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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de campo realizada em uma unidade de apoio 

à pessoas idosos, localizada na cidade de Belém-PA com o intuito de investigar a importância, 

os avanços e dificuldades da educação de idosos, assim como, as estratégias pedagógicas 

realizadas pelos educadores do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire/ NEP. O trabalho 

pedagógico realizado pelos educadores do NEP tem como objetivo conscientizar os idosos de 

sua valorização pessoal, seus direitos e a importância do seu exercício de cidadania. Nesse 

sentido, foi realizado um levantamento de dados a partir de leituras bibliográficas sobre a 

temática e entrevistas tanto com educadores quanto educandos da instituição. A partir dos 

resultados obtidos foi identificado que poucos idosos tiveram contato com a educação formal 

durante a vida e os que foram dotadas dessa oportunidades tiveram uma experiência 

desagradável. Entretanto, esse pensamento foi se transformando a partir das práticas dos 

pedagogos atuantes no local, que sempre incentivam o diálogo e valorizam a fala e as 

experiências dos idosos, buscando sua maior participação nas atividades propostas.  

 

Palavras-chaves: Pedagogia social, Práticas pedagógicas, Educação de idosos 

 

ABSTRACT 

The present study is the result of a field research carried out in a support unit for the elderly, 

located in the city of Belém-PA, with the purpose of investigating the importance, the 

advances and difficulties of the education of the elderly, as well as the strategies Pedagogical 

studies carried out by the educators of the Popular Education Center Paulo Freire / NEP. The 

pedagogical work aims to raise awareness among the elderly about their personal valuation, 

their rights and the importance of exercising their citizenship. In this sense, a data survey was 

carried out based on bibliographical readings on the subject and interviews with both 
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educators and students of the institution. And, from the results obtained, it was identified that 

few elderly people had contact with formal education during life and those who were gifted 

with such opportunities had an unpleasant experience. However, this thinking was 

transformed from the practices of the local pedagogues, who always encourage dialogue and 

value the speech and experiences of the elderly, seeking their greater participation in the 

proposed activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Novaes (2007) a população de idosos está em crescimento no Brasil desde a 

década de 1960, quando diminuiu a taxa de fecundidade e cresceu a expectativa de vida. O 

aumento do número de pessoas idosas no país fez necessário a oferta de educação de 

qualidade a estes sujeitos, respeitando seus valores e defendendo seus direitos. 

É indiscutível que a educação com os idosos está diretamente relacionada com a 

pedagogia social, pois, busca a transformação de uma realidade de exclusão vivenciada por 

este sujeito. Considerando suas especificidades, sua história enquanto cidadão para que seja 

modificado o contexto de marginalização, a pedagogia social vem como possibilidade de 

resgate dos idosos, na busca de novas experiências. (PIRES; LIMA, 2007). 

É importante mencionar que o campo de atuação do pedagogo vem crescendo em 

diferentes ambientes. Como mencionado por Libâneo (1998) o papel do pedagogo é amplo 

como nas empresas, nas instâncias da educação de adultos, nos serviços de psicopedagogia e 

orientação profissional, nos programas sociais e nos serviços para a terceira idade.  Em que o 

pedagogo deve buscar a partir de atividades educativas conscientizar, valorizar e reconhecer o 

idoso bem como contribuindo com o mesmo. A partir de uma perspectiva de democratização 

do saber e compreendendo que o idoso traz suas experiências, que deve ser considerada no 

processo educativo. 

A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho foi pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, a coleta de dados se deu com o uso de entrevistas semiestruturadas e a 

análise de dados foi feita a partir da análise dos discursos feitos pelos idosos educandos do lar 

de apoio e educadores pesquisadores do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire/ NEP. 

Este artigo aborda esta relação da questão do idoso e a importância da pedagogia, bem 

como da atuação do pedagogo. Associando a abordagem teórica com a prática, para o 



entendimento da necessidade do profissional para o local da pesquisa, e também para os 

sujeitos envolvidos.  

