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RESUMO 

O artigo intenta analisar as políticas públicas brasileiras para os idosos, identificando projetos não escolares destinados à 

terceira idade em que haja espaço para a atuação do pedagogo. Compreendemos que a atuação educativa com esse público 

se insere no campo da Pedagogia Social, a qual definiremos nesse estudo. O tema é relevante por consistir em mais um 

campo para atuação do pedagogo, e por alertar sobre a importância de atividades que elevem a autoestima e proporcionem 

saúde física e mental aos idosos. A metodologia consiste em estudo bibliográfico e estudo de casos. Primeiramente 

definiremos Pedagogia Social e seu campo de atuação. No segundo momento, é feita análise da evolução do cuidado com 

a terceira idade no Brasil e das políticas públicas para os idosos. Por fim, apresentaremos alguns projetos inclusivos para a 

terceira idade na esfera pública e privada, visando compreender como o pedagogo pode atuar com este público. A pesquisa 

concluiu que a Pedagogia Social tem se consolidado como um campo de atuação do pedagogo. Apesar de recair sobre a 

área da saúde a maior responsabilidade sobre o cuidado com os idosos, é necessário que o pedagogo compor a equipe 

multidisciplinar envolvida nos projetos de amparo e desenvolvimento desses sujeitos, tendo as instituições de formação 

grande influência nessa luta. 

Palavras-chave: Idosos. Políticas Públicas. Pedagogia Social.  

 

ABSTRACT 

The article intends to analyze the Brazilian public policies for the elderly, identifying non-school projects for the elderly in 

which there is space for the pedagogue to work. We understand that the educational performance with this audience is part 

of the field of Social Pedagogy, which we will define in this study. The theme is relevant because it consists of another field 

for the pedagogue, and for alerting about the importance of activities that raise self-esteem and provide physical and mental 

health to the elderly. The methodology consists of a bibliographic study and case studies. First, we will define Social 

Pedagogy and its field of action. In the second step, an analysis is made of the evolution of care for the elderly in Brazil and 

public policies for the elderly. Finally, we will present some inclusive projects for the elderly in the public and private 

sphere, aiming to understand how the educator can work with this audience. The research concluded that Social Pedagogy 

has consolidated itself as a field of action for the pedagogue. Although the responsibility for caring for the elderly falls on 

the health area, it is necessary that the educator compose the multidisciplinary team involved in the support and development 

projects of these subjects, with training institutions having a great influence in this struggle. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme a Resolução do CNE/CP nº 1/2006, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (Licenciatura), o pedagogo pode exercer funções 

de magistério na Educação Infantil e nos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Os espaços não escolares, onde são 

desenvolvidos projetos de cunho inclusivo, direcionados a diversos segmentos da sociedade, exigem um 

profissional detentor de conhecimentos e práticas sócio educacionais, como o pedagogo. 

Devido à participação de uma das autoras deste artigo em um projeto social voltado para a 

terceira idade, surgiu o propósito de investigar as políticas públicas para os idosos no Brasil e o que se 

espera do pedagogo ao atuar com esse público. Assim, buscou os fundamentos para essa atuação na 

Pedagogia Social; um campo que atualmente vem se estruturando cientificamente. Desta forma, este 

artigo intenta analisar as políticas públicas brasileiras para os idosos, identificando projetos não escolares 

destinados à terceira idade em que haja espaço para a atuação do pedagogo.  

 O tema é relevante por consistir em mais um campo de atuação em que o pedagogo pode se 

inserir; e por conscientizar da importância dos idosos participarem de atividades que elevem sua 

autoestima e proporcionem saúde física e mental. A abordagem será realizada em três seções, que têm 

como objetivos: a) identificar o campo de atuação da Pedagogia Social, em especial o trabalho com 

pessoas da terceira idade; b) analisar a evolução do cuidado para com os idosos no Brasil e o 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas a esse público; c) apresentar projetos voltados para a 

terceira idade, em espaços não escolares. 

 A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e o estudo de casos. Contribuíram nessa 

análise Souza & Silva (2017) e Torquato et al (2015), dentre outros, para definir o conceito de Pedagogia 

Social e seu campo de atuação; Braga et al (2016) e Fernandes & Soares (2012) especialmente, deram 

suporte teórico para analisarmos a evolução do cuidado para com os idosos no Brasil e o 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas a esse público; no estudo de dois casos de projetos 

voltados para a terceira idade, analisou-se a pesquisa de Cunha (2018) - “Creche para Idosos”, realizada 

em duas instituições de classe média voltadas para o atendimento aos idosos, que consiste numa 

tendência de substituição à concepção de asilo. O segundo projeto selecionado - “Mais Vida em Três 

Rios”, desenvolvido pelo SESC, é voltado para idosos de condição social menos favorecida 

economicamente.  

