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Abstract — The aim of this article was to study education as an 
important element in the empowerment of the aging process. 
This is a descriptive study with a qualitative approach on 
education for the elderly. Education should be understood as 
self-realization and growth of the individual's intellect and 
creativity. It is through it that people's satisfaction is sought, the 
possibility of being able to carry out projects that have not been 
completed in another phase of life. It is therefore concluded that 
it is of great importance to draw the attention of government 
authorities, non-governmental organizations and other civil 
society organizations to working together and making 
education, health and sustainable human development a reality 
through the promotion of bio-psycho-social education And the 
quality of life of the elderly. 

Index Terms— education;  aging;.  empowerment. 

I. INTRODUÇÃO

A educação é um processo contínuo que proporciona ao 
individuo oportunidade de ampliação do seu leque de 
experiências, conhecimentos, competências e habilidades [1]. 
Ela é um processo que pode existir entre todos, seja em casa, 
na rua, na escola ou em outros lugares [2]. 

A educação é compreendida como direito de todos e dever da 
Família e do Estado e será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade [3]-[4]. Ela corresponde também, a 
toda modalidade de influências e inter-relações que 
convergem para a formação da personalidade social e do 
caráter, implicando uma concepção de mundo, ideia, valores, 
modo de agir, que se traduzem em convicções reais e 
desafios da vida prática [5]-[8]. Nesse sentido, o presente 
artigo objetiva estudar a educação como elemento importante 
no empoderamento do processo de envelhecimento. 

II. EDUCAÇÃO O SUPORTE PARA O
EMPODERAMENTO DO IDOSO

O envelhecimento populacional representa a maior conquista 
da humanidade, e acredita-se que, em um futuro breve, todos 
os países o experimentarão, ainda que em diferentes níveis de 
intensidade. Inicialmente, essa conquista foi mais notável 
entre os países desenvolvidos, a qual recentemente, surge 
como um grande desafio para os países em desenvolvimento 
onde concentrarão 80% da população de idosos do planeta 
[9]. 

Essa transição demográfica, de um regime de alta natalidade 
e alta mortalidade para outro, de baixa natalidade e baixa 
mortalidade observada nos países desenvolvidos e nos países 
em desenvolvimento ocorre e formas diferentes [9]. 

Nesse contexto, parece estranho imaginar a relação educação 
e envelhecimento, numa sociedade que tem a infância e a 
juventude como fases culturalmente voltadas à vivência 
escolar. Os estudos realizados pela referência [10] referem 
que o surgimento da sociedade moderna industrial e 
universalização da educação escolar seriam os principais 
determinantes da delimitação da infância como fase etária 
diferenciada da vida adulta. Porém, até a Idade Média a 
criança era considerada como um “adulto em miniatura”.  

A educação pedagógica elegida nessa sociedade tinha como 
objetivo principal formar e disciplinar o futuro trabalhador da 
indústria [11]. Além disso, é certamente por esse motivo que 
a educação escolar priorizou os métodos pedagógicos, 
voltados para as primeiras fases da vida. Logo, as pessoas de 
mais idade, que não interessavam mais para produzir, foram 
excluídas desse projeto de educação [12]. Assim, esse grupo 
etário não precisaria ser formado para uma futura vida 
profissional, haja vista, que seriam trabalhadores com futuro 
próximo a se aposentarem ou já estava aposentado [13]. 
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Para os capitalistas esses indivíduos não iriam mais 
contribuir para a produção de riqueza, porque não produziam 
mais de forma que o regime lucrasse, ou já passaram pela 
vida produzindo, e se encontravam prestes a sair dela, ou 
porque estavam aposentados [10].  

É notória a ausência de um projeto educacional destinado 
especificamente aos mais velhos [14], quando se leva em 
consideração, o modelo capitalista de educação [11], 
acrescenta que essa postura se verifica na totalidade dos 
países ricos, que construíram, ao longo da história, uma 
estrutura de ensino formal para educar crianças e jovens. 
Posterior à sociedade industrializada, a chamada educação de 
adultos, surgiria pela necessidade de preparar minimamente a 
classe operária, derivado do campesionato [10]. 