 

2. POR UMA PEDAGOGIA SOCIAL PARA O IDOSO: UMA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA FRENTE À REALIDADE DE EXCLUSÃO 

 

É importante considerar que a pedagogia social segundo Pinel, Colodete e Paiva 

(2012, p. 5) “é uma ciência que se produz pela prática (e práxis) educacional/pedagógica (bem 

como social e psicossocial) não formal e formal, que dentre outras tarefas-saberes, propõe ser 

uma forma pedagógica e educacional de trabalho social de ajuda”. Considerando que as 

práticas educativas sociais são realizadas a partir do contexto social ao qual o sujeito está 

envolvido em que existe uma realidade injusta que precisa ser transformada na sociedade, 

como também pelo próprio sujeito que pode assumir uma nova postura frente à desigualdade.  

 

[...] a pedagogia social suscita a reflexão e ação junto aos excluídos, respeitando e 

validade suas histórias pessoais de subsistência e sobrevivência como representações 

que denunciam a crueldade da realidade social, tendo em vista sua promoção 

político-social. Caracterizada como um projeto radical de transformação política e 

social, ela objetiva a superação da ingenuidade, da passividade, da descrença e da 

resignação por parte do educando e promove a criticidade, a militância, a esperança 

e a utopia de um país mais justo socialmente, no qual todos os sujeitos históricos 

capazes de ocupar a vida política em seu sentido mais amplo e irrestrito 

(GRACIANI, 2014, p. 21). 

 

Todo indivíduo traz uma história seja no âmbito familiar quanto no social, sendo que a 

pedagogia social oportuniza aos indivíduos uma reflexão e ação sobre a realidade ao qual o 

mesmo está inserido.  Despertando no sujeito a superação da situação de exclusão dentro da 

sociedade com o intuito de torná-lo crítico, nesta perspectiva o idoso pode exercer seu papel 

ativo na sociedade assumindo a postura de protagonista da sua própria história. (OAKLEY; 

CLAYTON, 2003) 

A pedagogia social envolve práticas pedagógicas voltadas para as problemáticas 

sociais como a exclusão social, o abandono, a discriminação etc. Em propostas pedagógicas 

voltadas para o público de crianças, jovens, adultos e idosos. Em que segundo Graciani (2014) 

uma das características é uma pedagogia libertadora protagônica alicerçada na memória 

histórica, na identidade coletiva para trazer uma autoestima para os sujeitos com o objetivo de 

construir uma nova realidade. 

A relação do sujeito e da exclusão é evidenciada na sociedade em que alguns 

momentos esta ainda não acolhem o idoso deixando-o a margem das relações sociais, sendo 

que é a partir disso é que a educação social vem para contribuir com a perspectiva de uma 



educação de idosos que considere suas experiências vividas e na construção de sua identidade 

já que busca transformar uma realidade existente envolvendo o direito à cidadania dos 

indivíduos.  Na sociedade atual, o idoso ainda é marginalizado no contexto familiar e pelo 

sistema social.  

 

No Brasil, a sociedade despreza os conhecimentos acumulados dos idosos, os quais 

são castigados em vários aspectos: primeiro, pela família que os marginaliza nas 

decisões e reflexões do dia-a-dia, muitas vezes internando-os em instituições 

apropriadas; segundo pelo sistema social, que os faz voltar ao trabalho depois de 

aposentados para complementar o orçamento doméstico, além de não investir em 

planos educativos para complementar o orçamento doméstico, além de não investir 

em planos educativos para preencher seus momentos livres de maneira digna para 

essa idade (PIRES;LIMA, 2007, p.407). 

 

 

Assim, Pantarolo e Oliveira (2006) afirmam que a educação é uma forma de 

transformação desse panorama que desfavorece o idoso, pois, é uma forma de combate às 

desigualdades sociais e a promoção da cidadania. Com a experiência de vida dos idosos, são 

muitas perdas, solidão e para tanto a segregação em que os seus direitos enquanto cidadãos 

são negados. A pedagogia social surge como oportunidade de resgatar essas pessoas para 

traçar novos caminhos, em um processo de redescoberta, transformando a sua realidade e 

criando objetivos e ações voltadas para a educação dos idosos. Nessa proposta é importante 

que sejam desenvolvidas práticas pedagógicas condizentes com a aprendizagem dos sujeitos 

da terceira idade para que sua educação seja efetivada.   

 

[...] esta pedagogia contribuirá para o resgatar da cidadania do idoso, ou sejam para 

que ele seja reconhecido como sujeito de direitos e deveres, como as outras pessoas, 

e para que ele viva neste mundo, em lugar de ficar dizendo “no meu tempo”, no meu 

tempo era assim, assado”. É importante que o idoso entenda que o passado deve ser 

incorporado ao presente e não substituir este. Numa pedagogia para o idoso, o que 

importa é que ele se sinta novamente uma pessoa plena, útil, capaz de administrar 

sua própria vida (PIRES; LIMA, 2007, P.411). 

