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“O que estas velhas estão fazendo aqui?” Esta foi a pergunta de um 
grupo de estudantes universitários jovens para outro grupo de estudantes 
universitários com o dobro ou mais de sua idade. Uma pergunta que muitas 
pessoas, com a representação de que os anos de vida tornam as pessoas 
inúteis, incapacitadas para novos aprendizados, fazem constantemente.  

Simões (1994) explana sobre a representação da palavra velho, 
indicando que esta é utilizada como antônimo de jovem, podendo significar 
deterioração, fracasso, inutilidade, fragilidade, obsoleto e não adequado à 
vida, dando a impressão de que velho vive improdutivamente e está 
ultrapassado pela nossa sociedade. A velhice, ainda está vinculada a 
situações como pobreza, asilamento, doença e dependência.  

A palavra velho/a passou a ser xingamento e termo propício apenas 
àqueles sem futuro na vida, ou que não se enquadram no estereótipo 
esperado de apresentar-se com “espírito jovem”. Possuir “espírito jovem” é 
entendido como sinônimo de ter desejos, vitalidade, saúde, projetos para o 
futuro, utilidade social, estar atualizado com as novas tecnologias, 
informações sobre as novidades locais e globais e exigências do mercado 
atual de relações interpessoais.  

Haddad (1986) chama a atenção para a produção da ideologia da 
velhice, na qual se reproduz as relações capitalistas do mercado através de 
ideias, valores, princípios, formando um conjunto de representações sobre a 
velhice que busca doutrinar os corpos, sentimentos, ações dos velhos:  

...a questão social da velhice é formulada desconsiderando os 
fundamentos materiais da sua existência, vista como ameaça que 
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paira sobre todos os homens, independentemente do lugar que 
ocupam no processo produtivo, camuflando o fato de que a classe 
trabalhadora, formada pelos homens mercadoria, que aciona o 
processo produtivo, a protagoniza historicamente constituída, da 
tragédia do fim da vida. (Haddad, 1986, p.46)  

Muitas velhices correspondiam — e outras continuam sendo 
condizentes — com o quadro descrito: as pessoas percebem-se como 
alguém que já contribuiu com a família, com o mercado e na velhice estão 
inúteis, doentes e consideradas um peso para a sociedade.  

Para Debert (1999) a crítica ao sistema capitalista por abandonar o 
velho, imputando-o à miséria e exclusão, é um dos elementos do discurso 
gerontológico do país. A autora explicita outros elementos deste discurso, 
como a iminência da explosão demográfica; a crítica à cultura brasileira de 
cultuar o jovem e o novo, tratando os velhos com descaso e a incapacidade 
do Estado de criar condições de apoio social aos idosos que necessitam. 
Porém, salienta que esta representação não corresponde aos relatos 
apresentados pelos idosos quando perguntados sobre como é viver a vida 
neste “período”.  

Uma imagem superestimada do sofrimento na velhice, quando 
difundida por profissionais da gerontologia, traz em si uma implicação 
ética: a produção da demanda de serviços para diminuir este sofrimento 
(Debert, 1999).  

A mídia, de modo contrário a gerontologia, segundo a mesma autora, 
tem se encarregado de apresentar a velhice como sinônimo de bem-estar, 
vitalidade e autonomia e, ainda, como fonte de recursos para um novo e 
promissor mercado. Esta nova imagem da velhice saudável também tem 
suas implicações:  

Ao louvar pessoas saudáveis e bem sucedidas que aderiram ao estilo 
de vida e à parafernália de técnicas de manutenção corporal 
veiculadas pela mídia, assistimos à emergência de novos 
estereótipos. Os problemas ligados à velhice passam a ser tratados 
como problema de quem não é ativo e não está envolvido em 
programas de rejuvenescimento e, por isso, se atinge a velhice no 
isolamento e na doença, é culpa exclusivamente dele (Debert, 1999, 
p.229).  
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Essas considerações partem do pressuposto, como aponta Sais (1995, 
p.7), da velhice como um fenômeno “genérico-abstrato ao qual pertencem 
às pessoas com sessenta anos e mais”. Porém, este autor explicita que este 
conceito não dá conta da complexidade dos velhos/as reais, aqueles que 
conhecemos, pois a velhice não é homogênea. Logo, é preciso falar dos 
velhos e não da velhice.  