A pesquisa concluiu que a Pedagogia Social tem se consolidado como um campo de atuação do 

pedagogo, ou educador social; e que, apesar de recair sobre a área da saúde a maior responsabilidade 

sobre o cuidado com os idosos, há necessidade de o pedagogo compor a equipe multidisciplinar 

envolvida nos projetos de amparo e desenvolvimento desses sujeitos. 
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O CAMPO DE ATUAÇÃO DA PEDAGOGIA SOCIAL 

Com o objetivo de identificar o campo de atuação da Pedagogia Social, em especial o trabalho 

com pessoas da terceira idade, verificaremos como a Pedagogia Social vem se configurando como um 

campo específico de pesquisa, que tem a Educação Social como seu objeto de estudo. Outro conceito 

importante a ser identificado é Andragogia, ligado à aprendizagem do adulto.  

 A Pedagogia Social é uma área de conhecimento que surgiu na Alemanha no século XIX como 

forma de minimizar os problemas que surgiram pelo crescimento das indústrias, as quais foram 

responsáveis pelo aumento do número de desempregados e excluídos do mercado de trabalho, devido à 

substituição da mão de obra humana pelas máquinas, como afirmam Souza & Silva (2017).  

 Essa área nasceu também da necessidade de cuidados sociais às vítimas da 2ª Guerra Mundial 

na Europa, que deixou milhares de pessoas mutiladas. Muitos sujeitos tiveram seus direitos sociais 

negados ou foram colocados em situação de vulnerabilidade social. Devido a esse quadro, os processos 

de intervenções educativas se ampliaram e ultrapassaram os muros escolares, ocorrendo principalmente 

em atividades comunitárias, geralmente coordenadas por ONGs (Organizações Não Governamentais).  

 A Pedagogia Social dentre outras finalidades, estuda formas de incluir socialmente os 

excluídos. Assim, ela é um conjunto de saberes, sejam teóricos, técnicos, experienciais, descritivos ou 

normativos; tendo como objeto determinado a Educação Social (SOUZA; SILVA, 2017).  

 Antes mesmo de se sistematizar como disciplina, é considerada uma ciência porque:  

 a) possui campo próprio de atuação e a área própria de conhecimento: a Educação Social;  

 b) possui técnica de trabalho: a ação sóciopedagógica;  

 c) possui objeto de estudo: a educabilidade social do sujeito;  

 d) possui método de pesquisa para executar o seu trabalho: método de observação, descrição, 

comparação, análise e síntese (TORQUATO et al, 2015). 

 Para Calimam (apud SOUZA; SILVA, 2017), a Pedagogia Social produz tecnologia 

educacional porque é uma disciplina que busca soluções educacionais preventivas e curativas que tentam 

resolver as situações conflituosas.   

 O Educador Social deve estar preparado para olhar o educando como um ser humano com seus 

problemas sociais e familiares; ou seja, deve ser capaz de entender a sua realidade social e cultural; isso 

porque “o trabalho social sustenta-se sobre uma ação-intervenção realizada em favor da defesa dos 

direitos da cidadania e do acesso aos serviços de bem-estar”, como defende Caride (apud SOUZA; 

SILVA, 2017, p. 225). Portanto, é emergente pensarmos em procedimentos educativos que tragam um 

enfoque social para a compreensão das diferentes realidades sociais, sempre com o olhar voltado para a 

garantia dos direitos do homem.  

 Assim como a sociedade sofreu mudanças, a formação e atuação do pedagogo vem se 

transformando. O pedagogo deixa de atuar somente no ambiente escolar, e passa a ter autonomia para 
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atuar em ambientes onde encontra necessidade de conhecimentos pedagógicos. Desta forma, precisa se 

apropriar dos conhecimentos técnicos e metodológicos que venham a contribuir na educação dos adultos, 

aprofundando os estudos na Andragogia, uma área que vem se ampliando, através de projetos sociais e 

políticas públicas para pessoas idosas ou de terceira idade, ou melhor idade, como eles preferem ser 

denominados. 

 Andragogia é a arte de ensinar aos adultos, que não são aprendizes sem experiência, pois o seu 

conhecimento vem da realidade. O termo Andragogia vem do grego: andros - adulto e gogos – educar. 