 

 

A educação é uma possibilidade de inserção do idoso na sociedade, a partir de que o 

mesmo se vê numa oportunidade de conhecer o mundo seus direitos e de vivenciar novas 

experiências. É por isso que é importante uma educação para transformação na busca pelo 

enfrentamento de desafios como os das pessoas de terceira idade, em que os mesmos devem 

aprender a compreender o envelhecimento em sua plenitude. Sendo assim, a pedagogia social 

é uma oportunidade de promoção de bem- estar aos idosos para o exercício da cidadania e a 

superação da realidade de exclusão. (CAMLIMAN; MANICA, 2010) 

 



 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO DE IDOSOS 

 

De acordo com Viana (1993) por muitos anos a população idosa foi ignorada pelas 

autoridades governamentais e somente com o censo de 1980 começaram movimentos de 

consciência social em relação aos direitos da pessoa idosa, isso aconteceu devido ao grande 

aumento deste público a partir do aumento da expectativa de vida. Viana (1993) afirma que na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a primeira vez que os idosos foram citados 

em documentos legais, partindo do princípio do bem estar e da preocupação com a saúde.  

Entretanto, foi apenas na Assembleia Mundial sobre a Velhice que os idosos obtiveram direito 

e garantias significativas, contudo, é perceptível que a preocupação da sociedade em relação 

ao idoso era apenas na perspectiva da saúde, quase nada se falava sobre educação para esses 

indivíduos.  

Outros direitos são garantidos pela Constituição Federal de 1988 como a 

aposentadoria, assistência social, proteção familiar que vai da infância até a velhice, sendo 

responsabilidade também do Estado e da sociedade e assegurar a garantia da participação 

dessas pessoas na sociedade. O artigo 203 assegura que “os programas de amparo aos idosos 

serão asseguradas preferencialmente em seus lares e aos maiores de 65 anos é garantido a 

gratuidade de transportes coletivos urbanos.” (BRASIL, 1988 apud VIANA, p. 6, 1993)  

 A partir das ideias supracitadas é possível identificar que muitos diretos foram 

garantidos aos idosos a partir da Constituição Federal de 1988, entretanto, Viana (1993) 

ratifica que apesar dessas conquistas e preocupações serem significativas não houve outras. 

Nota-se que pouco se falava em educação ou lazer para o idoso.  

 De acordo com Souza (2014) a Educação de idosos teve início com David Perteson 

em 1970 com a gerontologia educacional. A gerontologia é um campo cientifico 

interdisciplinar que abrange diversas áreas de conhecimento como a terapia ocupacional, 

fisioterapia, psicologia, serviço social, direito e a área educacional. A gerontologia 

educacional é definida como uma área responsável pelo estudo e prática das tarefas realizadas 

com pessoas envelhecidas, possuindo três perspectivas: “a primeira para a educação da 

população em relação aos idosos, a segunda é sobre a formação do profissional para atuar 

nessa área e a terceira é a educação de idosos propriamente dita” (SOUZA, 2014, p.4). 

 Ao analisar a realidade social, identifica-se que a terceira idade é uma fase da vida 

muita delicada, constantemente idosos lidam com doenças, perdas, limitações e discriminação 



social. Existe um constante desrespeito pela sociedade em relação à pessoa idosa, muitos são 

marginalizados, vistos como desnecessários socialmente, impossibilitados de trazer 

contribuições para sociedade, essa por sua vez, não leva em consideração os anos de 

contribuições que as pessoas da terceira idade trouxeram ao longo de sua vida. (PIRES; 

LIMA, 2007) 

É a partir desse pressuposto que ratifica-se a importância da educação da população 

em relação aos idosos com o objetivo de expandir informações e assim acabar com 

preconceitos e tabus que a sociedade cria em relação aos idosos. Levando em consideração 

que esse desprezo em relação ao idoso é um questão cultural. 

