EDITORIAL

FRAGMENTOS IDADES

A

o longo dos últimos vinte anos muita coisa mudou em relação ao envelhecimento e à participação da pessoa idosa na sociedade. Há vinte anos, os idosos eram
um grupo etário à margem da sociedade, à margem do mercado e muitas vezes
à margem da família. Eles enchiam o peito para dizer do passado e viviam o presente em
função desse passado. Raros eram os idosos que ainda produziam, participavam ativamente
da sociedade e tinham autonomia.
Entretanto, aos poucos esse idoso foi mudando, deixando de ser passivo no cenário social e mudando sua história e a história de sua comunidade. Na cidade de Goiânia
e em todo o Estado de Goiás podemos dizer que o Curso UNATI (Universidade Aberta à
Terceira Idade) do Programa de Gerontologia Social da PUC Goiás, corroborou para essa
mudança. Muitos idosos receberam educação continuada; puderam contribuir na formulação de políticas públicas em relação ao idoso e também despertaram para a responsabilidade
social. O idoso de hoje é um cidadão pleno que convive na sociedade e busca sua realização
pessoal e qualidade de vida.
Esse volume é comemorativo dos 20 anos do Curso UNATI Universidade Aberta
da Terceira Idade. Ele irá abordar diversos aspectos do envelhecimento: social, psicológico, de
saúde, dentre outros. Os artigos foram cuidadosamente escolhidos para essa comemoração.
O Curso UNATI, seus alunos e sua equipe tem hoje muito que comemorar. Entretanto, sabemos que também temos a responsabilidade de continuar um trabalho árduo para a
inserção de cada vez mais idosos no contexto da verdadeira inclusão social para todas e todos
os brasileiros, independentemente da sua IDADE.
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