O discurso dominante na nossa sociedade padroniza as pessoas, as 
velhices, sem respeitar a diversidade e heterogeneidade. A percepção que se 
tem da velhice é permeada de artefatos culturais, significados, valores e 
(pré)conceitos o que faz com que as pessoas sintam-se ofendidas ao serem 
chamadas de velhas, preferindo eufemismos como “terceira idade” (Lima, 
2001). Diversas outras denominações são inventadas, buscando fugir do 
mal-estar causado pelas terminologias pejorativas que acompanham a idade 
relativa à velhice.  

A idade delimita comportamentos e espaços, tornando-se mais do que 
um indicador do tempo, passando a ser um organizador social (Néri, 2001). 
Estes comportamentos passam a ser classificados como apropriados ou 
“normais” para aquele período da vida, gerando estereótipos e preconceitos 
em relação a idade.  

A representação que se tem da velhice como natural ao ciclo 
biológico de nascimento, crescimento, reprodução e morte escamoteia que a 
velhice é uma categoria socialmente produzida, como se cada “fase” fosse 
constituída de propriedades substanciais que a formassem (Debert, 1998). 
Pesquisadores concordam que a idade é um importante indicador dos 
processos de desenvolvimento e envelhecimento, mas não a causa destes 
(Néri, 2001).  

A homogeneidade da velhice tem uma função mais epistemológica 
do que ontológica, ou seja, está mais a serviço do conhecimento do que do 
fenômeno do ser em si. A velhice se constitui de diferentes formas, 
dependendo do lugar ocupado no âmbito das relações de gênero, classe, 
etnia, hierarquia social a que pertencem.  

Porém, através do modo generalista de produzir ciência, acaba-se 
agrupando e classificando as pessoas, sob o discurso de conhecê-las. Para 
Foucault (1998) o discurso científico que professa um saber contém uma 
“vontade de verdade” e funciona como sistemas de exclusão e de coerção. 
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Com o discurso sobre os velhos e velhices, não é diferente. Vários discursos 
diferentes reclamam para si o abarcamento do fenômeno da velhice, em 
maior intensidade do que outros.  

Há uma implicação ética, política e estética na produção conceitual, 
regulada por valores, ideologias e representações que orientam um conjunto 
de estratégias para inclusão ou exclusão dos idosos no campo social 
(Birman, 1995).  

As questões explicitadas nos impuseram um desafio: como criar um 
programa que pudesse proporcionar um espaço de interações na 
universidade para pessoas em qualquer idade, especialmente na velhice, que 
proporcionasse uma análise crítica do que está posto e gerasse novas 
possibilidades de vida, de escuta para a diversidade e heterogeneidade do 
envelhecimento humano?  

Uma trajetória histórica de conflitos, de embates teóricos e de 
diálogos com pessoas conhecedoras da área resultou num programa 
denominado Curso Superior de Extensão Universidade da Vida — 
UNIVIDA, desenvolvido na UNIVALI — Universidade do Vale do Itajaí, 
que será apresentado e contextualizado. Antes disso, se faz necessário 
compreender o desenvolvimento das universidades da terceira idade no 
mundo e no país.  

As “universidades da terceira idade”  

Como foi que pessoas com idade avançada conquistaram um espaço 
na universidade? O que pessoas aposentadas ou sem interesse em uma 
carreira profissional estão fazendo na universidade? Compreender o 
histórico e princípios que embasam as denominadas “universidades da 
terceira idade” pode trazer algumas luzes para esta questão.  

Cachioni (1999) faz um resgate histórico de desenvolvimento destes 
programas no mundo e no Brasil. Segundo ela, programas educativos para 
adultos com enfoque na cidadania, buscando a alfabetização, o ensino religioso 
e a participação na política nos Estados Unidos remonta o século XVIII. 

Naquele país, a educação para adultos e idosos na década de 50 foi 
direcionada à preparação para aposentadoria, retreinamento de funcionários 
idosos ou atualização cultural desta população. Este processo se dá no 
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contexto das Instituições de Ensino Superior, criando uma rede de 
conhecimentos e serviços direcionados a esta população, fundando a 
Gerontologia Educacional, na década de 70.  

A Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, na França, foi a 
primeira a fundar a “universidade da terceira idade”, por Pierre Velas, em 
1973. Esta denominação, terceira idade, fazia referência a uma nova etapa 
de improdutividade no curso de vida, ou seja, aos recém-aposentados. 
Partiu da constatação de que havia um grande número de pessoas 
aposentadas e com vitalidade, desejo e disponibilidade para aproveitar sua 
saúde e recursos materiais para desenvolver atividades novas e desafiadoras 
que lhe trouxessem interesse pela vida, alegria, bem-estar (Cachioni,1999). 
Num segundo modelo francês, as atividades centravam-se em preparar os 
idosos para contribuir com a sociedade. Com o crescimento deste programa, 
criou-se novo modelo, no qual os alunos passaram a ter um papel mais 
ativo, desenvolvendo pesquisas sobre envelhecimento e participando 
regularmente de disciplinas acadêmicas (Peixoto, 1997).  

A Associação Internacional de Universidades da Terceira Idade 
(Auita) foi organizada em 1975 e, em 1981, já agregava mais de 170 
instituições (Swindell e Thompson apud Cachioni,1999), é reconhecida 
pela ONU, OMS, Unesco e reúne profissionais, estudantes e especialistas 
em Gerontologia. Esta ideia logo se espalhou pelo mundo, com diferentes 
modalidades, objetivos e atividades.  

No Brasil, na década de 60, o SESC (Serviço Social e do Comércio) 
já trabalhava com educação de adultos e, nos anos 70 implementou a 
“escola aberta”. Apenas em 1980, é que as universidades brasileiras abrem 
espaço para educação gerontológica e para a chamada “terceira idade”. A 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi pioneira em 1982 
quando foi criado o NETI (Núcleo de Estudos da Terceira Idade), que até 
hoje oferece Especialização na área da Gerontologia e diversos cursos para 
pessoas acima de 60 anos. Muitos outros cursos se desenvolveram neste 
período, com diferentes modelos, objetivos e princípios. Têm sido 
realizadas pesquisas para avaliar o impacto na população idosa deste 
retorno à universidade.  

“Estou na universidade!” Uma frase que traz muitas emoções, 
significados, pois pertencer ao meio universitário, em especial quando não 

145 
 

se pertence a faixa etária esperada para este ingresso, pode modificar a vida 
de muitas pessoas.  

O impacto de frequentar a universidade na terceira idade, conforme 
pesquisa realizada por Elbolato (apud Néri e Cachioni, 1999) é positivo, 
pois traz benefícios pessoais, intelectuais e sociais. Estes estudos revelam 
que ocorreram  

alterações positivas em suas concepções de envelhecimento, nos 
cuidados com a saúde, na rotina de vida, no enfrentamento de 
problemas, no relacionamento com os amigos e na autopercepção 
(Néri e Cachioni, p.33, 1999).  

Em outra pesquisa realizada por Cachioni (1998) participantes de 
uma universidade relataram que os principais ganhos referiram-se a um 
sentimento de maior valorização social, mais respeito, além de melhora em 
seu bem-estar subjetivo, indicada por critérios como saúde, satisfação, 
perspectiva de futuro e relações familiares.  

Alunos/as do UNIVIDA confirmam que ocorre uma transformação 
em suas vidas quando passam a participar deste curso, declaram-se mais 
saudáveis, há uma melhora no relacionamento familiar, no raciocínio, na 
memória, na sensação de bem-estar com a própria vida. Mas, como é 
mesmo este curso? A seguir será explicitados sua estrutura, proposta 
pedagógica e princípios.  

Revelando uma proposta para a “universidade da terceira idade” no 
sul do país  

O Curso Superior de Extensão Universidade da Vida, ou UNIVIDA, 
como é carinhosamente chamado pelos professores e alunos que participam 
deste projeto, tem como objetivos promover um envelhecimento saudável e 
com qualidade de vida e capacitar para a atuação voluntária; motivar os 
alunos através da participação ativa na sociedade, seja com trabalho em 
projetos ou instituições ou ainda com o desejo do aprendizado e da 
descoberta. 

Através da educação continuada promove-se uma representação do 
envelhecimento como algo construído durante toda a sua existência e que 
pode trazer ganhos. Busca-se formar multiplicadores sociais que difundam 
informações sobre o envelhecimento saudável, íntegro e digno. Isso não 
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significa negar as condições materiais de existência da miséria, das doenças 
e das incapacidades, mas demonstrar que várias transformações são 
possíveis, seja no âmbito privado ou público, individual ou social, no 
cotidiano ou em espaços qualitativamente diferenciados de decisões 
coletivas. E assim, através de conhecimento e da informação, afasta-se a 
imagem do determinismo da velhice como solidão, doença e dependência, 
minimizando preconceitos sociais.  