Giubielei (1993) afirma que muitos idosos possuem uma visão pessimista em relação a 

sua vida “não conseguem ver perspectiva de futuro, sentindo-se acabados, esperando apenas o 

desfecho final de sua vida” (p.11). A educação de idosos vem descontruir esses pensamentos, 

a fim de afirmar e conscientizar a importância dos saberes e experiências que as pessoas da 

terceira idade traz consigo. Nessa perspectiva, se faz necessário um movimento de 

empodeiramento, em que o idoso deixa de assumir a posição de vitimizados e marginalizados 

e passem a contribuir socialmente através de movimentos sociais para o reconhecimento de 

sua identidade, exercício de cidadania, lutando pelas suas vontades e seus direitos. 

(OLIVEIRA; SCORTEGAGNA, 2010). 

Seguindo esse pensamento nascem as Universidades Abertas para a Terceira Idade/ 

UATI, servindo para o reconhecimento identitário e empodeiramento do idoso a partir de 

conhecimentos e informações. O objetivo da UTAI é criar possibilidades para que os idosos 

possam escolher seus interesses sociais e oferecer conhecimentos a partir da educação 

permanente, a qual é definida como um processo continuo que acaba apenas com a morte e 

responsável por dar oportunidades de aprendizagens continuas. (SILVA, 2006 apud 

OLIVEIRA; SCORTEGAGNA, 2010).  

Identifica-se que cada vez mais o pedagogo conquista espaços de atuação que vão 

além das salas de aula ou escola, podendo atuar em hospitais, empresas ONG’s, presídios, 

assim como trabalhar com a terceira idade. Pires e Lima (2007) afirmam que no momento em 

que o pedagogo conquista espaços para sua atuação em ambientes fora da escola, é necessário 

que o mesmo atue de forma articulada com outros profissionais, pois somente assim irá 

conseguir um maior êxito no resultado de suas ações. 

A educação para idosos exige um perfil específico do pedagogo que deverá atuar de 

forma transparente, flexível, com uma capacidade assertiva e de empatia, pois ao atuar com 

idosos estará sempre construindo um espaço de valorização pessoal, trabalhando a autoestima, 



buscando também contribuir para “a formação política, a democratização do saber, 

possibilitando acesso à universidade, consciência da responsabilidade social civil nos 

movimentos sociais.” (PIRES; LIMA, p.407, 2007). 

 Segundo Sales (2007) a pedagogia para o idosos ainda está em construção e por vezes 

abandonada ou esquecida. O pedagogo possui um importante papel nesse processo de 

reconhecimento identitário do idoso sendo necessário que suas práticas sejam voltadas para 

uma transformação de pensamentos sociais, para que as pessoas desconstruam conceitos 

discriminatórios que possuem em relação a pessoa idoso.  

As ações pedagógicas irão possibilitar a democratização do saber a partir da educação 

continuada, o resgate da cidadania e consciência do papel social, tendo em vista que o idoso 

traz consigo anos de experiência, saberes, maturidade. As principais funções do pedagogo que 

atua com idosos são:  

 

Pesquisar e analisar as necessidades e vivências dos idosos. Criar, adaptar e a 

perfeiçoar instrumentos didáticos pedagógicos. Motivar e assessorar atividades e 

dinâmicas em grupo, ministrar palestras sobre diversos temas sociais, políticos e 

educacionais e analisar os resultados de suas ações obtidos. (PIRES; LIMA, p.405, 

2007). 

 

No que diz respeito à atividade desenvolvidas com idosos, devem ser contextualizadas 

e oferecer conhecimentos diversificados para o desenvolvimento integral dos educandos e a 

sociedade é tão responsável quanto o Governo por esse cuidado com o idosos. 

 

O projeto educativo para a terceira idade deve favorecer um leque de 

conhecimentos, como linguístico, literário, musical, artesanal, corporal, filosófico, 

religiosos, social. Folclórico e artístico, que incitem a participação de interesses 

comuns, sendo ainda, um fator importante para tornar os idosos ligados a outros 

grupos etários. A sociedade como um todo é tão responsável quanto o poder público, 

a comunidade, a família e a igreja.  (PIRES; LIMA, p. 415, 2007). 

 

Os pedagogos que atuam com idosos são sensibilizados e respeitam as condições 

específicas por conta de suas limitações por causa da idade e saúde fragilizada. 

 

O professor que atua com idosos precisa entender que a aprendizagem dos idosos 

devem ser influenciadas pela educação anteriores que propicia um vínculo direto 

entre a educação experiência e prática. Que os idosos demoram a realizar as 

atividades e possuem dificuldades de entendimento de comandos que não são claros. 

