão centralizados na região de São 

Paulo dificultando o acesso para quem não mora nesta região.   

 

Compreensão dos professores sobre as características docentes fundamentais na atuação com o 

idoso  

Neste eixo, organizamos os dados dos professores em categorias de análise a partir das regularidades 

encontradas em seus dizeres. Estas categorias se constituíram em: dimensão emocional-afetiva; 

dimensão atitudinal e  dimensão mediadora. 

No que se refere à dimensão emocional-afetiva, foi a que esteve mais presente nas respostas dadas 

pelos nossos entrevistados. Os professores destacaram que:  

“Nós temos que ter carinho, uma dose extra de atenção, mesmo sendo grupos pequenos e de 

poucos alunos, até dez alunos, mas os dez carecem de atenção em toda a aula.”(p. 2). 

“É importantíssimo o afeto que temos um pelo o outro, e isso deve existir e existe. O problema 

é que eu não posso me mover por esse afeto, apenas.” (p. 4) 

“O professor tem que ser bem carismático, ser muito atencioso, ter bastante paciência, que é o 

que o tai chi proporciona. Ter bastante paciência no momento de ensinar de passar o 

conteúdo.” (p.6) 

“O professor tem que ser mais que um professor; alguém que vai ouvir e querem a opinião do 

professor e colegas.” (p. 8) 

 

Os dizeres dos professores dos remetem a idéia de Nóvoa (2009, p.12) quando menciona que o bom 

professor deve ter nas suas disposições  “o tato pedagógico que nele cabe essa capacidade de relação e 

de comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar [...] o saber conduzir alguém para a outra 

margem.” Outro autor que discute com propriedade a importância do desenvolvimento  emocional dos 

professores é  Marchesi (2008). Para este autor “a educação afetiva deve ser um objetivo em si, que 

deve incluir no projeto educacional das escolas e na ação pedagógica dos professores, uma vez que 

aponta para um dos componentes principais do bem-estar do ser humano.” (p. 69). 

Vygotsky (1987), em seus estudos também abordou a dimensão emocional no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do sujeito.  

O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e 

necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma tendência 

afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao último “porquê” de nossa análise do pensamento. 



4828 

 

Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de outrem só é possível quando 

entendemos sua base afetivo-volitiva. (p.118) 

Os três autores concordam que o afeto, a boa relação e a comunicação entre aluno e professor deverá 

ser cultivada para que se promova o desenvolvimento cognitivo. Os professores nas suas falas 

reforçam a necessidade de atenção e carinho que precisam dar ao seu aluno idoso,  tornando-o mais 

confiante na sua capacidade de aprender. 

Quanto à dimensão atitudinal, os entrevistados destacaram principalmente a importância do professor 

saber ouvir e respeitar a história, a palavra do idoso.  

 “Saber ouvir é uma grande possibilidade de conhecimento; e valorizar a palavra do aluno.” 

(p. 7). 

“Uma autoridade que se imponha muito evidentemente, muito claramente, eu sou a 

autoridade. Ser amigo do aluno, mas não deixando de ser professor.” (p. 4) 

“ Estar aberto a tudo. Não é fácil, é um aprendizado para mim também e principalmente saber 

ouvir. Professor tem que falar muito, mas precisa saber ouvir, no momento certo.” (p.5) 

 

Segundo Both (2001, p.59), “a criança é estimulada a entrar no mundo dos objetos, das ações e, por 

maturação-mediação, a conceber o mundo, a percebê-lo e a lidar com ele com a linguagem e seus 

significados. [Entretanto, com o velho] o movimento é inverso, é forçado a perder o interesse porque 

lhe retiram os objetos, a ação e a palavra”. O idoso encontra em sala de aula a possibilidade de falar, 

de expor suas ideias e pensamentos, a sua compreensão de vida e tem toda a sua história para contar e 

partilhar, então o professor tem que saber ouvir e estar aberto ao que o aluno traz para a sala de aula. 

No que se refere à dimensão mediadora, encontramos alguns poucos dizeres como:  
“O professor sempre interagindo com o aluno”. (p. 6) 

“Valorizar a palavra do aluno.” (p. 7) 

“ O professor tem que observar o idoso, buscar constantemente a teoria, e na vivência com o 

idoso construir as atividades da sala de aula.” (p.9) 

 

A mediação precisa acontecer em todo o tempo da nossa vida, não importando a idade. Para Both 

(2001, p.61) “podemos promover o desenvolvimento pela confiança e pelo potencial da aprendizagem, 

onde o professor nessa relação, pode constantemente perguntar sobre quais são as provocações 

mediadoras e quais os potenciais de desenvolvimento que ainda podem ser despertados.”  

Para Vygostky, 
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A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou 

“flores” do desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1984, p.97) 

 

Both (2001) propõe ainda que “a escola deve  funcionar como espaço de mediações antecipadoras do 

desenvolvimento tardio e de espaço atual dos mais velhos, enquanto renovador de aprendizados 

capacitadores da zona de desenvolvimento proximal dos mais velhos.” 

