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Resumo – O aumento populacional de idosos já é uma realidade.  Este fato 
representa novos desafios para a educação e para a gerontologia. Neste sentido o 
presente artigo teve como objetivo investigar a formação docente que abarque as 
necessidades do público idoso a fim de incluí-los digitalmente. O estudo foi 
realizado em uma abordagem quali-quantitativa. A coleta de dados se deu através 
de observações participantes, entrevistas e questionários em cursos de extensão 
ofertados para idosos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Brasil. Com a 
interpretação dos dados foi possível analisar possíveis estratégias que podem ser 
adotadas na formação docente de profissionais que atuam, ou pretendem atuar, 
com o público mais velho. Os dados coletados e discutidos nesta pesquisa 
denotam um novo perfil desta população, sendo ativos socialmente participantes 
de cursos voltados para eles. Isso representa novas formas de mediação pelos 
professores a fim de atender as carências específicas do público. Portanto é 
possível verificar que estão se abrindo oportunidades para a atuação docente 
neste campo, o que requer novas práticas que possam incluir, eficazmente, os 
idosos na sociedade que está em constante mudança. 

Palavras-chave: Formação docente, TIC, objetos de aprendizagem, idosos. 

Abstract – The higher population of seniors is already a reality. This fact poses 
new challenges for education and gerontology. In this sense, the present study 
aimed to investigate the teacher training covering the needs of the elderly public in 
order to include them digitally. The study was conducted in a qualitative and 
quantitative approach. Data collection was through participant observation, 
interviews and questionnaires in extension courses offered for seniors at the 
Federal University of Rio Grande do Sul/Brazil. With the interpretation of the data 
was possible to analyze possible strategies that can be adopted in teacher 
education professionals working, or intending to work with the older crowd. The 
data collected and discussed in this study show a new profile in this population, 
being socially active participants of courses for them. This represents new forms of 
mediation by teachers to meet the specific needs of the public. Therefore it is 
possible to verify that are opening opportunities for faculty action in this field, which 
requires new practices that may include older persons in society that is in constant 
change, effectively. 

Keywords: Teacher education, ICT, learning objects, elderly. 
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1. Introdução 
Já é sabido que o aumento da população idosa se dá a partir de diversos fatores, 
como o aumento da esperança de vida, diminuição das taxas de mortalidade infantil, 
aumento dos cuidados sócio-sanitários, diminuição abrupta da fecundidade. O 
processo de envelhecer não é apenas demográfico (mudança na estrutura das 
idades da população), mas também é um processo que assume vários aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais e educacionais. Neste panorama é possível 
perceber o quanto é relevante os estudos que abarquem as questões do 
envelhecimento, principalmente na educação. 

Além das mudanças etárias, a educação, por sua vez, também está em 
constante transformação. Ou seja, novos ambientes de aprendizagem são criados e 
novos desafios surgem para a atuação pedagógica. Deve-se considerar que a 
aprendizagem ocorre ao longo da vida (e não apenas em um período da vida 
pessoal) e na “largura” da vida (não apenas no sistema escolar) (Delors, 1996; 
Scortegagna, 2006; Martín, 2007; Vallespir, Morey, 2007). 

Neste panorama é importante se pensar na formação docente para a velhice. 
A preocupação com o envelhecimento e a educação ainda é muito superficial no 
país. Atualmente no Brasil já existem alguns cursos voltados para este tema, sendo 
apenas3 de graduação, 8 de pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) 
e 22 de lato sensu (especialização)(Associação Brasileira de Gerontologia – ABG, 
2014). 

Apesar destas iniciativas, muitos destes cursos estão mais preocupados com 
as questões da geriatria, ou seja, da saúde e desconsideram as questões sociais e 
educacionais.  

Infelizmente não existe uma fórmula para práticas pedagógicas eficientes 
como público mais velhos, mas a partir de experiências existentes é possível indicar 
alguns fatores que podem contribuir para a educação desta população. Ou seja, o 
que se espera é que o docente esteja preparado para mediar e proporcionar que o 
aluno idoso possa refletir, questionar, socializar, interagir e cooperar com os seus 
colegas e com a sociedade em geral (Mauri, Onrubia, 2010; Paula, 2004). 