Os conteúdos precisam ser a partir do interesse do próprio idoso.  (LIMA E PIRES, 

2007, p. 407). 

 

Para Rodrigues (1999) apud Lima e Pires (2007) não há uma pedagogia para o idoso, o 

que existe são técnicas que são desenvolvidas em instituições públicas e privadas e ONG’s 



específicas para atender suas especificidades. O autor destaca que a motivação é fundamental 

para a aprendizagem, assim, o professor deve sempre buscar os interesses do aluno e da sua 

vida pessoal e trabalhar os conteúdos a partir desses aspectos.  

É importante também que a educação para idosos prepare-os para vencer a solidão, 

discriminação, vida improdutiva e doenças para que assim possam ter um envelhecimento 

bem sucedido.  Giubilei (1993) também afirma que ao se educar os idosos é indispensável que 

o pedagogo leve em consideração as seguintes características: 

 

1. O idosos quer ser tratado como um educando maduro, por já ter passado ou ainda 

estar passando por etapas emocionais; 

2. Tem temor à competições numa situação de aprendizagem; 

3. Sente-se abandonado e marginalizado; 

4. Pode-se sentir tímido em estar com outras pessoas que possuem um nível mais 

elevado na educação; 

5. Tem seu próprio estilo de aprendizagem, que é única e caracterizada pela lentidão, 

o que não é sinônimo de incapacidade; 

6. Pode se distrair facilmente devido aos problemas emocionais. (GIUBILEI, p. 13, 

1993) 

 

 

Assim, Sales (2007) afirma que ao se trabalhar com idosos é indispensável utilizar-se 

de experiências, necessidades e interesses, pois somente assim o idoso irá perceber o processo 

de valor dos saberes que estão recebendo. Isso acontece porque há uma resistência de alguns 

idosos quanto a participação em atividades, pois o discursos de que são incapazes de aprender 

já internalizou em seu inconsciente.  

A partir das ideias supracitadas identifica-se a importância do trabalho do pedagogo na 

educação de idosos, desde o empodeiramento e incentivo para participação de movimentos 

sociais até o reconhecimento do seu valor e sua importância na sociedade, formando assim, 

um educando com as seguintes características:  

 

O idoso que vê o amanhã, a continuidade do trabalho de hoje, aquele que não fica 

esperando o descanso eterno, que vai à luta, que busca preencher os espaços de vida, 

que se vê como um elemento útil à sociedade. Aquele que acredita e demonstra que 

tem experiências a serem relatadas e que acima de tudo, é ainda capaz de grandes 

realizações. (GIUBILEI, p. 11, 1993) 

 

Sendo fundamental que o pedagogo ao trabalhar com o público da terceira idade leve 

em consideração algumas especificidades do idoso, pois este apesar de possuir ansiedade de 

aprender, têm um ritmo próprio de aprendizagem. Outros aspecto importante é a interação 

entre professor e aluno, a afetividade nesse processo precisa estar sempre presente e que 

acredite em seu trabalho e nas capacidades do educando. 

 



4. METODOLOGIA 

Segundo Gil (2002) a pesquisa de campo focaliza uma comunidade podendo ser uma 

comunidade de estudo, lazer, trabalho, outros. Nessa perspectiva o presente trabalho constitui-

se na realização em uma pesquisa de campo, focalizada em e analisar as prática pedagógica da 

comunidade dos educadores do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP-UEPA), a 

importância da pedagogia com a comunidade idosa, assim como suas dificuldades e avanços. 

A pesquisa de campo consiste em “levar a parte empírica a construção teórica 

elaborada na primeira etapa da pesquisa. Essa fase combina instrumentos de observação, 

entrevistas e outros modalidade de comunicação e interlocução com pesquisados”.  

(DESLANDES, 2009, p. 26). Assim, foi realizado primeiramente um levantamento 

bibliográfico em artigos, livros, teses e outros –, a fim de se construir um embasamento 

teórico acerca do tema abordado. 

 No segundo momento da pesquisa foi realizada entrevistas semiestruturadas de forma 

individual com os idosos e educadoras que atuam de forma voluntária na instituição.  