No UNIVIDA, através de disciplinas na área da saúde, estuda-se 
realisticamente os processos de envelhecimento, saúde e doença, inclusive 
ampliando estes conceitos (que não cabe discuti-los neste momento) para 
uma perspectiva mais crítica. Os participantes do curso podem criar outras 
imagens sobre a velhice, abarcando as diversidades e heterogeneidades a 
partir da perspectiva de diferentes profissionais.  

Várias disciplinas trazem suporte para isto, como por exemplo, 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Gerontogeriatria. Não apenas na área da saúde, mas também há 
disciplinas das áreas de ciências humanas e sociais como Aspectos 
Sociopolíticos, Cidadania e Direito, Lazer e Cultura e Turismo na Atualidade, 
que promovem conhecimento do contexto social e da produção da cultura.  

Já a disciplina Preparação para Ação Voluntária é ministrada nos dois 
últimos semestres e possibilita aos alunos conhecer projetos na área do 
Terceiro Setor, existentes em Itajaí e cidades vizinhas e incentiva os alunos 
a criarem seus projetos.  

Um destes projetos resultou no Grupo de Estudos e Apoio aos 
Familiares e Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer e Doenças 
Similares — GEAz, o qual foi criado por seis egressos do UNIVIDA que 
contam com o apoio técnico dos professores da disciplina de 
gerontogeriatria, sendo um médico, uma enfermeira e uma psicóloga, 
especialistas na área.  

Este grupo, GEAz, presta uma grande ajuda aos que enfrentam tais 
doenças na família. É crescente o número de pessoas que procuram o auxílio 
do grupo. Desde sua criação, em menos de um ano, mais de 34 familiares e 
cuidadores já se cadastraram no projeto e estão sendo beneficiadas pelo 
mesmo. Outros projetos como uma central de voluntariado para direcionar os 
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alunos egressos e mesmo os que ainda estão em curso e desejam atuar com a 
prestação de serviço gratuito estão sendo elaborados.  

O trabalho com disciplinas interligadas facilita o engajamento nos 
projetos de atuação voluntária e também promove uma visão ampla e 
crítica, tanto em relação ao processo de envelhecimento quanto das 
questões sociais. Para tornar viável o trabalho integrado, os professores 
reúnem-se periodicamente e têm suas disciplinas organizadas visando temas 
transversais como envelhecimento saudável e atuação voluntária.  

O eixo pedagógico escolhido pela equipe de professores foi pautado 
na teoria de Vygotsky e Paulo Freire, como proposto por Bonin (1999). 
Ambos são da linha histórico-cultural, se contrapõe ao modelo bancário 
de educação e reconhecem que o aprendizado ocorre no diálogo, 
valorizando as pessoas e sua capacidade de aprendizagem, 
independentemente do grau de escolarização. Estabelecendo a associação 
da dialógica de Paulo Freire com a dialética de Vygotsky, tem-se a 
perspectiva de que a pessoa não está passiva diante dos determinantes 
sociais, mas é autor da história, sua e da humanidade. O sujeito tem a 
possibilidade, através do processo de conscientização, de transformar a si 
e ao seu contexto histórico-cultural-social.  

Os alunos não são nulos no processo, pelo contrário, estão 
constantemente participando, contextualizando suas experiências na teoria 
abordada, proporcionando uma relação de mutualidade e reciprocidade em 
que ocorre a interação professor e aluno, favorecendo a tomada de 
consciência crítica de seu cotidiano.  

Desta forma, é possível uma troca de experiências, pois se acredita 
numa relação dialógica, em que professor e aluno aprendem mutuamente, 
objetivando uma consciência crítica, problematizadora. O processo ensino-
aprendizagem é compreendido de modo participativo, ativo, que se dá 
através de mediações, isto é, interações sociais que permitem que o sujeito 
seja transformado e transformador de seu meio.  