Neste contexto, é importante investir no desenvolvimento integral do ser 
humano como cidadão atuante. Para que o processo de aprendizagem seja 
significativo é necessário considerar as mudanças fisiológicas, psicológicas, 
culturais, históricas, biográficas e cognitivas do idoso, o que propicia o 
aprofundamento no estudo da gerontologia educacional. 

Refletindo sobre a importância de se pensar esta atuação, este artigo possui 
por objetivo principal investigar a formação docente e possíveis estratégias 
pedagógicas na educação que abarque as necessidades do público idoso a fim de 
incluí-los na sociedade atual. 

Para isso o artigo terá como base dois cursos desenvolvidos na Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. O primeiro foi o de formação docente 
ofertado para profissionais que trabalham/pretendiam trabalhar como público mais 
velho. O segundo investigado foi o desenvolvido para os idosos, onde foi analisada a 
ação pedagógica dos profissionais que participaram do primeiro curso citado. Os 
dados coletados nestes dois cursos possibilitaram um entendimento maior das 
necessidades para a formação docente voltada para este público. Portanto 
pretende- se vislumbrar uma educação que propicie a criação de soluções e que 
transforme a sociedade em que se vive. Na seção que segue será abordada a 
capacitação de professores e especialmente práticas pedagógicas que envolvam 
questões gerontológicas. 

2. Formação docente: repensando ensinar na velhice 
Os professores possuem um papel importante na sociedade, pois podem estar 
presentes em praticamente todas as etapas da vida das pessoas. Podem participar 
do processo de ensino e aprendizagem desde o público infantil até idosos, de 
diferentes classes sociais e culturas.  

Neste sentido é importante repensar sobre a formação docente, uma vez que 
devem possuir saberes que os auxiliem na atuação em diferentes meios e situações. 
Segundo Tardif (2002. p. 36) 

“Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo 
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. 

Ou seja, saber relacionar suas aprendizagens anteriores, práticas e teóricas, 
com o que se percebe do público que se está interagindo, facilitando, assim, a 
elaboração de metodologias que alcancem de forma coerente seus alunos. 

Segundo Perrenoud (2002) algumas formações de professores são limitadas, 
pois leva em consideração uma parte dos recursos, o que acaba restringindo os 
saberes a serem ensinados e também reduz os princípios didáticos-pedagógicos 
gerais envolvidos. O referido autor completa que 

“Está na hora de identificar o conjunto de competências e dos recursos das 
práticas profissionais e de escolher estrategicamente os que devem 
começar a ser construídos na formação inicial de professores reflexivos” 
(Perrenoud, 2002, p. 19). 

O mesmo autor também sugere que na formação dos professores deveria 
haver o confrontamento de situações reais de sala de aula. A partir de suas 
observações na realidade, sobre a turma, perceberiam as dificuldades dos alunos e 
as suas próprias, podendo desenvolver-se de forma enriquecedora a formação 
profissional (Perrenoud, 2002). 

Os professores devem estar preparados para interagir com diferentes 
públicos de alunos e realidade, que apresentam diferentes histórias de vida. Para 
isso é interessante que tenham um estudo direcionado para sua área de atuação. O 
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público de idosos, por exemplo, que é o que será abordado neste artigo, necessita 
de abordagens e metodologias específicas que respeitem suas carências, pois estas 
podem ampliar os modos de aprendizagem, principalmente no que envolve a 
utilização das tecnologias (Nunes, 2010). 

A gerontologia educacional está relacionada com as questões da 
aprendizagem na velhice. Trata desde a motivação, o incentivo as interações 
pessoais, as comunicações, a reflexão sobre as emoções e sobre a reminiscência, 
diminuído, desta forma, os efeitos decorrentes do envelhecimento (Zimerman, 2000; 
Pasqualotti, 2003; Palma, 2000). 

A educação, neste cenário, pode proporcionar o oferecimento de atividade de 
leitura, interpretação e resolução de problemas. Mas para isso é importante investir 
em estudos que investiguem o processo de ensino e aprendizagem do aluno a fim 
de definir possíveis ações didático-pedagógicas dos docentes.  