O nível de instrução do individuo é um determinante social 
para estabelecer saúde [15]. Dessa forma, a educação em 
todos os níveis, deve partir do pré-escolar para além da 
educação superior. Por ser a educação considerada um dos 
determinantes sociais da saúde, ela apresenta claras vias de 
políticas e programas de intervenção, que são essenciais para 
os resultados satisfatórios de saúde pública e da qualidade de 
vida das pessoas [16]. 

Dessa maneira, a educação permanente, se apresenta como 
elemento que mantém relação direta com o desenvolvimento 
cognitivo, social, ético e moral em todo o ciclo vital do 
indivíduo. Ele é entendido como ser em constante evolução 
que necessita se educar [17]. Para, além disso, a educação é 
um direito universal, garantido na Constituição da República 
Federativa Brasileira, em seu no art.º 205 refere ser “a 
educação direito de todos e dever do Estado e da família” [5] 
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos artº 26º 
preconiza que “Todo ser humano tem direito à instrução” 
[18]. 

Nesse contexto, deve-se considerar a educação de pessoas 
idosas como uma realidade crescente em um processo de 
consolidação, por ser esta, uma projeção de futuro. Nas 
sociedades capitalistas atuais, a educação para esse grupo 
populacional também se caracteriza por passividade na 
produção, e aumento na disponibilidade de tempo livre, que 
deve ser convertido em lazer saudável e formativo.  

Nesse sentido, a educação deve ser entendida como 
autorrealização e crescimento contínuo do intelecto e da 
criatividade desse grupo etário. É através dela que se busca a 
satisfação das pessoas, a possibilidade de poder realizar 
projetos, que em outra etapa da vida não foram concluídos. 
Dessa forma, as metas da educação na terceira idade superam 
a mera concepção baseada na assistência e/ou no 
entretenimento [19].   

É importante compreender que as pessoas idosas trazem 
consigo uma bagagem de conhecimento que podem 
influenciar de forma negativa ou positiva no processo de 
ensino e aprendizagem. Indivíduos idosos que tenha vivido 
más experiências com o “envelhecimento e doenças 
crônicas” pode imaginar que a educação oferecida não terá 

qualquer efeito positivo sobre eles e, portanto, acreditam que 
não podem aprender.  

Porém, a educação oferecida a esse grupo populacional deve 
priorizar como estratégias de ensino experimental as 
experiências positivas dos idosos. Se o novo aprendizado está 
relacionado com experiências passadas de uma pessoa, ele se 
torna mais adequado e significativo [20].  

As novas competências de gestão em educação tornam-se 
mais significativas, quando uma pessoa adapta sua própria 
rotina a um estilo de vida saudável e compartilha suas 
experiências com pessoas que tenham problemas 
semelhantes, podendo contribuir para a solução desses entre 
os idosos [21][22]. 

No Brasil as principais leis da educação, como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, 
também citam, no máximo, a educação de jovens e adultos 
como única ação educacional destinada à população “fora da 
idade escolar”. Porém, elas não tratam da diversidade 
existente entre as pessoas que integram a categoria de adultos 
não consideram a diferença entre um adulto de 25 ou 30 
anos, de um adulto 50, 60 ou mais anos, ou seja, a LDBEN 
não cita o idoso, ignorando-o totalmente [6].   

Nesse contexto, supõe-se que a terceira idade integraria a 
categoria de adultos. Ou seja, não diferenciar a terceira idade 
da vida adulta, como fase que requer atenção especial, bem 
como metodologias próprias de ensino, seria aceitar uma 
perspectiva no mínimo reducionista. Essa postura os tornaria, 
assim, semelhantes à consideração da infância como uma 
“vida adulta em miniatura”, que vigorou na época medieval 
[14]. 

O analfabetismo como um dos casos mais graves de exclusão 
educacional e social [10]. Além do acesso à educação formal 
como possibilidade de entrarmos em contato com a 
linguagem escrita como forma de expressão e comunicação.  

Ser excluído da educação em seus aspectos básicos, significa 
não dispor dos recursos de interação com o “mundo 
civilizado” da sociedade capitalista [15]. O censo 
demográfico brasileiro de 2000 e 2010 [23]-[24], demonstra 
que os analfabetos são, em essência, esses excluídos, 
compostos atualmente pela maioria das pessoas de idade 
mais avançada, ou seja, idosos e adultos mais velhos.  