O ensino-aprendizagem é um processo que se concretiza, de um lado, 
pelas possibilidades do aluno, que englobam tanto a organização do 
pensamento como os conhecimentos e experiências prévias e, de outro, pela 
interação com outros agentes.  
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A interação que ocorre entre os alunos do UNIVIDA e demais 
acadêmicos cria um espaço de troca e interações que propicia a quebra de 
vários preconceitos e estereótipos, promovendo uma relação diferenciada 
daquela explicitada no início deste capítulo. Em vários seminários, eventos 
científicos e outras ocasiões em que houve um espaço para compartilhar 
experiências, nas quais se encontram estudantes da graduação e do 
UNIVIDA, realizando apresentações artísticas ou culturais, ou expondo 
seus conhecimentos e aprendizados, foi extremamente profícuo o clima de 
respeito, revelações e descobertas mútuas.  

Uma característica implícita na forma como o curso está organizado é 
a saída deste aluno da universidade, criada propositadamente. Em alguns 
modelos de universidade da terceira idade no Brasil, observa-se que existe 
uma tendência a tornarem-se centros de convivência, pois mantém o idoso 
na universidade por vários anos. Diferentes cursos são criados e os 
interessados passam de um curso para outro. É comum os alunos 
solicitarem a criação de novos projetos na universidade para permanecerem 
ocupando este espaço. Pautada na concepção de que é importante que a 
instituição de ensino superior não se constitua como um mercado de serviços, 
mas como um espaço que promove subsídios para a independência, 
autonomia e criação de espaços compartilhados por pessoas em todas as 
idades é que se criou um programa que tivesse um período determinado.  

A descrição da estrutura e dos modos de relação geradas no 
UNIVIDA teve como objetivos revelar o compromisso ético, que se 
estabelece na práxis cotidiana do fazer e (re)criar-se em uma relação 
dialógica que vai além do individualismo ou do mero cientificismo neutro e 
transcende para a criatividade, a reflexão crítica e a solidariedade.  

Ética e paradigmas: considerações finais  

O tratamento dado aos velhos pelos jovens, crianças e pelas próprias 
pessoas envelhecidas em suas relações cotidianas são permeadas por estes 
valores, por ideologias, por uma ética.  

Compreendendo a ética como uma “dimensão implícita de todos os 
nossos atos” (Guareschi, 1998, p.160) e que a não discussão das injustiças e 
desigualdades da nossa sociedade promove o continuísmo destas práticas, é 
que nos propomos a discutir sobre as imagens da velhice e suas implicações. 
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O pressuposto de que não há dicotomia indivíduo x grupo, não há 
separação entre o social e o individual (Lane e Codo, 1984) nos remete à 
responsabilidade de questionar constantemente nossa práxis, pois é no 
enlace de nossas ações que nos construímos enquanto sociedade. Neste 
sentido, o UNIVIDA é uma experiência coletiva, que se constrói nas inter-
relações, através das várias interfaces entre professores, alunos, famílias, 
instituições, representações. Em nome desta coletividade, é necessário 
explicitar que a autoria deste artigo tem os nomes de quem escreveu estas 
linhas, mas a construção não foi singular. Os recursos linguísticos para 
explicitar as interligações são ínfimos e ao buscar fazê-lo, volta-se ao 
padrão anterior de separações e linearizações.  

O princípio da interdisciplinaridade se faz neste projeto muito mais 
como uma integração de diferenças, na busca de ações conjuntas, mesmo que 
no seu interior sejam reveladas mais divergências do que uniformidades.  

A explicitação de um modelo de autonomia, independência, bem-
estar, satisfação com a vida e exercício de cidadania de algumas pessoas 
com mais idade pode fortalecer a uniformização da velhice e falseamento 
das diferenças, através do não discurso destas diferenças, como refere Gatto 
(1996). Esta não foi a intenção, mesmo que esta contradição esteja presente.  

O objetivo foi compartilhar a experiência na educação gerontológica 
para vislumbrar a ética e os paradigmas subjacentes em um modelo de 
“universidade da terceira idade”, o desenvolvimento possível de um espaço 
na universidade para a reflexão sobre o envelhecimento.  

É preciso o acordar para a percepção de que a ideia sobre a idade ser 
geradora de comportamentos, sentimentos e pensamentos, é só uma ideia. 
Não precisa ser deste modo. A breve reflexão sobre o fenômeno da velhice 
e sua infinitude de possibilidades de modos de ser através dos velhos e 
velhas demonstra que a superação do que está posto é possível e cabe a todos 
nós, produto e produtores de subjetividades, transformar esta realidade. 