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem com idosos, algumas 
características devem ser consideradas e discutidas com os professores. Na sua 
maioria, os idosos, são mais sensíveis a perturbações como barulhos externos ao 
ambiente educacional. A ansiedade é um dos principais fatores que interferem na 
aprendizagem, já que se trata de uma angústia de aprender o novo e provar que 
ainda é capaz de realizá-lo. Neste processo, a impaciência é uma das interferências 
no “escutar”, “indagar” e construir o conhecimento por possuírem a referência 
apenas da educação de sua juventude (onde o processo de aprendizagem era mais 
rápido e autoritário). A lentidão, derivada do processo neurológico, acentuado pela 
idade, pressupõe o uso de novos métodos na educação como a possibilidade de um 
maior tempo para a realização de atividades. Ou seja, o material deve ser “[...] 
apresentado lentamente por um período relativamente longo de tempo e com 
intervalos, respeitando o tempo de cada um” (Argimon, Vitola, 2002, p. 12).  

Partindo de investigações em diferentes cursos, Behar et al (2013) elencaram 
algumas competências necessárias para professores de idosos, que são elas: a) 
Fluência digital: Utilização da tecnologia de um modo em que o sujeito se sinta ativo 
e participante dos avanços tecnológicos. Possibilitando o uso a produção e a criação 
de novos materiais; b) Reflexão: Refletir e analisar de forma crítica situações, 
atividades e ações. Os educadores de idosos poderiam propor leituras de textos e 
utilizar das vivências do público mais velho; c) Comunicação: Refere-se à clareza e 
objetividade da expressão oral, gestual e escrita. Uma forma de comunicação pouca 
explorada com os idosos é a visual, através de situações que possam remeter 
emoções e questões afetivas, d) Organização: Ordenação, estruturação e 
sistematização de atividades, materiais e grupos; e) Motivação: Facilitador dos 
processos de condições que mantém a motivação para consigo e com os outros, 
bem como a capacidade de acolher a dificuldade dos outros, incentivando-o; f) 
Planejamento: Estabelecer prioridades, metas e objetivos. Entendem-se também 
como as condições necessárias para criar situações e aplicar estratégias de 
aprendizagem; g) Relacionamento Interpessoal: Fundamenta-se na empatia, na 
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mediação pedagógica, na facilitação nos processos de ensino e de aprendizagem, 
na cooperação, na transparência, no foco ao ser humano, além de adequado 
relacionamento com os parceiros. 

Portanto, a educação permanente de idosos contribui muito com a 
autoconfiança para o enfrentamento de situações, principalmente novas, por motivar 
e possibilitar uma autoavaliação e autovalorização (Martín, 2007). 

2.1. Tecnologias Digitais para/na formação docente: o uso de objetos de 
aprendizagem 

Para que se atinjam os objetivos pedagógicos-gerontológicos é fundamental, na 
formação docente, proporcionar competências básicas para saber também a lidar 
com a rapidez das informações e utilização das ferramentas tecnológicas digitais. Ou 
seja, é saber também como utilizar, de forma consistente, motivadora e pedagógica 
as tecnologias com os mais velhos.  

Logo o docente deve estar preparado para mediar e proporcionar que o aluno 
idoso reflita, questione, socialize, interaja e coopere com os seus colegas e outros 
educadores nos ambientes educacionais (Mauri, Onrubia, 2010; Paula, 2004). 

Conforme já abordado, anteriormente, ainda há poucas iniciativas que 
propiciam a formação docente que trabalhe com os aspectos da gerontologia no 
Brasil. Refletindo sobre a prática pedagógica que podem ser adotadas pelos 
professores, o objeto de aprendizagem (OA) se faz como alternativa complementar 
no que tange a falta de material e formação na área. O uso de OA remete a um novo 
tipo de aprendizagem apoiada pela tecnologia, no qual o professor abandona o 
papel de transmissor de informação para desempenhar um papel de mediador da 
aprendizagem favorecendo, assim, o processo de ensino e aprendizagem. 

O professor poderia propiciar condições favoráveis às trocas e à cooperação, 
oferecendo ao aluno situações-problema e valorizando a produção de novos 
conhecimentos. Assim, cada vez mais vêm sendo desenvolvidos e publicados 
recursos didáticos no computador para serem agregados ao processo de 
aprendizagem, podendo ser adaptados às diferentes necessidades dos usuários. 
Portanto, entende-se que é um processo a fim de atender às diversas demandas do 
público, principalmente referente ao: conteúdo, tempo e prática pedagógica. 

