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185

teses

Ao mesmo tempo em que o contingente de
idosos aumenta no Brasil, ganham força os
estudos sobre envelhecimento em novos mol-
des. Consagra-se com rapidez a expressão ter-

ceira idade, justificando esta nova sensibili-
dade em relação à velhice, considerando-a mo-
mento privilegiado da vida. O objetivo do pre-
sente estudo foi, a partir de caso com os par-
ticipantes da UATI/USC, saber como vivem
a atual fase da vida e como interagem.
Os dados foram obtidos mediante entrevistas
semi-estruturadas e de análise de perguntas
fechadas realizadas com o Programa Epi-Info
versão 6.0. As perguntas abertas foram gra-
vadas e transcritas na seqüência, o que permi-
tiu detectar os núcleos principais de pensa-
mento, sentimentos e opiniões. Os resultados
encontrados mostram que o perfil do aluno
da UATI/USC é de um idoso do sexo feminino;
proveniente de bairros ao entorno da USC;
com alto nível de escolaridade; alto poder
aquisitivo; classificado como muito ativo fisi-
camente; satisfeito com a vida; interessado
em aprender, evoluir, conhecer e utilizar as
novas tecnologias. Quanto ao docente, é de
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um profissional que valoriza a velhice, acha
que aprende muito com a maturidade do ido-
so, respeita e acredita nas reais capacidades
desse aluno. De seu lado, a instituição perce-
be a força de sua proposta de UATI e faz o
melhor para seus alunos.
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