A produção da subjetividade, como compreende Guattari (1999) se 
dá nas relações sociais, através de tudo o que é produzido e nos chega pela 
linguagem, pelo contexto, numa transmissão de significados que definem a 
maneira de ver o mundo. Afirma que estas mutações não se dão apenas no 
registro das ideologias, mas que “no próprio coração dos indivíduos” 
(ibidem, p.26). Nas infinidades de relações que são estabelecidas a partir do 
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UNIVIDA é provável estarmos deixando marcas nos corações e 
fomentando discursos, desejos e criações em busca de solidariedade e ética.  

Retirar os velhos do anonimato e a velhice do não viver, ou da vida 
em intensidade mínima é só o que é possível fazer, sem prescrições de 
como é esta vida, porque vivemos em coletividade, mas experenciamos este 
viver em individualidade, mesmo que estas duas dimensões sejam 
separadas apenas na linguística e na percepção individualista de si na 
cultura ocidental e não no fato.  

Referências  

Birman, J. (1995) Futuro de todos nós: temporalidade, memória e terceira 
idade na psicanálise. In Veras, R. (org.) Terceira Idade: um 
envelhecimento digno para cidadão do futuro. (pp.29-49) Rio de 
Janeiro; Relume-Dumará, UnATI/UERJ.  

Bonin, L. F. R. (1999) Educação, Consciência e Cidadania. In Silveira, A; 
Grewehr, C.; Bonin, L. F. Bulgacov, Y. (orgs.) Cidadania e 
Participação Social. (pp.107-118) Porto Alegre: ABRAPSOSUL.  

Cachioni, M. (1998) Envelhecimento bem sucedido e participação numa 
universidade para terceira idade: A experiência da universidade de 
São Francisco. Dissertação de Mestrado. Campinas: Unicamp, 
Faculdade de Educação.  

Cachioni, M. (1999) Universidades da terceira idade: das origens à 
experiência brasileira. In: Néri, A L., Debert, A G. (org.) Velhice e 
Sociedade. (pp.141-178) Campinas, SP: Papirus.  

Debert G. G. (1999) A Reinvenção da velhice: socialização e processos de 
reprivatização do envelhecimento. São Paulo: Edusp. 

________ (1998) A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de 
idade. In M. M. L. de Barros (org.), Velhice ou terceira idade? 
Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política (pp.49-
68). Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas.  

Foucault, M. (1998) A ordem do discurso. (4ª ed.) Coleção Leituras 
filosóficas. São Paulo: Loyola.  

151 
 

Gatto, L. C. (1996) Psicossexualidade na Terceira Idade. In: Netto, J.P. 
Gerontologia. (pp.136-145) São Paulo: Atheneu  

Guareschi, P. (1998) Alteridade e relação: uma perspectiva crítica. In 
Arruda, A (org.). Representando a alteridade. Petrópolis, RJ: Vozes.  

Guattari, F. e Rolnik, S. (1999) Micropolítica: Cartografias do desejo. (5ª 
ed.) Petrópolis, RJ. Vozes  

Haddad, E (1986) Ideologia da velhice. São Paulo: Cortez.  

Lane, S. e Cada, W. (orgs) (1994) Psicologia Social: o homem em 
movimento. São Paulo: Brasiliense.  

Lima, M.A (2001) A gestão da experiência de envelhecer em um programa 
para terceira idade: a UnATI/UERJ. IN: Veras, R. (org.) Velhice 
numa perspectiva de futuro saudável. Rio de janeiro; Relume-
Dumará, UnATI: UERJ.  

Neri, A. L. e Cachioni, M (1999) Velhice bem sucedida e educação. In 
Néri, A. L. , Debert, A. G. (org.) Velhice e Sociedade. Campinas, SP: 
Papirus.  

Neri, A. L. (2001) Desenvolvimento e Envelhecimento: perspectivas 
biológicas, psicológicas e sociológicas. Campinas, SP: Papirus.  

Peixoto, C. (1997) De volta as aulas ou como ser estudante aos 60 anos. In 
Veras, RP. (org.) Terceira Idade: desafios para o terceiro milênio. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, UnATI: UERJ.  

Sais, A. (1995) Coisas de velho: coisas de vida. Dissertação de Mestrado. 
São Paulo: PUCRS.  

Simões, R (1994) Corporeidade e terceira idade. Piracicaba: UNIMEP. 