Existem alguns fatores que facilitam a utilização de objeto de aprendizagem 
na educação, entre eles a flexibilidade (fácil reutilização e manutenção), 
interoperabilidade (possibilidade de utilização em qualquer plataforma em todo o 
mundo) e atualização (fácil atualização e adaptação). Macêdo et al (2007), Wiley, 
(2000), Behar et al (2005), Tori (2010), Vaz (2009), Silva (2011) e Tarouco (2012) 
complementaram que, em relação aos objetos de aprendizagem, não existe definido 
um tamanho, ou seja, não há um parâmetro que possa dizer se o OA é muito grande 
para o tema proposto. 

Os objetos de aprendizagem aparecem como recursos interativos e dinâmicos 
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que possibilitam ao professor deixar de ser um transmissor do conhecimento para 
ser o mediador deste processo de aprendizagem (Beharet al, 2009). Completando 
com o que diz Tarouco (2012, p.89), “[...] o uso da interatividade constitui uma 
estratégia para promover uma aprendizagem significativa, envolvendo o estudante 
em processamento ativo do material educacional”. 

Complementando com Marquesi e Araújo (2009, p.359), “Um objeto de 
aprendizagem pode ser produzido para permitir uma aprendizagem mais eficiente 
por meio da interação e da prática dos conceitos de um conteúdo [...]”. 

3. Metodologia 
A presente investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem quantitativa-
qualitativa. A pesquisa foi caracterizada como teórico-prática, pois desta forma 
aspectos importantes da formação docente na educação a distância para idosos 
puderam ser destacados. 

Foram oferecidos dois cursos de extensão. O primeiro, denominado 
“FormaDE - Formação Docente: a resiliência no Envelhecer”, teve o objetivo de 
capacitar profissionais em formação, ou já formados, que tinham interesse em 
trabalhar com o público idoso. A duração foi de 20hs, contemplando aspectos da 
gerontologia, educação e tecnologias de informação e comunicação. O curso foi 
oferecido de forma virtual, sendo apenas um encontro presencial. A duração do 
curso foi de 3 semanas. As aulas presenciais foram realizadas na Unidade de 
Inclusão Digital de Idosos (UNIDI) da Faculdade de Educação/UFRGS-Brasil, tendo 
duração de 2hs. Foram selecionados, aleatoriamente, 9 profissionais, ao todo, para 
participar do curso. Estes profissionais possuíam perfis diferenciados, abarcando 
áreas como música, fisioterapia, educação, letras, história e informática. 

Para esta capacitação docente (FormaDE) utilizou-se objetos de 
aprendizagem que foram construídos pela equipe do Núcleo de Tecnologia Digital 
(NUTED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dois objetos foram 
desenvolvidos para o referido curso: 

-InGeronto: Introdução à Gerontologia - que tem como objetivo introduzir os 
principais conceitos da gerontologia para qualquer educador interessado em 
aprofundar sobre o tema (Figura 1);  

-GerontoEAD: Gerontologia e EAD – no qual tem por finalidade a inicialização 
da EAD para professores que desejam atuar na área focada para o público idoso 
(Figura 1); 
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Figura 1 – Objetos de Aprendizagem GerontoEAD e InGeronto. Fonte: NUTED 

(http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2012/gerontoEAD/index.html e 
http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2012/ingeronto_/inicio/ingeronto

-inicio.html). 

As aulas virtuais contaram com o ambiente virtual de aprendizagem ROODA 
(https://ead.ufrgs.br/rooda/) que foi utilizado como a plataforma de aprendizagem 
durante o desenvolvimento da pesquisa. Para a interação entre 
professor/aluno/monitor-tutor, foram utilizadas as seguintes funcionalidades digitais e 
se tornaram fonte para coleta dos dados: Webfólio; Fórum; Bate-papo; Biblioteca; 
Aba “Aulas”; Diário de Bordo. 