 

Dizeres dos professores acerca dos saberes docentes adquiridos na atuação com o idoso 

No que se refere ao eixo em que analisamos os saberes adquiridos pelos entrevistados na atuação com 

o idoso, evidenciamos o predomínio da dimensão pedagógico-didática nos dizeres dos professores: 

 “O aluno escolhe a peça que irá desenvolver; os trabalhos são diferentes eu tenho que 

projetar a peça idealizada pelo aluno e pesquisar sobre os materiais que serão utilizados para 

não haver  desperdício” . (p.1) 

“Adequação do projetor multimídia no ambiente, em função da luminosidade, tamanho da 

fonte.”   (p. 2) 

“Os objetivos são diferentes, ninguém vem para formar um coral de excelência. Tive de 

aprender e a conhecer desde saber que tipo de música cantar com essas pessoas, a adequação 

do material musical e que os objetivos são alcançados com mais calma. Primeiro a 

necessidade de me atualizar, com toda essa trajetória tecnológica, principalmente agora na 

era digital, a gente tem que ficar sempre lendo, sempre se informando.” (p.5) 

“Compreender as ideias contrárias e auxiliar o grupo fazendo sínteses.” (p.7) 

“O professor tem que ter domínio do conteúdo a ser ministrado, pois o aluno é exigente 

porque são sábios.” (p. 8) 

“O aluno idoso deseja muito  aprender e cria muita expectativa e interesse. Tem que ter 

conhecimento sobre os aspectos biopsicossociais deste aluno.” (p. 9) 

 

Para Tardif (2002,p.117) a pedagogia é definida como  a ”tecnologia” utilizada pelos professores em 

relação ao se objeto de trabalho(os alunos), no processo de trabalho cotidiano, para obter um 

resultado(a socialização e a instrução)”. 

Pelos dizeres dos professores observa-se que a “tecnologia” a ser usada tem que atender as 

necessidades, aos anseios e as expectativas dos alunos. O professor na sua atuação  tem que ter 
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domínio e saber fazer a adequação do material a ser utilizado “tamanho da fonte” (p.2)  para esta 

faixa etária e desta forma obter os resultados. Cabe salientar que o idoso quer aprender com 

excelência, que os professores precisam estar preparados, precisam ter saberes disciplinares e 

curriculares. 

 

Considerações Finais 

O objetivo deste estudo foi compreender os saberes docentes necessários à  atuação com o idoso nos 

dizeres de professores que atuam no PROEP desde sua implantação. Desta forma procedemos a 

análise dos dados que foram organizados em três eixos: 1) Formação e conhecimento específico dos 

professores sobre “envelhecimento”; 2) Características fundamentais à docência na atuação do idoso 

na compreensão dos professores; 3)Saberes docentes adquiridos na atuação com o idoso. 

Quanto ao primeiro eixo constatamos que, dos nove professores entrevistados, dois disseram ter 

formação específica adquirida nos cursos de mestrado que realizaram. Cinco professores  afirmaram 

não ter tido nenhuma formação específica durante sua trajetória acadêmica, construindo seu 

conhecimento na experiência docente com o idoso. E dizeres de dois professores se remeteram a uma 

visão espontânea de formação docente para o idoso, bastando ser idoso ou trabalhar naturalmente na 

profissão para isso. 

No segundo eixo definimos três categorias de análise: a) dimensão emocional-afetiva onde os 

professores precisam: ter carinho, atenção, ser carismático; b) dimensão atitudinal  a importância do 

professor saber ouvir, estar aberto a tudo, e respeitar a história do idoso;  c) no que se refere à 

dimensão mediadora, embora menos presente nos dizeres dos professores, alguns inferiram que a 

mediação é um processo que deve ocorrer em qualquer idade para que se promova a aprendizagem e o 

desenvolvimento humano. 

Quanto ao terceiro eixo, constatamos o predomínio da dimensão pedagógico-didática nos dizeres dos 

professores. Aspectos como conhecer o aluno, ter domínio do conteúdo e adequar as novas tecnologias 

educacionais à faixa etária dos alunos foram processos aprendidos na atuação com o idoso. Os 

professores afirmaram que o idoso tem muito interesse em aprender, e uma capacidade enorme de 

qualificar as coisas. Destacaram, também, que o grupo define, juntamente com o professor, o conteúdo 

a ser estudado. 

Estamos no tempo de pensarmos a velhice do futuro, de como aproveitar toda a experiência que o 

idoso traz consigo, em função da sua história e conhecimento, que ao longo da vida foi adquirindo. O 

desafio está posto à sociedade contemporânea: receber esse ser que envelhece, de forma solidária, 

justa, com políticas públicas e com espaços para continuar se desenvolvendo como todo cidadão, 

sendo respeitado e não perdendo a sua dignidade. 
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A educação permanente presente no programa analisado tem procurado desenvolver atividades que 

atenda ao adulto maduro e idoso, mas deve estar ciente de que precisa avançar na pesquisa de ações 

educacionais diferenciadas para atender esse público, no desenvolvimento de metodologias que 

atendam as particularidades desta faixa etária, nos seus aspectos cognitivos, afetivos e ambientais nas 

ações educativas. Faz-se também necessária a formação de professores em seus múltiplos saberes, 

promovendo formação institucional continuada específica para atuar com o idoso. Nóvoa (1997) 

sugere que precisamos construir lugares de partilha e de reflexão coletiva no interior das instituições 

de ensino, que promovam autoformação participada. Tal ação possibilita pensar práticas inovadoras de 

formação que são essenciais à construção de nova profissionalização docente.  

Diante de tão expressiva população idosa no país, é fundamental que as universidades inovem no 

sentido de incluir em seus currículos de formação “o envelhecimento” como temática de estudo. As 

licenciaturas que formam o professor devem refletir acerca disso também. A abertura de novos cursos 

específicos é emergencial, novos cursos de gerontologia e similares precisam ser ampliados e 

adaptados às novas exigências sociais no Brasil.  
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