Instituiu-se como fonte de produção de dados da entrevista semiestruturada a técnica de 

análise de discurso, definida como:  

A interpretação do discurso “é um ‘gesto’, ou seja, é um ato no nível simbólico. A 

interpretação é o vestígio do possível. É o lugar próprio da ideologia e é 

‘materializada’ pela história. Ela sempre se dá de algum lugar da história e da 

sociedade. O gesto de interpretação é assumido, sendo um gesto simbólico que dá 

sentido fazendo a significação. “Não há sentido sem interpretação”, portanto deverá 

sempre existir uma interpretação para dar visibilidade ao sentido que o sujeito 

pretendeu transmitir no seu discurso. (CAREGNATO; MUTTI, 2004). 

 

Sendo assim, buscamos compreender criticamente as falas dos participantes da 

pesquisa, com a finalidade de entender a importância da pedagogia com idosos, por meio da 

praticas pedagógicas desenvolvidas pelo NEP. 

A pesquisa foi realizada na unidade de apoio às pessoas idosas, situada na cidade de 

Belém-PA, fundada em 1981, com intuito de abrigar idosos independentes, com família e 

poder aquisitivo que garantisse de forma satisfatória suas necessidades de saúde, alimentação, 

vestuário e lazer. Posteriormente a unidade iniciou acolhimento também de idosos sem renda 

os quais nomeia “tutelado”. Deste modo, passou a atender dois vínculos: os “pensionistas”, 

que contribuem financeiramente para sua estadia na instituição, e os “tutelados” pelo Estado 

(BENTES, 2014). 



A unidade possui uma equipe multiprofissional composta por assistentes sociais, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro e psicólogo.  A instituição conta com 

quartos suíte, cada um com armários, alguns com mesa, cadeira, ventilador e televisão. Há um 

refeitório composto por mesas e cadeiras, uma televisão e em anexo, localiza-se a cozinha, 

onde é servido o café, lanche, almoço, outro lanche e o jantar. Os demais compartimentos são 

uma capela, uma sala com TV, posto de enfermagem, uma ampla área verde, um 

estacionamento para os funcionários e uma guarita/portaria com vigilante e porteiro 

(BENTES, 2014). 

Neste prédio são realizadas atividades como oficinas terapêuticas, cinema, além de 

grupos de convivência e leitura. Conta com visitas do Núcleo de Educação Popular Paulo 

Freire (NEP), grupo de ensino, pesquisa e extensão, vinculado ao Centro de Ciências Sociais e 

Educação da Universidade do Estado do Pará-UEPA, o qual desenvolve atividades 

pedagógicas (OLIVEIRA, 2009). 

 Os participantes da pesquisa constituem-se pela população idosa abrigada no 

ambiente supracitado, bem como as educadoras que atuam na instituição. Assim, para 

identificação desses participantes, serão utilizados nomes fictícios (educando A e B/ 

educadora A), garantindo assim o sigilo dos participantes e assegurando a privacidade quanto 

aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.   

 

5. AS VOZES DOS IDOSOS COMO EDUCANDOS NA UNIDADE DE APOIO 

 

Anteriormente abordamos sobre os estereótipos relacionados aos idosos, dentre eles o 

de não possuir mais função social e é visto como improdutivo pela sociedade e até por eles 

mesmo, fazendo-se necessário a tomada de medidas que conscientizem a sociedade, assim 

como a própria comunidade idosa, acerca de sua função na sociedade (OLIVEIRA et al, 

2010). É nessa perspectiva que acreditamos que a pedagogia com idosos é uma ação de 

imprescindível importância.  

, Muenchen e Auler (2007), afirmam que os professores iniciam o processo de 

escolarização despreza as experiências e vivencias dos alunos, sem relacionar o seu 

conhecimento de mundo com as aulas, o que por vezes dificulta o processo de ensino-

aprendizagem.  

Para Muenchen e Auler (2007, p.5): 

 



Na pedagogia com idosos, assim como também no ensino regular, continuar vendo 

os educandos como se entrassem na escola feito folhas de papel em branco é um 

problema muito grave. Eles são jovens e adultos com toda uma história de vida já 

construída, trazendo em suas bagagens concepções sobre o mundo que os cerca.   

 

Dessa forma, compreendemos que para iniciarmos o processo de escolarização com 

idosos, faz-se necessário ouvi-los, para conhecer suas experiências e relacioná-las as práticas 

educacionais desempenhadas. Assim, ao ouvirmos os idosos a partir das entrevistas, 

detectamos que muitos não tiveram contato algum com a educação formal antes da unidade. 