Após a participação do referido curso os alunos foram convidados a participar 
como professores de um grupo de idosos na própria Universidade. Dos 9 alunos, 
apenas 6 aceitaram participar e oferecer oficinas virtuais para um público de 20 
idosos. A atuação destes alunos como professores será o guia nesta pesquisa, 
considerando a análise realizada pelos idosos sobre a sua atuação docente.  

O segundo curso, “QualiViE – Qualidade de Vida: Oficinas virtuais para um 
envelhecimento ativo”, teve como finalidade discutir sobre aspectos gerontológicos 
no intuito de promover uma qualidade de vida nas diferentes esferas do envelhecer. 
Deste participaram15 idosos residentes no Rio Grande do Sul/Brasil. Os critérios de 
inclusão para participação deste curso foram: a) idade igual ou superior a 60 anos; 
b) ser alfabetizado; c) ter familiaridade com o computador; d) possuir acesso 
ilimitado, em casa, a um computador com conexão a internet. 

Todos os participantes da pesquisa foram informados, no início das 
atividades, sobre os objetivos pretendidos e metodologia utilizada, conforme o termo 
de consentimento informado. 

O curso QualiViE ofereceu seis Oficinas de diferentes temas (propostos pelos 
professores capacitados no curso FormaDE de acordo com as sugestões dos idosos 
participantes): Oficinas de Trilhas Sonoras, Oficina de História e Memória, Oficina de 
Cores, Oficina de Espanhol, Oficina de Fisioterapia, Oficina de Fotografia. Cada 
professor desenvolveu o seu conteúdo, disponibilizado em forma de objetos de 
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aprendizagem.  
As avaliações realizadas pelos idosos no curso QualiViE proporcionou a 

coleta de dados da presente pesquisa, além dos indicadores ponderados pelos 
professores durante o curso FormaDE. 

Para a coleta de dados foi considerado três fatores: a) entrevista: coletada 
após a realização do curso; b) escrita: no qual a base foi o questionário; c) ação: a 
partir da observação participante durante os cursos. 

A análise dos dados de natureza qualitativa foi realizada por meio da 
apreciação de conteúdo, incluindo a compreensão critica ou oculta da comunicação. 
Para tanto, foi utilizado os passos sugeridos por Bardin (2010). Os dados 
quantitativos foram analisados por meio da distribuição de frequência representada 
em percentuais, média e desvio padrão. 

Desta forma, os dados coletados puderam contribuir para a formação docente 
na área da gerontologia, possibilitando uma reflexão crítica sobre o planejamento e o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas e na formação docente. A seguir serão 
apresentados os resultados e sua discussão. 

4. Análise e interpretação dos dados 
Após a realização do curso FormaDE foi possível verificar a ação pedagógica dos 
profissionais que participaram da capacitação e se esta foi suficiente para as 
necessidade do público mais velho. Esta atuação se deu diretamente com o público 
idoso em um curso denominado QualiViE, conforme já citado no seção anterior. A 
análise da atuação docente se deu a partir de 5 categorias: planejamento, perfil do 
professor, formato dos materiais, didática, objetos de aprendizagem.  

A primeira categoria está relacionada com o planejamento. Esta corresponde 
à organização dos objetivos, conteúdo, atividade e definição do tempo (presencial e 
virtual) e espaço.  

O planejamento é fundamental, pois, a partir do plano de ação, o professor ou 
gestor pode pensar sobre as necessidades dos alunos. Esta organização cria 
situações de segurança com os idosos, principalmente nas ações durante as aulas. 
Conforme o depoimento de um aluno idoso analisando a prática pedagógica: “O 
professor mostrou muita segurança ao expor o conteúdo e deu para sentir que as 
atividades foram bem planejadas” (SeH1 – Fragmento da Entrevista). 

