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RESUMO
Os alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) ao 

realizarem o curso "Evitando doenças e promovendo a saúde" oferecido em consonância com uma disciplina do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/UEM intitulada: "A prática da docência em saúde com indivíduos da
terceira idade" atuaram como multiplicadores do conhecimento. Esses alunos (13) após assistirem aulas sobre doenças 
parasitárias, reumáticas e promoção da saúde que foram ministradas pelos pós-graduandos (6) realizaram atividades 
educativas em saúde com indivíduos da terceira idade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pinheiros, no município de 
Maringá, PR sobre a supervisão de um professor e com a presença dos trabalhadores da unidade. Os conteúdos foram 
repassados de forma mais didática, dinâmica e interativa utilizando maquetes e cartazes. Os assuntos abordados foram: 
"A promoção da saúde no SUS"; "Hortaliças” (Ascaris e Giardia), "Osteoartrite", "Toxoplasmose" e "Dores na coluna e 
osteoporose". Os alunos da Pós-graduação puderam observar o quanto é importante conduzir os alunos da terceira 
idade a uma reflexão sobre seu papel como sujeito atuante, transformador, integrante de uma sociedade, multiplicador 
do conhecimento, o que eleva a auto estima, o gosto em aprender e ensinar, melhorando a qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; discentes; idosos.

1       INTRODUÇÃO

Fundamentada na Constituição Brasileira de 1988, bem como no Estatuto do Idoso, A UNATI 
- Universidade Aberta à Terceira Idade, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM)
foi criada em 14 de dezembro de 2009 pelo Conselho Universitário, apresentando-se como uma 
educação permanente não formal, na qual se propõe a oferecer educação superior gratuita de 
qualidade aos cidadãos da terceira idade. Desse modo, a UNATI/UEM vem oferecendo a 400 alunos
da cidade de Maringá e Cianorte, cursos nas diferentes áreas do conhecimento (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2013; UNATI, 2014).

As turmas formadas têm como característica a diversidade, em níveis socioeconômicos, 
escolarização, idade, condições físicas, experiências de vida, assim tornando-se um desafio para os 
docentes da UNATI (UNATI, 2014).

Em 2015 o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PCS) da UEM, organizou a 
disciplina intitulada: "A prática da docência em saúde com indivíduos da terceira idade", cuja ementa
tratava-se da apresentação e discussão de diversos temas como: doenças infecciosas e 
parasitárias, prevenção e promoção à saúde, permitindo aos alunos de mestrado e doutorado 
exercerem práticas andragógicas com indivíduos da terceira idade, além de promover a inserção 
social dos cursos de pós-graduação.

Colocando em prática o previsto no Estatuto do Idoso Lei número 10.741 em que o idoso 
possui direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
estejam em condições com a sua idade, observou-se a possibilidade de promover a capacidade 
desse idoso em aprender, trocar experiências, motivar-se, adotar um novo estilo de vida, sendo mais
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ativo, participativo, conferindo um novo sentido à vida (TEIXEIRA, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2013).

Nesse trabalho é relatado a experiência de pós-graduandos que ministraram diferentes 
conteúdos e propuseram atividades educativas que foram realizadas pelos alunos da UNATI a 
outros indivíduos da mesma faixa etária formando disseminadores do conhecimento. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Por meio da disciplina “A prática da docência em saúde com indivíduos da terceira 
idade”, promovida pelo programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UEM, no ano de 
2016 os pós-graduandos matriculados nesta disciplina, compostos por assistente social, biomédica, 
farmacêutica e médicos, abordaram temas referentes a doenças infecciosas e parasitarias, 
osteoartrite (artrose), osteoporose, dores na coluna, anti-inflamatórios, o idoso e o direito a saúde, 
promoção da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), tuberculose e hanseníase. Esses temas 
foram divididos entre os discentes onde cada um deles uma vez por semana, durante todo o ano de 
2016, ministraram aulas para os alunos matriculados no curso “Evitando doenças e promovendo a 
saúde”. Treze indivíduos da terceira idade estavam matriculados no curso e participaram das aulas. 

Após as aulas ministradas pelos alunos da pós-graduação, os alunos da Unati foram divididos
em grupos de quatro pessoas, os quais escolheram e discutiram temas para serem abordados na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) -Pinheiros para indivíduos da mesma faixa etária. Nas aulas 
subsequentes os grupos foram supervisionados por um professor e pelos alunos da pós-graduação, 
onde eles escolheram o tema a ser abordado, desenvolveram as atividades didáticas, e prepararam 
as apresentações em forma de cartazes, maquetes e lâminas spinlight. 

As atividades educativas ocorreram em dois momentos. Em um primeiro momento os temas 
abordados foram: “A promoção da saúde no SUS”; “Hortaliças (Ascaris e Giardia)” e “Osteoartrite” e 
em um segundo momento  “Toxoplasmose” e “Dores na coluna e osteoporose”. Foi avaliada a 
atuação dos indivíduos da terceira idade como multiplicadores do conhecimento por meio das 
atividades educativas realizadas com indivíduos da mesma faixa etária atendidos na UBS -Pinheiros.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos da pós-graduação oportunizaram aos alunos da UNATI o embasamento teórico por
meios de práticas andragógicas, objetivando a apropriação dos conteúdos de modo significativo. 
Nesse processo foi observado o dinamismo, o interesse em aprender, a troca de experiências entre 
as duas gerações, a valorização da capacidade de transmitir o conhecimento para outros indivíduos 
da mesma faixa etária que não tiveram a mesma oportunidade, tornando-os disseminadores que 
ajudam a transformar a sociedade que com frequência é mais exclusiva do que inclusiva

 Segundo Teixeira (2008) a estimulação do indivíduo da terceira idade por meio de atividades 
promove a motivação para um estilo de vida mais ativo, determinado, podendo reverter seu estado 
social promovendo uma ressignificação no sentido da vida. Além disso, o contato com outras 
pessoas desenvolve qualidade de vida (VECCHIA et al., 2005). 

Diante desse contexto observamos a importância do papel dos educadores como seres ativos
e não passivos diante das diferenças sociais, intelectuais, fisiológicas, física do aluno da terceira 
idade de forma que pudemos refletir, agir e entender essas diferenças buscando tornar um espaço 
de educação para todos como foi proposto por Freire (1987). 

Freire (1989) ainda ressalta que o papel da educação é formar agentes que se inserem na 
sociedade através da sua contribuição crítica, transformando-a em prol do coletivo. Isso se dá 
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quando, através do desenvolvimento da capacidade do aluno adulto ele consegue interpretar aquilo 
que o cerca. Foi esse o resultado que observamos, quando, por meio das atividades dos alunos da 
UNATI na UBS, eles puderam expor o conhecimento adquirido de forma mais didática, dinâmica e 
interativa de acordo com sua forma de interpretação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que por meio do curso ofertado pela UNATI em consonância com uma disciplina 
da Pós-graduação foi possível oportunizar o desenvolvimento de outras capacidades intelectuais e 
sociais, aos alunos participantes, resultando na multiplicação do conhecimento ao transmitirem aos 
seus pares atendidos na UBS - Pinheiros as informações previamente adquiridas. 

Desse modo, ressaltamos a importância da valorização e incentivo ao aprendizado, 
independentemente da idade, pois por meio da multiplicação do conhecimento sistematizado, outros 
se beneficiam.

Para tanto é necessário haver o comprometimento dos educadores no que diz respeito à 
promoção de um espaço de educação para todos, buscando meios de adaptar conteúdos e 
metodologias com vistas a alcançar de modo significativo os sujeitos envolvidos nesse processo.
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