É um caminho educacional que busca compreender o adulto em sua singularidade. 

 Na educação dos adultos o currículo deve ser estabelecido em função das suas necessidades, 

pois são indivíduos independentes. A aprendizagem procede mais da participação em atividades 

vivenciadas em grupo e da experiência, e o papel do educador é facilitar a esse processo, valorizando a 

bagagem de informações trazida por eles. Nesse contexto, a Andragogia pode ser vislumbrada como 

uma contradição de modelo pedagógico, centrando-se numa etapa de vida na qual os interesses e as 

motivações são diferentes, forçando a mudança do papel do educador ou mediador, que sai da posição 

de agente detentor do conhecimento e organizador da informação e passa a inovar nos diversos aspectos 

do ensino, planejamento, conteúdo, avaliação e metodologia (COELHO; DUTRA; MARIELI, 2016).  

UM OLHAR SOBRE A TERCEIRA IDADE 

No início do século XX apenas 25% da população brasileira se aproximava dos 60 anos. Nas 

regiões mais desenvolvidas do Brasil, vem diminuindo cada vez mais a taxa de mortalidade; e já nos 

anos 1990 cerca de 65% da população ultrapassava essa idade (FALEIROS apud BRAGA et al, 2016). 

Com o aumento da expectativa de vida, há influência em diversos setores econômicos e sociais, 

como define Braga et al (2016, p. 95): “O envelhecimento da população influencia o consumo, a 

transferência de capital e propriedades, impostos, pensões, o mercado de trabalho, a saúde e assistência 

médica, a composição e organização da família”.  

O processo de urbanização e a consequente modificação do mercado de trabalho aceleraram a 

redistribuição da população entre as zonas rural e urbana do país. Em 1930, dois terços da população 

brasileira viviam na zona rural; hoje, mais de três quartos estão em zona urbana. O emprego nas fábricas 

e as mais diferenciadas possibilidades de trabalho nas cidades modificaram a estrutura familiar brasileira, 

transformando a família extensa do campo na família nuclear urbana. Com o aumento da expectativa de 

vida, as famílias passaram a ser constituídas por várias gerações, exigindo os necessários mecanismos 

de apoio mútuo entre as que compartilham o mesmo domicílio. 

 O apoio aos idosos praticado no Brasil ainda é bastante precário. Por se tratar de uma atividade 

predominantemente restrita ao âmbito familiar, o cuidado ao idoso tem sido ocultado da opinião pública, 

carecendo de maior visibilidade. O apoio informal e familiar constitui um dos aspectos fundamentais na 

atenção à saúde desse grupo populacional, mas isso não significa, no entanto, que o Estado deixa de ter 
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um papel preponderante na promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso nos três níveis de gestão 

do SUS, capaz de otimizar o suporte familiar, sem transferir para a família a responsabilidade em relação 

a este grupo populacional (FERNANDES; SOARES, 2012). 

 O crescimento demográfico da população idosa brasileira exige a preparação adequada do país 

para atender as demandas das pessoas na faixa etária de mais de 60 anos de idade. Diferentes aspectos 

envolvem essa preparação: adequação ambiental; provimento de recursos materiais e humanos 

capacitados; definição e implementação de ações de saúde específicas; etc. A população também precisa 

compreender que o envelhecimento populacional é uma questão que vai além do âmbito familiar e da 

responsabilidade individual. Torna-se uma questão de ordem pública, em que as organizações não-

governamentais, o Estado e os diferentes segmentos sociais precisam dialogar.2 

O Brasil tem se organizado para responder às crescentes demandas da população que envelhece, 

e questões de saúde e bem-estar emergem no atendimento a esse público (FERNANDES; SOARES, 

2012). O Ministério do Desenvolvimento Social - (MDS) é responsável pelo apoio técnico e financeiro 

a serviços de proteção social básica e especial e a programas e projetos executados por Estados, 

Municípios, Distrito Federal e entidades sociais, destinados ao atendimento da pessoa idosa, 

principalmente as vulnerabilizadas pela pobreza. De acordo com Braga et al (2016), busca-se assegurar 

os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (BRASIL, 

1997) e a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). 

Um marco importante das políticas públicas de atenção ao idoso foi a Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988), que introduziu em suas disposições o conceito de Seguridade Social, fazendo 

com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente assistencialista, passando a ter 

uma conotação ampliada de cidadania, como defendem Fernandes & Soares (2012). 

A Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994 cria o Conselho Nacional do Idoso e dispõe sobre a 

Política Nacional do Idoso, cujas diretrizes se encontram no Art. 4º: 

I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 

proporcionem sua integração às demais gerações; 

II - participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos; 

III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento 

do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 

própria sobrevivência; 

IV - descentralização político-administrativa; 

                                                      
2 Idem. 
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V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e 

na prestação de serviços; 

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos 

serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo; 

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VIII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços, quando desabrigados e sem família; 

IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento. 

Parágrafo único: É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de 

assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social 

(BRASIL, 1994). 

Através da Portaria n.º 1.395/GM de 10 de dezembro de 1999, o então Ministro de Estado da 

Saúde, considerando a necessidade de o setor saúde dispor de uma política devidamente expressa 

relacionada à saúde do idoso, resolve aprovar a Política Nacional de Saúde do Idoso. A portaria visa 

determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema 

objeto da política, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e 

atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Nesse sentido, ela tem 

como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, 

da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem 

e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-

lhes permanência no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade 

(BRASIL, 1999). 

Para tanto, nesta Política estão definidas as diretrizes que devem nortear todas as ações no setor 

saúde, e indicadas as responsabilidades institucionais para o alcance do propósito acima explicitado. 

Além disso, orienta o processo contínuo de avaliação que deve acompanhar o desenvolvimento da 

Política Nacional de Saúde do Idoso, mediante o qual deverá ser possível os eventuais 

redimensionamentos que venham a ser ditados pela prática.  

A implementação desta Política compreende a definição e ou readequação de planos, 

programas, projetos e atividades do setor saúde, que direta ou indiretamente se relacionem com o seu 

objeto. O esforço conjunto de toda a sociedade implica o estabelecimento de uma articulação permanente 

que, no âmbito do SUS, envolve a construção de contínua cooperação entre o Ministério da Saúde e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

 A Portaria busca promover vasta articulação intersetorial, envolvendo o Ministério da 

Educação, o Ministério da Previdência e Assistência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego, a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, o Ministério da Justiça, o Ministério do Esporte e 

Turismo, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quanto a este último, tinha-se como objetivo buscar, 
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por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq –, o 

fomento à pesquisa na área de geriatria e gerontologia contemplando, preferencialmente, as linhas de 

estudo definidas nesta Política.  

     Quanto à parceria com o Ministério da Educação, buscaria, sobretudo: 

 a difusão, junto às instituições de ensino e seus alunos, de informações relacionadas à promoção 

da saúde dos idosos e à prevenção ou recuperação de suas incapacidades; 

 a adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na área 

da saúde, visando o atendimento das diretrizes fixadas nesta Política; 

 o incentivo à criação de Centros Colaboradores de Geriatria e Gerontologia nas instituições de 

ensino superior, que deverão atuar de forma integrada com o SUS e os órgãos estaduais e 

municipais de assistência social, mediante o estabelecimento de referência e contra referência de 

ações e serviços para o atendimento integral dos idosos e a capacitação de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares, visando a qualificação contínua do pessoal de saúde nas 

áreas de gerência, planejamento, pesquisa e assistência ao idoso; 

 o estímulo e apoio à realização de estudos que contemplem as quatro linhas de pesquisa definidas 

como prioritárias por esta Política, visando o desenvolvimento de um sistema de informação 

sobre esta população, que subsidie o planejamento, execução e avaliação das ações de promoção, 

proteção, recuperação e reabilitação; 

 a discussão e a readequação de currículos e programas de ensino nas instituições de ensino 

superior abertas para a terceira idade, consoantes às diretrizes fixadas nesta Política (BRASIL, 

1999). 

 

 Em consonância com os projetos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, a 

Portaria 1.395/1999, determina como responsabilidades do Gestor Municipal – Secretaria Municipal de 

Saúde ou organismos correspondentes: 

 Coordenar e executar as ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual, em seu respectivo 

âmbito, definindo componentes específicos que devem ser implementados pelo município. 

 Promover as medidas necessárias para integrar a programação municipal à adotada pelo Estado, 

submetendo-as à Comissão Intergestores Bipartite. 

 Promover articulação necessária com as demais instâncias do SUS visando o treinamento e a 

capacitação de recursos humanos para operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, o elenco de 

atividades específicas na área de saúde do idoso. 

 Manter o provimento do Sistema Nacional de Informação em Saúde com dados e análises 

relacionadas à situação de saúde e às ações dirigidas aos idosos. 

 Promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas, hábitos e estilos de vida 

saudáveis, junto à população de idosos, valendo-se, inclusive, da mobilização da a comunidade. 
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 Criar e estimular a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos – 

hospital-dia, centro-dia – de atendimento domiciliar. 

 Estimular e apoiar a formação de grupos de auto-ajuda e de convivência, de forma integrada com 

outras instituições que atuam nesse contexto. 

 Realizar articulação com outros setores visando a promoção a qualidade de vida dos idosos. 

 Promover o acesso a medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e à reabilitação 

do idoso. 

 Aplicar, acompanhar e avaliar o cumprimento de normas de funcionamento de instituições 

geriátricas e similares, bem como de serviços geriátricos da rede local. 

 Estimular e viabilizar a participação social de idosos nas diversas instâncias (BRASIL, 1999). 

 Como se pode observar nas políticas públicas analisadas, recai sobre a área da saúde a maior 

responsabilidade sobre o cuidado com os idosos; porém, defendemos que há necessidade do pedagogo 

compondo a equipe multidisciplinar envolvida nesses projetos. Para os profissionais que atuam na área 

da educação, o desafio é repensar alguns pressupostos sobre desenvolvimento humano e reconhecer a 

velhice como um tempo privilegiado para possiblidades de evolução e aprendizagens significativas.  

 

PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL DA TERCEIRA IDADE E O QUE SE ESPERA DO 

PEDAGOGO 

Nessa seção iremos apresentar dois projetos sociais desenvolvidos com o público da terceira 

idade, em que se abrem novos espaços de atuação do pedagogo, na perspectiva da Pedagogia Social. O 

primeiro, pesquisado por Cunha (2018): “Creche para Idosos”, consiste numa tendência de substituição 

à concepção de asilo, e envolveu 2 instituições de classe média voltadas para o atendimento aos idosos.  

O segundo é o projeto “Mais Vida em Três Rios”, desenvolvido pelo SESC, do qual participou 

uma das autoras deste artigo como bolsista do curso de Pedagogia. Esse projeto é voltado para idosos de 

condição social menos favorecida economicamente. Finalizaremos definindo o que se espera do 

pedagogo ao atuar com a terceira idade, a partir das informações e reflexões obtidas nessas experiências. 

 

 “Creche para Idosos”  

Em meio às mudanças da sociedade contemporânea, notou-se a necessidade de renovação das 

instituições para idosos. Se as instituições para idosos, conhecidas como asilos, se destinavam à velhice 

desvalida, hoje, na sociedade marcada pelo envelhecimento, passa a ter uma nova missão: cuidar de 

idosos, necessitados de várias modalidades de serviços, em face às perdas funcionais que tornaram 

problemática a vida a sós ou com a família (LEITE apud CUNHA, 2018). 

A palavra “creche” teve ressignificação, assim como no campo infantil, que passa de espaço de 

depósito de crianças para espaço onde ela é assistida e cuidada com atenção educativa e individualizada. 

A Creche para Idosos joga por terra a teoria de asilo, e traz um local de vida, onde os idosos recebem 
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cuidados médicos, realização de atividades físicas e educativas, trabalho com artesanatos e troca de 

conhecimentos uns com os outros. É um espaço que valoriza a vivência e respeita as limitações, fazendo 

com que o dia-a-dia seja mais produtivo e prazeroso. 

Nessa nova concepção, tendo em vista a autonomia dos idosos, a atuação do pedagogo se torna 

indispensável devido às necessidades pedagógicas destes, pois é preciso trabalhar a memória e a 

psicomotricidade, além de questões físicas e de saúde. 

Com o objetivo de analisar o atendimento dado aos idosos, a qualidade das instalações, a 

proposta pedagógica e a organização das atividades, Cunha (2018) realizou uma pesquisa em duas 

instituições localizadas na cidade do Rio de Janeiro, que atendem idosos de classe média. A metodologia 

da pesquisa utilizou-se de dois recursos: a) um questionário com 06 (seis) perguntas direcionadas para a 

equipe de gestores e pedagogos, com o objetivo de compreender a atuação dos profissionais da educação; 

b) o método de coleta de dados, através da observação. Na pesquisa de campo, a pesquisadora revelou 

seu interesse de pesquisa ao grupo, tendo então o acesso às mais variadas informações, e obteve a 

autorização para que fossem registradas e publicadas. Foi realizada a mesma entrevista em ambas 

instituições, tendo como objetivo estabelecer uma comparação entre a forma como é o tratamento e o 

atendimento dado aos idosos. 