É importante refletir sobre o tempo que será necessário aos alunos idosos 
para participar de forma efetiva. Os alunos idosos avaliaram que o tempo, tanto 
presencial como o virtual, foi suficiente, mas apresentaram a necessidade de um 
tempo maior nas aulas (o tempo das oficinas foi de 2 semanas). Em um comentário 
é possível verificar esta evidência “Eu gostaria que tivéssemos mais tempo ao vivo, 
mas entendo que estas oficinas são mais dinâmicas.... mais tempo juntos seria bom 
para nos curtirmos bastante” (ShC1E – Fragmento da Entrevista). 
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A segunda categoria refere-se ao perfil do professor. Foi constatada a 
necessidade de uma capacitação prévia, tanto tecnológica como gerontológica, para 
quem atua, ou irá atuar, com pessoas mais velhas no virtual. Os idosos, na sua 
maioria (70%), apontaram que os professores estavam capacitados para dar aula 
para o público alvo. Outros alunos demonstraram que, apesar de o docente saber o 
conteúdo, ainda havia a necessidade de uma formação mais adequada no que 
tange o uso das tecnologias digitais. Estes dados são apoiados no relato do idoso: 
“Pode ser que não tenha mostrado o preparo, mas pelo conteúdo, que pareceu 
bastante próprio para nossa faixa etária, pode se afirmar que tenha preparo para tal” 
(SaH4Q – Fragmento do Questionário). 

Também foi sugerido pelos mais velhos um pré-levantamento do nível de 
conhecimento dos alunos, conforme o depoimento de um dos alunos: “Achei que 
precisava se fazer um levantamento de nível de conhecimento da língua” (SaE13R – 
Fragmento Questionário). 

Recapitulando que todos os professores participaram do curso de capacitação 
(FormaDE) sobre as necessidades gerontológicas dos idosos e o uso das 
tecnologias envolvidas no processo. Apesar desta formação, o contato com o 
público requer características do profissional que abrange muitos aspectos afetivos e 
comunicativos. Este perfil, inclusive, é indicado pelos próprios alunos idosos, 
conforme é mostrado no depoimento que segue: “[...] o que eu acho mais importante 
em qualquer oficina para idosos é a paciência do professor com os alunos, pois 
somos mais lentos” (ShC4Q - Fragmento do Questionário). 

Esta observação ressalta a importância de investir em formação gerontológica 
com professores e educadores que, em um futuro rápido, terão como público 
pessoas com idade avançada, tanto na graduação e pós-graduação como em 
cursos formais e informais. 

A formação para trabalhar com idosos, no Brasil, foi acentuada a partir de 
1990. Desde então, diferentes cursos de pós-graduação e algumas disciplinas de 
graduação são ofertados a fim de capacitar profissionais para atuarem com o público 
mais velho. No campo da gerontologia educacional, o professor é denominado de 
educador social, já que é considerado um apoio que conecta os sujeitos idosos, 
provocando situações e estimulando atividades de pesquisa, análise, criatividade, 
reflexão e organização social. Deste modo, o educador promove a produção e 
participação social, incentivando a cidadania (Cachioni, Neri, 2004).  

A terceira categoria refere-se aos formatos dos materiais disponibilizados. No 
decorrer das aulas do curso FormaDE, foi recomendado o uso de materiais 
complementares para auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos alunos. Quase 
todos os professores utilizaram, com o público idoso, tal material. Nesta perspectiva 
os seniores apontaram que tal material foi de muita utilidade. Outros alunos 
indicaram que não foram suficientes e procuraram mais para aprofundar o conteúdo, 
ou mesmo que não foi utilizado. Conforme o depoimento do aluno: “Todos os 
materiais de apoio auxiliaram na realização da oficina, principalmente o vídeo (filme), 
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porque com imagens é mais fácil de entender o conteúdo” (SgH9E  – Fragmento da 
Entrevista). 

Ainda considerando o conteúdo, o formato se destaca como primordial para 
que haja uma maior aprovação dos mesmos. Neste sentido, os alunos idosos 
apontaram que os conteúdos estavam apropriados para o público, porém dois 
apontaram que não foi adequado, sugerindo o uso de novas mídias. Ou seja, 46% 
apontaram a necessidade de ter todo o material impresso e 38% denotaram a 
necessidade de uma combinação de material impresso e virtual. 