  

Eu já estou velho, com 60 anos... mas estudei, não fiz série nenhuma, naquele tempo 

era muito difícil, aprendi a ler e escrever na fazenda onde morava, com uma senhora 

que ia lá... Só entrei na escola para trabalhar, né... levar alimentos... (EDUCANDO 

A). 

Estudei até a quarta série, e gostava de estudar, mas era muito difícil. (EDUCANDO 

B). 

 

Ao compreendermos que o “Educando A”, iniciou seu processo de escolarização por 

meio de uma educação não formal, indagamos ao mesmo se gostava das aulas que teve em 

sua infância dessa forma. 

 

Não... Era, das aulas eu gostava... gostava porque tinha muita vontade de aprender, 

sabe? E era dona Margarida, já deve ser morta, era moleque nessa época, mas dela 

eu não gostava, nem de como me ensinava, mas queria aprender, né? (EDUCANDO 

A). 

 

Dessa forma, indagamos os educandos acerca da educação que recebem na unidade, as 

possíveis limitações em desempenhá-las, assim como o relacionamento com as educadoras e 

quais as atividades que mais gostam de executarem. 

 

Eu gosto das professoras, nos tratam muito bem... Eu não consigo participar de tudo, 

quando tem música eu fico só olhando, até canto... não danço por causa da 

osteoporose, ai fico na cadeira de rodas, né? Eu gosto quando pedem pra eu ler, ai eu 

gosto, eu leio bem. [...] As aulas aqui não são como as aulas com a dona Margarida, 

as professoras daqui ensinam direito, são educadas (EDUCANDO A). 

Eu não tenho nenhuma dificuldade nas atividades, gosto das aulas, gosto das 

professoras, estou até esperando um grupo que vem agora [...] Gosto de todas as 

atividades... gosto das músicas que elas trazem, gosto de dançar [...] A gente tem um 

bom relacionamento com elas, nos tratam bem, são alegres, é diferente das aulas que 

tinha na escola... (EDUCANDO B).  

 

Assim, consideramos válido destacar a concepção que os educandos passaram a ter de 

educação, foi possível detectar uma aversão as aulas que receberam outrora, aulas 

provenientes de um sistema tradicional, mesmo aquela que se davam pela educação não 

formal.  

 



6. A EXPERIÊNCIA DE UMA EDUCADORA NA PEDAGOGIA COM IDOSOS 

 

Ao considerarmos que o pedagogo possui um importante papel no processo de 

reconhecimento do idoso, acreditamos que suas práticas contribuem para transformação de 

paradigmas sociais, para que as pessoas desconstruam os preconceitos relacionados a pessoa 

idosa.  

E partindo dessa perspectiva, nos propusemos a ouvir os relatos obtidos a partir das 

entrevistas semiestruturadas durante a pesquisa de campo de uma educadora que atua na 

unidade de acolhimento a pessoas idosas Lar da Providência, a qual iniciou seu relato nos 

informando o tempo de atuação na instituição e explicando como surgiu o interesse pela 

pedagogia com idosos:  

 

Atuei no ano de 2014, porém em 2015 fiquei afastada por um momento, voltando 

para o espaço em 2016 onde estou até o momento. [...] O interesse em conhecer o 

trabalho desenvolvido com os idosos, se deu no momento em que comecei a 

participar do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP), pois na época um 

educador estava fazendo o TCC no espaço e eu o acompanhava, confesso que no 

meu primeiro contato com os idosos achei um pouco confuso por não entender a 

metodologia freireana, mas a partir dos próximos encontros o educador foi 

mostrando como era realizado o trabalho e fui me apaixonando pelo trabalho e hoje 

digo que trabalhar educação com idosos me ajudou muito enquanto pessoa e 

educadora (EDUCADORA A). 

 

Nesse sentindo, ao compreendermos que as atividades pedagógicas realizadas com os 

idosos devem contribuir para torna-los cidadãos conscientes, cooperando para a valorização 

pessoal, melhor convivência em conjunto, assim como a construção de uma consciência 

política para que esses possam lutar por novos direitos e exercício dos direitos já conquistados 

e garantidos pela nossa legislação, indagamos a educara acerca das práticas pedagógicas 

desenvolvidas com esse público. 