Os resultados da pesquisa revelaram quanto às instalações, que as instituições são adaptadas 

para as necessidades funcionais e para as necessidades físicas e psicológicas dos idosos. Com a coleta 

de dados, Cunha (2018) destaca que o termo “asilo” não é mais usado, pois traz o peso de um local de 

descarte e abandono de velhos, como já mencionado aqui. Outros termos que substituem esta expressão 

e trazem um novo significado para este espaço são: casa lar, casa de repouso etc., sempre conectados ao 

ambiente familiar. “Creche” foi um termo bastante utilizado pela equipe entrevistada para descrever um 

ambiente de convivência, como um espaço prazeroso. 

A “Creche para Idosos” consiste num novo campo de atuação do pedagogo, no qual o 

profissional de educação articula projetos pedagógicos educativos que desenvolva a memória saudável 

da pessoa idosa. O pedagogo realiza atividade dinâmicas, contação de histórias, leitura, pinturas, etc. O 

desenvolvimento desse trabalho visa manter o idoso atuante; fazer com que suas atividades diárias não 

se tornem um desafio ou algo impossível de se concluir. A equipe de profissionais pedagogos e 

multiprofissionais deve trabalhar em sincronia para garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso, Art. 

21: “O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados” (BRASIL, 2004). 

As atividades da vida diária podem ser entendidas como práticas educativas. O idoso precisa 

saber ler, escrever e realizar cálculos, para ser bem-sucedido nas atividades cotidianas; e mesmo que já 

o saiba, a falta de estímulo do cérebro pode acarretar perda de memória, gerando incapacidade para 

realizar tarefas simples. É aí que entra a educação, e o pedagogo, que realiza esse trabalho de prevenção 

e manutenção da capacidade funcional do cérebro, pois a manutenção da independência e prevenção da 
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incapacidade constituem objetivo central do cuidado com o idoso, como afirma Coelho Filho (apud 

CUNHA, 2018). 

 A pesquisadora conclui que “Creche para Idosos” ainda é um espaço pouco conhecido, e requer 

muita investigação e pesquisa, que em sua concepção abrirá um enorme espaço de atuação para o 

pedagogo.  

O projeto do SESC: "Mais Vida em Três Rios" 

Como já dito, a população idosa brasileira tem crescido em proporções significativas, e exigido 

novos olhares da sociedade em relação à terceira idade.  Visando a esta adequação, o SESC - Serviço 

Social do Comércio, criou um campo de atendimento específico para idosos na cidade de Três Rios. O 

nome desse projeto é “Mais Vida em Três Rios”, que tem como objetivo: “promover o envelhecimento 

ativo, com foco na inovação e estímulos às novas tecnologias, relações sociais e atividades voluntárias, 

cidadania e direito”. 

A formação dos grupos assistidos pelo SESC se dá a partir do cadastro individual, em que é 

realizada entrevista social. O projeto conta com uma organização sistemática e uma equipe 

interdisciplinar. As ações da equipe são assim divididas: 

 Reuniões: encontros mensais em que o técnico responsável aborda temas que 

possibilite o diálogo, construindo um ambiente de aprendizagem, em que os 

participantes também são os protagonistas, sendo estimuladas as capacidades 

individuais e coletivas. 

 Palestras: ação pontual em que o tema abordado é algum assunto comum à terceira 

idade, oportunizando o diálogo e a troca de experiências entre o profissional e os 

idosos. 

 Oficinas: aulas práticas que utilizam diversos recursos metodológicos, visando ao 

estímulo cognitivo e corporal, a manutenção da saúde mental, a localização e a 

descoberta de novas habilidades. 

 Cursos: oferece conteúdos que fortaleçam a diretriz do envelhecimento ativo, 

podendo ser uma ação de arte-educação, cuidado com o corpo, saúde e lazer; possui 

carga horária de até 100 horas. 

 Encontros: ações também sistematizadas, que possibilitam o intercâmbio com outros 

grupos, onde são apresentados assuntos pertinentes que possibilitam desenvolver 

atividades artísticas externas, exposições ou culminância de trabalhos dos mesmos.3 

 

Uma das autoras deste artigo atuou no projeto do SESC na função de monitora, entre os anos 

de 2018 a 2019, com vínculo de bolsista do curso de Pedagogia. O bolsista auxilia em diversas atividades. 

Suas atribuições eram prestar atendimento ao profissional de artesanato durante as aulas, auxiliar no 

cadastro individual dos idosos, preencher e controlar as listas de presença, separar o material para as 

atividades, e interagir com os idosos durante a confecção de produtos.  