A quarta categoria refere-se à didática. Em relação aos docentes e sua 
didática, os alunos assinalaram uma avaliação positiva. Alguns (15%) relataram que 
determinados professores deixaram de retornar as suas mensagens ou que não 
houve interação com o aluno, criando situações desmotivadoras. Conforme o 
depoimento de um aluno: “Maior interação com o professor faltou. Tinha dúvida e 
não tinha a quem solicitar” (SdE15Q – Fragmento do Questionário) 

No planejamento das atividades surgiram muitas sugestões apontadas pelos 
sujeitos entrevistados. Os idosos salientaram que preferem atividades simples, que 
utilizem ferramentas virtuais e que possibilitem a pesquisa. As avaliadas 
positivamente foram aquelas que eram mais práticas e se mostravam úteis para o 
cotidiano dos mais velhos. As atividades longas foram desmotivadoras, não 
trouxeram grandes desafios e desconsideraram as potencialidades dos sujeitos 
envolvidos. Corroborando excerto de depoimento de um idoso: “Acredito que o 
tempo para as atividades foi bom, mas o conteúdo pouco desafiante e muito lugar 
comum” (SaC1Q – Fragmento do Questionário). 

Os dados coletados apontam para diferentes tipos de atividades que mais 
agradam os idosos. Entre as citadas, as que exigiram a correção pelo professor 
foram destacadas, seguida das atividades que utilizaram determinados recursos 
digitais, de escrita (87%) e pesquisa (75%). O contato e a “aprovação” do professor 
ainda são importantes para este público o que denota a necessidade de uma maior 
interação dos educadores com os alunos. 

Já a quinta categoria está relacionada com o uso de objetos de aprendizagem 
(OA). Em relação aos OA foi apontado pelos idosos que os mesmos auxiliaram 
muito na sua aprendizagem e apenas 20% disseram que não puderam aproveitar os 
OA no cotidiano. Conforme o depoimento de um dos alunos: “Gostei da 
apresentação da oficina. Foi bem objetiva, direta e de fácil visual e de fácil 
compreensão” (SgC1E– Fragmento da Entrevista). 

Os materiais como os OA devem ser construídos primando por uma 
qualidade, seguido padrões de formatação a fim de minimizar percalços criados pela 
restrição na interatividade do usuário com este tipo de material. Na produção textual, 
por exemplo, deve observar questões de redação (correções ortográficas), 
legibilidade (tamanho das fontes, contraste), uso de hipertextos (não se aconselha o 
uso deste tipo de recurso com os idosos) possibilita a navegação através dos 
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linkspara imagens, vídeos e outros materiais aos textuais. Questões de usabilidade 
também devem ser analisadas nos ícones e botões, imagens e animações, bem 
como nos vídeos que agora se tornaram materiais multimídias ricos de potencial 
para o processo de ensino e aprendizagem (Filatro, 2008; Tori, 2010). Completando 
como depoimento de um dos participantes sobre um objeto: “Sua página estava 
muito boa, atraente e sem aquela figura de desenho, que achei meio ridícula das 
outras oficinas, sem nada a ver com o resto. Muito bem apresentado, legível, 
embora com fundo preto, tudo foi bem claro, com fontes grandes e brancas quando 
tinha que ser” (SaH26E– Fragmento da Entrevista). 

A partir dos apontamentos realizados e categorizados com base nos extratos, 
depoimentos e narrativas coletadas foi possível delinear o perfil necessário para a 
formação docente gerontológica educacional. 

Observou-se que as questões que envolviam o conhecimento específico da 
velhice foram poucas consideradas no desenvolvimento dos materiais pelos 
professores e na didática utilizada nas aulas. Considerar as necessidades do público 
permite que estes alunos se sintam envolvidos e incluídos no processo. Outro fator 
importante, e que será revisto para as próximas capacitações docentes, diz respeito 
ao planejamento das aulas. Apesar de ser abordado durante o curso FormaDE, os 
professores não realizaram o planejamento de suas aulas para os idoso de forma a 
esclarecer os objetivos pretendidos e metodologia, estratégias e recursos que 
seriam utilizados. Esta organização facilita o entendimento sobre todo o processo de 
ensino pelos alunos, propiciando um panorama das competências que serão 
desenvolvidas e/ou aprimoradas durante as aulas.  

Portanto estes dados sugerem uma necessidade maior de análise rigorosa 
sobre os aspectos didático-pedagógicos utilizados nas aulas com o referido público. 
Estas limitações e desafios que surgiram no processo de investigação acabaram por 
aprimorar a pesquisa e possibilitar uma maior reflexão sobre a formação docente 
para atuação como público mais velho. 

