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Editorial
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Terceira Idade da Uni-versidade Federal do Rio Grande do Sul é um dos Núcleos Temáticos doDepartamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria deExtensão. Iniciou suas atividades, de forma sistemática, em 1993. Congre-ga, atualmente, professores e técnico-científicos de diversos Departamen-tos da Universidade - Antropologia, Biblioteconomia, Enfermagem Médi-co-Cirúrgica, Ensino e Currículo, Odontologia Social, Psicologia Social eInstitucional - que desenvolvem atividades de pesquisa, ensinoe/ou extensão, ligadas à temática do envelhecimento.A temática do envelhecimento requer uma abordagem interdisciplinarque se concretiza em um dos principais objetivos do Núcleo, qual seja, o de pro-mover uma integração entre as atividades propostas relacionadas com a tercei-ra idade e promovidas pelos diversos departamentos da Universidade. Consti-tui-se, portanto, em um espaço para a ampliação e o intercâmbio de conheci-mentos e para a articulação com a comunidade, quer através da formação ecapacitação de recursos humanos, quer através do incentivo e apoio aos gru-pos formais ou informais que desenvolvem atividades com a terceira idade.Entre os objetivos do Núcleo está também a divulgação e discussãoda temática do envelhecimento enquanto importante espaço no desmontede mitos e na formulação de subsídios para Políticas Públicas na área doidoso. É com este objetivo que se estabeleceu este Caderno, apresentandoartigos sobre temas de interesse geral. Inclui desde textos de autores comgrande circulação nacional e internacional até de iniciantes bolsistas vin-culados ao Núcleo.O primeiro artigo, de autoria de Ursula Lehr, Diretora do Centro Ale-mão de Pesquisas sobre o Envelhecimento, Universidade de Heidelberg(Alemanha), analisa os impactos das mudanças demográficas (alta expec-tativa de vida e aumento rápido do grupo de pessoas idosas) sobre o mundodo trabalho e das relações familiares.Os dois trabalhos seguintes abordam alguns aspectos relacionadosaos processos degenerativos comuns entre pessoas idosas. O primeiro, deautoria de Annette Leibing, coordenadora geral do Centro para Pessoascom Doenças de Alzheimer e outros Transtornos Mentais na Velhice - Insti-tuto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra adoença de Alzheimer como uma categoria médica que define a senilidadediferente das noções populares no Brasil. O segundo, de Maria Alice Pi-menta Parente, Ana Paula Saboskinki, Eduardo Ferreira (da UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul) e Jean-Luc Nespoulous (Universidade deToulouse Le Mirail - França), apresenta três estudos sobre a memória verbale discute os elementos discriminativos entre o processo de envelhecimentoe as perdas cognitivas decorrentes de processos demenciais.
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“Identidade, Aposentadoria e Terceira Idade”, de Sergio AntonioCarlos, Maria da Graça Correa Jacques, Sandra Larratéa (Instituto de Psico-logia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Olga Collinet Heredia(CEDOPE - Universidade Do Vale do Rio dos Sinos), propõe-se a uma com-preensão para a permanência real ou simbólica do vínculo com o mundoformal do trabalho entre aposentados de mais de 60 anos.Também sobre aposentados são os dois últimos artigos selecionados.O primeiro de Maria da Glória Silva e Silva, aluna de graduação em Psico-logia da UFRGS, apresenta e discute as representações sobre o cotidiano devida de idosos aposentados. O segundo, de Carla Fabiana Streck e ThirzáBaptista Frison, bolsistas de iniciação científica CNPq do Instituto de Psico-logia da UFRGS, tem como tema central as lembranças do mundo de traba-lho na infância e sua importância tanto no trabalho na vida adulta, quantona ausência de trabalho na aposentadoria.Encerra-se com a publicação de um levantamento bibliográfico abran-gendo material documental sobre terceira idade, envelhecimento, velhice, ido-so, aposentadoria, geriatria e gerontologia presente no acervo das Bibliotecasdo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS), Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grandedo Sul (PUCRS), Biblioteca Central da Universidade do Vale do Rio do Sinos(UNISINOS), Biblioteca do Instituto Multifuncional do Centro de Pesquisas eDocumentação (CEDOPE) da UNISINOS, Biblioteca Central da Universida-de Luterana do Brasil (ULBRA) e Biblioteca do Instituto Porto Alegre e Institu-to Metodista de Ensino e Cultura (IPA/IMEC). Este levantamento foi elabora-do por Jussara Pereira Santos (Faculdade de Biblioteconomia e Comunicaçãoda UFRGS) e Filipe Xerxeneski da Silveira, aluno do curso de Biblioteconomiada UFRGS e bolsista CNPq. Esta listagem é útil a todos os que pesquisam e/ou trabalham com idosos e se mostram interessados em buscar referênciasteóricas e empíricas para embasar seus estudos.Este primeiro volume de “Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhe-cimento” está chegando até você graças ao financiamento da FAPERGS (Fun-dação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) ao projeto depesquisa “O saber construído sobre o processo de envelhecimento”.Os integrantes do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de TerceiraIdade sentem-se estimulados e gratificados com o lançamento deste volumedentre as comemorações do Ano Internacional do Idoso. Propõem-se a umacontinuidade como um estímulo ao desenvolvimento e à compreensão so-bre o envelhecimento, já que as sociedades, em geral, cada vez mais preci-sam se adaptar a um número progressivamente crescente de pessoas ido-sas, aproveitando suas capacidades e potencialidades e criando estruturasque atendam às suas necessidades específicas.
Sergio Antonio CarlosCoordenador do Núcleo