                                                      
3 Informações obtidas junto à coordenação do projeto SESC. 
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Esses encontros possibilitam aos idosos a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas 

habilidades, e o pedagogo atua promovendo a socialização e estimulando a manutenção da memória.  

Além de desenvolver e ofertar o projeto dentro da própria instituição, o SESC o leva a outros 

espaços, através de parcerias, assim como ocorre com a cidade Comendador Levy Gasparian/RJ, vizinha 

de Três Rios, onde o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade tem um espaço de 

atenção voltado para a terceira idade, e junto ao SESC desenvolve um curso de artesanato.  

Durante a atuação como bolsista, a autora elaborou uma entrevista semiestruturada para obter 

informações sobre o projeto com a coordenadora do CRAS, cujas perguntas estão elencadas no Quadro 

1:4 

 

Quadro 1: Entrevista realizada com a coordenadora do CRAS Levy Gasparian 

 Nº PERGUNTAS 

1 Como funciona o projeto? 

2 Quais os serviços prestados? 

3 Qual a importância desta prestação de serviços? 

4 Quais profissionais compõem a equipe? 

5 Qual faixa etária é assistida? 

6 Quantos idosos participam do projeto? 

7 Quais as necessidades e dificuldades do grupo (equipe e alunos)? 

8 Qual o retorno dado pelos idosos em relação às aulas oferecidas? 

9 A equipe conta com a participação de um pedagogo? 

10 Qual a importância deste profissional no projeto? 

11 
Caso não haja um pedagogo, qual diferença este profissional poderia fazer em sua 

equipe? Quer dizer, o que você esperaria deste profissional? 
FONTE: Elaboração própria. 

 

Das perguntas de 1 a 8, obtivemos os dados relativos às características e funcionamento do 

projeto, que nos permitiram conhece-lo melhor. O projeto do SESC Três Rios (RJ) em parceria com o 

CRAS de Levy Gasparian (RJ) funciona de segunda a sexta feira, no horário das 8h às 17h. São atendidos 

idosos acima de 50 (cinquenta anos); e entre 2018 e 2019 estavam matriculados 113 (cento e treze) 

idosos. A equipe é composta pelos seguintes profissionais: 1 coordenadora; 1 fisioterapeuta; 1 estagiária 

de fisioterapia; 2 oficineiros. 

Dentre as atividades desenvolvidas com o público da terceira idade, podem ser citadas: 

atividades físicas; Fisioterapia; Palestras com profissionais da saúde; Oficinas de artesanatos (2 

                                                      
4 Foi concedida autorização para a divulgação desses dados através do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em nosso poder.  
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oficineiros); Oficinas de jogos; Alfabetização. A coordenadora considera importante essa prestação de 

serviços porque afasta os idosos da ociosidade, da depressão, e em decorrência disso, evita diversas 

doenças.  

 As maiores dificuldades dos participantes, de acordo com a coordenadora, são financeiras, 

pois as pessoas com idade abaixo de 65 anos não tinham gratuidade nas passagens de ônibus, gerando 

grande número de ausências. Alguns possuem problemas de saúde, e por encontrarem-se debilitados, 

ausentam-se constantemente. A dificuldade da equipe muitas vezes é convencer alguns idosos sobre a 

importância do projeto e das atividades coletivas e colaborativas, pois para alguns a convivência em 

grupo é muito difícil. No entanto, para os participantes assíduos, o retorno é gratificante pois há vários 

relatos de idosos que sofriam de depressão, mas tinham significativa melhora ao frequentar o projeto. 

 O que se espera do pedagogo ao atuar com a terceira idade 

De acordo com informações da coordenação, o pedagogo não faz parte da equipe 

multidisciplinar; somente profissionais da saúde e oficineiros. As perguntas 9, 10 e 11 da entrevista, 

referem-se à possível atuação do pedagogo no projeto do CRAS, voltado para os idosos. Observamos 

que nesse projeto o público é selecionado de acordo com a sua condição social; portanto, é voltado para 

idosos mais carentes. 

Quanto à pergunta 9: “A equipe conta com a participação de um pedagogo”? - a coordenadora 

informou que a equipe conta com a participação de uma pedagoga voluntária, que trabalha com o 

processo de alfabetização dos idosos. 

Quanto à pergunta 10: “Qual a importância desse profissional no projeto”? - ela se referiu à 

pedagoga que realiza o trabalho de alfabetização voluntariamente. Para ela, é de suma importância, 

porque além de alfabetizar, sua atenção com os idosos é encantadora, revelando-se uma profissional 

prestativa e atenciosa. 

