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A International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), fundada em 1950, tem 

como missão promover a realização de pesquisas e treinamento gerontológico em todo o 
mundo além de interagir com outras organizações internacionais, intergovernamentais e não 
governamentais na promoção de interesses gerontológicos globais e em nome das suas 
associações membras. A Associação desenvolve essas atividades com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida e o bem-estar de todas as pessoas à medida que elas experimentam o 
envelhecimento nos níveis individual e social. 

Hoje, a IAGG possui três eixos de programas principais como mostrado na figura abaixo: 

 

 Esses grupos de trabalho têm representantes da Europa, Ásia/Oceania, América do 
Norte, América Latina e África. É de fundamental importância que todas as entidades que 
representam a Geriatria e a Gerontologia em seus respectivos países tenham, de alguma forma, 
uma interlocução com esses programas para garantir uma atividade uníssona, mas que respeite 
as necessidades e individualidades de cada país, no enfrentamento dos desafios do 
envelhecimento populacional mundial. 

Pesquisa

• GARN - Rede Global de 
Pesquisa em 
Envelhecimento;

• GSIA - Iniciativa Social 
Global sobre o 
Envelhecimento;

• DIRA - Base de dados para 
pesquisa interna sobre 
envelhecimento.

Educação

• Federação de Educação 
Geriátrica da IAGG;

• ICSO - Conselho 
Internacional da 
Associação de Estudantes 
de Gerontologia.

Iniciativas 
Políticas

• Participação no 
Departamento de 
Assuntos Econômicos e 
Sociais das Nações 
Unidas;

• Participação na 
Organização Mundial de 
Saúde.



 Nessa perspectiva, em 2018, fui indicado para representar a América Latina na Iniciativa 
Social Global sobre o Envelhecimento (GSIA), coordenado pela Dra. Norah Keating, do Canadá. 
Os objetivos do GSIA são: (1) posicionar a IAGG como uma voz sensível, perspicaz e visível de 
questões globais sobre envelhecimento; (2) criar evidências globais de como os principais 
contextos do envelhecimento (pessoas, local e política) influenciam o bem-estar das pessoas 
idosas; (3) solidificar os programas de mestrado sustentados pelo princípio da inclusão de 
acadêmicos de todas as regiões do mundo e (4) criar canais para a mobilização contínua, ampla 
e ativa do conhecimento com as principais organizações e governos regionais e internacionais. 

 No intuito de estreitar esse relacionamento, nos dia 6 e 7 de Junho de 2019 recebi, no 
Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Dra. Judith 
Phillips, Professora da Universidade de Stirling na Escócia e membra do GSIA. Dentre as diversas 
atividades realizadas, a Dra. Judith ministrou uma aula aberta à comunidade acadêmica 
intitulada: Innovation in Ageing Research: Ageing through an environmental lens onde abordou 
a importância da integração dos idosos ao ambiente onde envelhecem com o foco nas 
adaptações de espaços urbanos e residenciais. 

Nesse contexto, destacou a importância de que os estudos envolvendo ambiência 
tenham em suas análises abordagens transnacionais, ou seja, que se comparem as 
necessidades e reinvindicações da população idosa de diferentes nacionalidades, em diferentes 
contextos e em diferentes estágios de transição demográfica, pois esses resultados são 
essenciais para que se fortaleçam propostas de estratégias globais de mobilidade urbana. 
Ressaltou também que tais estratégias não devem ser oriundas para solucionar questões 
inerentes ao processo de envelhecimento, mas que promovam interação e participação social 
dessa população em diferentes contextos culturais e sociais. 

Por fim, em reunião, foram discutidas as ações do GSIA para ampliar ainda mais a 
interação entre as atividades da SBGG e de outras entidades da América Latina no intuito de 
que os objetivos desse grupo de trabalho sejam alcançados. Dentre elas, a divulgação de um 
questionário preparado pelos Drs. Parodi and Palaez cujo objetivo é conhecer as áreas e os 
pesquisadores que trabalham com Gerontologia Social na América Latina. Aqueles que tiverem 
interesse, por favor, acessem o link https://es.surveymonkey.com/r/OPSOMS-IAGG e 
participem. 

Estamos abertos às suas sugestões pelo e-mail tiagoalexandre@ufscar.br 
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