Nessa perspectiva o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação, 
especificamente os Objetos de Aprendizagem, podem- se converterem em recursos 
viáveis para enriquecer o espaço pedagógico. Portanto, pensando sobre os dados 
apontados pelos idosos, observou-se que ainda há a necessidade de mais 
capacitações e materiais no âmbito gerontológico e educacional.  

Desta forma, como complemento para futuras capacitações, foram 
desenvolvidos mais materiais que abordem os temas gerontológicos e educacionais 
que consideraram os aspectos analisados nesta investigação. Assim, a partir das 
necessidades apontadas pelos idosos nos dados coletados, sobre a formação 
docente, foram construídos, em 2013, dois objetos de aprendizagem que visam 
aprofundar e complementar o tema: 

-CEI: Competências para educadores de Idosos - este objeto de 
aprendizagem é voltado para a formação de professores que pretende aprofundar 
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sobre as necessidades para atuar com os idosos, principalmente sobre o 
desenvolvimento/aprimoramento de competências (Figura 2); 

-CompTI: Competências Tecnológicas de Idosos - este objeto tem o intuito de 
discutir sobre quais e como desenvolver/aprimorar as competências tecnológicas no 
público idosos, já que se sabe que cada vez mais este público utiliza as TIC no seu 
dia-a-dia (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Objetos de Aprendizagem CEI e CompTI.  Fonte: NUTED 

(http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2013/cei/e 
http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2013/compti/). 

Estes objetos poderão servir de subsídio para futuras capacitações no que 
tange a formação docente na gerontologia educacional. Partiu-se do princípio que é 
necessário entender os alunos mais velhos e desenvolver/aprimorar as 
competências, inclusive as tecnológicas, para o enfrentamento de possíveis 
situações problemas na atual sociedade. Cabe destacar que no presente artigo 
entende-se por competência um conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 
(CHA) que proporcionam subsídios aos sujeitos, para lidarem com situações 
problema que possam surgir no processo de ensino e aprendizagem (Behar, 2013). 

Assim, para que se atinjam os objetivos pedagógicos da gerontologia 
educacional, é primordial, na formação docente, proporcionar subsídios sobre as 
competências básicas necessárias para que os alunos idosos saibam lidar com as 
mudanças sociais e culturais.  

Os dados aqui apresentados se mostram positivos para a discussão sobre a 
formação docente nesta área. Complementando com o relato de um dos alunos 
idosos que incentiva a continuar pesquisando sobre o tema: “Tenho grande respeito 
e admiração de ver estes jovens estudiosos, interessados no envolvimento da 
capacitação do idoso” (ShF26E – Fragmento da Entrevista). 

5. Considerações finais 
A educação pode ser definida como um processo contínuo que ocorre ao longo de 
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toda a vida. Neste processo a atuação docente pode auxiliar, ou não, para o 
pesquisar, interagir, agir, ser, criar, recriar etc. 

Pensando no público idoso, que a cada ano aumenta, a educação 
permanente pode ser uma ótima oportunidade de qualificá-los e atualizá-los sobre o 
mundo se houver ações educativas inclusivas. 

Portanto, a formação docente a partir de estratégias e ferramentas 
pedagógicas, como objetos de aprendizagem, podem propiciar a aproximação do 
professor com o aluno mais velho de forma a motivá-los a continuar a 
aprender/reaprender. 

A partir do cenário delineado neste estudo é possível refletir sobre novas 
perspectivas para futuras investigações. Os dados coletados e discutidos nesta 
pesquisa denotam um novo perfil de idoso que é ativo e deseja participar de cursos 
voltados para a educação permanente e exige que o professor saiba mediar e 
entender as suas necessidades específicas. Pode-se perceber que os objetos de 
aprendizagem como recursos para a formação docente são de extrema importância, 
uma vez que podem ser modelados de acordo com as novas demandas que surgem 
na sociedade que envelhece. 

Também é possível verificar que estão se abrindo novos espaços para a 
atuação docente, o que requer novas práticas que possam incluir, eficazmente, este 
público na sociedade que está em constantes mudanças. O que exalta a importância 
da formação permanente dos professores, que devem buscar subsídios para 
acompanhar o desenvolvimento da sociedade e as novas necessidades dos alunos. 
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