Dessa forma, percebe-se a necessidade de ampliar e adotar 
políticas públicas de educação voltadas à terceira idade, 
como prioridade para potencializar o empoderamento do 
idoso, em suas escolhas e tomadas de decisões mais 
assertivas que lhes proporcionem longevidade com melhor 
qualidade de vida [4].  

Nesse sentido, as politicas públicas em educação para esse 
grupo populacional, implica na necessidade de ampliação de 
ações direcionadas para a informação  e conscientização de 
uma política voltada ao resgate social de direitos humanos 
para a equidade em cidadania garantida por lei [25].    
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A Lei 10.741/203, que dispõe sobre a política do Estatuto do 
Idoso e de  outras providências define em seu artigo 20 que 
“o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade” [8].  

No entanto, acrescenta-se que não se verifica a existência de 
escolas no país destinadas especificamente aos idosos com a 
finalidade de garantir esse direito [16]. Desta forma, essa 
falha acaba por deixar em evidência uma impressão 
dissociada entre a prática e a teoria preconizada no referido 
Estatuto seu artigo 21, que garante ao idoso “acesso à 
educação com currículos, metodologias e materiais didáticos 
adequados aos programas educacionais a ele destinados” [8]. 

Autores concordam [30], referindo que idosos permanecem 
abandonados em regiões pobres do nordeste goiano 
brasileiro, sem nenhuma ação política que atenda às suas 
necessidades em pleno século XXI, apesar da consciência do 
valor humano e das leis constituídas aos cidadãos brasileiros. 

Engrandecer o perfil da personalidade e do desejo dos idosos 
para serem aprendizes, prioriza a prática da ação pedagógica 
(práxis) para uma futura interação do ser e valorização do seu 
próprio contexto.  Com base nos estudos realizados por 
referência [9], sobre a pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa refere que não é possível 
habitar num lugar sem fazer história, cultura, ciência, sem 
aprender ou ensinar e muito menos sem ideia de formação e 
sem politizar. 

Dessa forma, percebe-se que o idoso necessita estar inteirado 
sobre os fatos que o cercam e envolvidos em políticas 
públicas que priorizem a qualidade de vida. Ele precisa 
vencer não só a hostilidade da natureza, mas também a 
hostilidade social e política, notável na falta de políticas 
públicas, na corrupção das autoridades políticas, que 
marginalizam os direitos e privilegiam algumas pessoas em 
detrimento de outras [26].  

A lógica disto se explica pelo fato da sociedade necessitar 
invariavelmente, investir na atual geração de crianças, 
particularmente nas áreas de saúde e educação [27]. Dessa 
forma, não se trata somente de garantir qualidade de vida as 
gerações futuras, mas de sustentação de forma equilibrada, 
de toda a sociedade.  

Assim, as novas gerações em idade ativa, no médio prazo, 
serão responsáveis pelo crescimento econômico, e garantia 
de vida digna às gerações de idosos. Dessa forma, é 
perceptível que esta (geração ativa) é a fase em que a 
sociedade deve se preparar por meio de reformas 
institucionais da seguridade social, para conviver com 
elevada dependência de idosos no futuro próximo. 

A educação de idosos, no princípio, procurava alfabetizar 
grupos, que por motivos econômicos e sociais, não 
frequentaram escolas, ficando sem oportunidade de aprender 
ler e escrever. Hoje em dia a educação para esse público 
apresenta outra finalidade. É percebido com mais frequência, 
a diferença de motivação educacional entre os jovens e os 

idosos. Os primeiros, por normas, imposição familiar ou por 
conhecimentos para garantir o futuro, conferem os dias para 
saírem da Instituição de Ensino. Porém, o segundo por 
prazer, para ampliar os conhecimentos objetivando maior 
qualidade de vida  e desenvolver competências e habilidades 
que jamais imaginaram ter, não deseja sair de lá [28]. 