 

Nossos projetos são desenvolvidos na perspectiva freireana, nós enquanto 

educadores, procuramos fazer uma relação entre o conhecimento cientifico e os 

saberes dos idosos... O diálogo e a escuta do idoso é de extrema importância para 

nossa prática educativa (EDUCADORA A). 

 

Assim como consideramos importante questionar os educandos sobre as possíveis 

limitações e dificuldades entradas em desempenhar as atividades, questionamos a educadora 

acerca da mesma indagação, assim como dos possíveis avanços conquistados a partir das 

práticas pedagógicas.  

 



As dificuldades que tivemos foi no início, onde eles apesar de morarem em um 

mesmo espaço, não tinham uma relação próxima de falarem o que sentem, suas 

angustias e a partir do nosso trabalho o hábito de dialogar entre eles e os educadores 

mudou completamente. [...] E o grande avanço é a participação de todos os idosos 

durante as atividades desenvolvidas, pois no início tínhamos educandos (as) que 

nem falavam, não interagiam com os outros idosos, mas hoje a relação entre eles e 

nós é ótima, todos brincam, conversam, dançam... (EDUCADORA A). 

 

E como afirmamos anteriormente, o professor deve sempre buscar os interesses do 

aluno e da sua vida pessoal e trabalhar os conteúdos a partir desses aspectos, características 

essas que detectamos na fala da educara: “O diálogo e a escuta do idoso é de extrema 

importância para nossa prática educativa”. Assim questionamos a mesma se estudou acerca da 

pedagogia com idosos na universidade, a qual nos respondeu “Não, somente no grupo de 

pesquisa do qual participo”.  

E por fim, indagamos a educadora sobre o relacionamento com os educandos, e como 

isso repercute em sua vida profissional, a qual nos respondeu:  

 

A nossa relação enquanto educadoras é ótima com os idosos, pois a cada semana é 

única, sempre estamos aprendendo algo novo com os educandos (as). Acredito que 

nosso trabalho faça tão bem a eles, que sempre no final das atividades, pedem para 

nós não faltarmos na semana seguinte e quando alguém do grupo falta eles ficam 

muito preocupados se estar doente, e querem saber o que aconteceu. Por exemplo, 

“filha vocês vem na próxima semana” “nós gostamos muito de vocês e do trabalho 

que faz bem pra memória”. É importante ressaltar que nossas atividades são 

desenvolvidas de acordo com a necessidade dos educandos (as), ou seja, buscando 

sempre o tema gerador para podermos dar continuidade nas demais semanas 

(EDUCADORA A).  

 

Assim, partindo dos relatos supracitadas, ratifica-se a importância do trabalho do 

pedagogo na educação de idosos, desde a construção de sua identidade como idoso, assim 

como na construção da consciência política acerca de seus direitos e o reconhecimento do seu 

valor e sua importância na sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando, a abordagem teórica discutida, foi exposto a importância da pedagogia 

social com o idoso e a atuação do pedagogo a partir de uma pesquisa realizada no lar da 

providência. Foi possível a compreensão de que por meio do diálogo entre os autores no 

decorrer deste trabalho, a necessidade de transformação da realidade de exclusão vivenciada 

pelos idosos. Partindo da premissa de que por meio dos processos educativos é oportunizado 

aos idosos um novo olhar crítico e o exercício da cidadania. 



Dessa forma, diante do que foi abordado é evidente a necessidade da atuação do 

pedagogo para além dos espaços escolares, principalmente com a educação de idosos em que 

o mesmo permite o reconhecimento do idoso e de seu papel na sociedade. Também que este 

profissional deve utilizar seus conhecimentos pedagógicos e associar com as vivências dos 

idosos respeitando as limitações e partindo da concepção de educação como prática 

libertadora.  

Neste trabalho priorizou-se ouvir a voz dos idosos para a compreensão de que por 

meio dos questionamentos foi possível concluir que as práticas educativas possibilitaram 

momentos de intervenções em que os professores a partir das atividades realizadas como as 

dinâmicas que envolvem as músicas, rodas, cantos e leituras criaram um ambiente mais 

favorável para a construção de uma perspectiva por parte do idoso. Outra questão é que a 

partir dos relatos do lar da providência, foi possível o entendimento de que em alguns 

momentos os idosos não tiveram acesso ao processo de escolarização e que a educação não 

formal foi um meio que criou possibilidades de aprendizagem e a construção de novos 

saberes. 
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