Na pergunta 11, a respeito da atuação do pedagogo, procurou-se sondar que diferença o 

pedagogo poderia fazer na equipe, ou, em outras palavras, o que seria esperado desse profissional.  Nesse 

aspecto, a coordenadora informa que se fosse possível tê-la todos os dias, seria muito importante, já que 

suas habilidades pedagógicas fazem grande diferença no atendimento aos idosos e no dia-a-dia de cada 

um deles, que se tornam dependentes de sua atenção.  

Percebemos que na cidade vizinha, que possui pouca infraestrutura, o pedagogo participa da 

equipe como voluntário. Já no projeto em Três Rios, uma cidade melhor estruturada, onde está sediada 

a FAETERJ,5 o pedagogo faz parte da equipe, embora como estagiário/monitor, vinculado ao curso de 

Pedagogia dessa instituição. Portanto, destaca-se a importância de as instituições educacionais 

superiores promoverem a expansão da atuação do pedagogo para espaços não escolares, cumprindo 

                                                      
5 Faculdade Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. 
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assim uma função social necessária e relevante. Sua responsabilidade pode ir além, lutando com esse 

segmento pelo reconhecimento de sua atuação, a fim de que conquiste efetivamente o direito de atuar 

como profissional em projetos multidisciplinares. 

 A seguir temos a Imagem 1, do projeto SESC, e a Imagem 2, do projeto no CRAS. 

 

 

IMAGEM 1: Projeto SESC 

 

FONTE: Arquivo pessoal. Ano: 2018. 

 

 

IMAGEM 2: Projeto no CRAS 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo pessoal. Ano: 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou compreendermos que a Pedagogia Social é considerada uma ciência 

por possuir campo próprio de atuação e área própria de conhecimento: a Educação Social; técnica de 

trabalho: a ação sóciopedagógica; objeto de estudo: a educabilidade social do sujeito; e método de 

pesquisa para executar o seu trabalho: método de observação, descrição, comparação, análise e síntese. 

É uma ciência que estuda a atuação do pedagogo em contextos não escolares, como por exemplo a 

população idosa do Brasil. 

 Foi discutido que com o aumento da expectativa de vida, a população idosa do Brasil tem 

crescido exponencialmente; já nos anos 1990 cerca de 65% da população ultrapassava os 60 anos de 

idade. Portanto, foi necessário criar mecanismos para garantir-lhes permanência no meio em que vivem, 

exercendo de forma independente suas funções na sociedade, com direito à recuperação da saúde e 

manutenção da capacidade funcional. A Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso 

e cria o Conselho Nacional do Idoso, bem como a Portaria 1.395/1999, que aprova a Política Nacional 

de Saúde do Idoso são os principais dispositivos legais que analisamos neste artigo.  

 Foi observado que nas políticas públicas analisadas, recai sobre a área da saúde a maior 

responsabilidade sobre o cuidado com os idosos. Vimos através dos projetos apresentados que o 

pedagogo é o profissional ideal para auxiliar o idoso no resgate de sua cidadania e autonomia; por isso 

defendemos que há necessidade desse profissional compor a equipe multidisciplinar envolvida nos 

projetos de amparo e desenvolvimento dos idosos.  

O fato do pedagogo ser voluntário em um dos projetos apresentados, nos faz refletir sobre as 

considerações do Nóvoa (1991), quando afirma que a origem do desprestígio da profissão docente está 

no fato de ter sido introduzida no Brasil pelos jesuítas, e posteriormente assumida pelo Estado. Com 

base no autor, pode-se dizer que a imagem do professor está estigmatizada pela relação da Igreja com a 

Educação, interferindo no processo de profissionalização da categoria, porque algumas pessoas têm a 

visão de que o magistério se realiza com naturalidade, como uma vocação, como um sacerdócio, sem a 

necessidade de qualquer formação específica. Esta visão está impregnada no poder público, que em 

projetos como esses, voltados para os idosos, não remuneram o pedagogo, e nem mesmo consideram a 

importância desse profissional como integrante da equipe multidisciplinar de políticas públicas voltadas 

para pessoas que estão à margem da sociedade.  

Acreditamos que as instituições de formação têm grande influência na luta para que o pedagogo 

seja reconhecido como profissional necessário em projetos e instituições não escolares; sendo este o 

caminho mais viável para a conquista de espaços de atuação.  
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