Para esse grupo etário (idosos), a educação busca facilitar-
lhes a vida, seu contato com novas tecnologias e novos 
grupos sociais, além de possibilitar seu empoderamento em 
diversos aspectos. Referência [29] acrescenta que a 
frequência de pessoas da terceira idade, aos locais de 
atividades sociais, de lazer, desportistas, 
Faculdades/Universidades abertas aos idosos, e centros de 
convivência, contribuem para mantê-los ativos. Esses locais, 
além de lhes oportunizar o contato direto com o mundo, 
combatem o isolamento e o sentimento de exclusão de seu 
contexto. 

Nem sempre entendemos a educação afastada do 
denominado período escolar, durante a infância e juventude 
[30]. Isso fortalece a necessitar que há  de barrar os 
estereótipos, estimulando que ser velho não é uma doença 
e/ou deficiência, não há necessidade de isolamento, os anos 
de vida e pele enrugada não são contagiosos. Porém, 
sinônimos de saberes adquiridos, experiência vividas, 
êxitos/sucessos, erros/fracassos, lágrimas/alegrias [31]. 

A educação nesse grupo etário deixa evidente que 
independente dos anos de vida, o indivíduo pode aprender a 
viver de uma forma ativa, a desfrutar de autonomia e 
liberdade e acompanhar a evolução da sociedade. Estudos de 
referência [32] acrescentam que as pessoas idosas podem 
aprender tão quanto as pessoas jovens. Refere ainda, que na 
aprendizagem dos aspetos práticos e na realização de 
atividades, podem apresentar maior habilidade que os mais 
jovens.  

Acrescenta-se que a finalidade não é atribuir posição ou 
status, mas manter os idosos ocupados e ativos, afastando-o 
do isolamento, da solidão e combater os pensamentos 
negativos [33]. Além disso, busca fazê-los compreender que, 
por direito, são membros da comunidade, e tão quantos os 
demais, têm capacidade de aprender até o final da vida.  

A preservação das funções mentais sem alterações evidentes 
no idoso são suficientes, para que se continuem o processo de 
educação através de exercício e estimulação da inteligência, 
com vista a mantê-lo ativo. Reforça-se  que o 
desenvolvimento da inteligência emocional do ser humano 
poderá ser facilitadora de otimismo, frente a uma vida  auto 
motivada, resistentes e repleta de desejos e metas a serem 
realizados [33]. 

A educação na terceira idade é o processo pelo o qual se 
incentiva e potencializa as capacidades do idoso. Além de 
estimular sua autoformação, com o propósito de enriquecer 
seus conhecimentos, desenvolver suas aptidões, melhorar 
suas técnicas profissionais. Ela pode revolucionar suas 
atitudes ou seu comportamento na perspectiva de um 
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enriquecimento integral pessoal e uma participação ativa no 
desenvolvimento socioeconômico e cultural do meio o qual 
está inserido [34]-[39]. 

Através dela, se pode conseguir que os idosos mantenham o 
conhecimento real de suas possibilidades, realizem projetos, 
se reintegrem em uma sociedade da qual eles têm sido 
radicalmente afastados em uma sequência de fatos 
cronológicos [40].  

Dessa forma, [41], acredita que o enfoque de inclusão e 
autocuidado do idoso estão minimizados. Referência [42] 
refere que é importante motivar esse grupo a realizar 
atividades que lhes permitam ingressar em sua comunidade 
[43]. É imprescindível o oferecimento de ferramentas para o 
autocuidado de sua saúde, e isto se alcança a partir do 
binômio profissional da saúde – idoso, a partir da valorização 
primária ligada à orientação sobre as patologias individuais 
identificadas [42]. 

Ao referir-se a educação para idosos, deve-se levar em 
consideração a educação para a QV sem perder de vista a 
organização, em que são efetivadas atividades semelhantes a 
outras instituições [43]. Nela pode-se destacar ainda, o 
planejamento de trabalho, coordenação de grupos, orientação 
de pessoas para realizar determinadas tarefas, controle e 
avaliação de resultados obtidos, solução de problemas e 
tomada de decisões [44]-[4]. 

Desta forma, é necessário chamar a atenção das autoridades 
governamentais, das organizações não governamentais e 
outras organizações da sociedade civil a trabalharem juntas e 
a fazerem da educação, da saúde e do desenvolvimento 
humano sustentável realidade através da promoção da 
educação biopsicossocial e da qualidade de vida do idoso 
[45]-[3]. 
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