
1 
 

DIREITOS HUMANOS: UNIVERSIDADE DA MATURIDADE EM AÇÃO 

 

Denise Sodré Dorjó
1
; Eusamar Araújo de Sousa

2
; Maria Rosa da Fonseca

3
; Neila Barbosa 

Osório
4
; Olivia Coelho Macedo

5
; Luiz Sinésio S. Neto

6
 

 

RESUMO 

 
A população de Velhos no Brasil está crescendo consideravelmente, proporcionando mudanças 

significativas no contexto social. Assim, faz-se necessário pensar a qualidade de vida numa 

perspectiva de direitos humanos e envelhecimento saudável, e como são direcionadas as ações para 

atender as necessidades desse grupo cada vez maior. Este artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida 

com os acadêmicos da – Universidade da Maturidade de Palmas –TO (UMA),  para identificar quais 

os principais direitos humanos atendidos e a sua importância na perspectiva da oferta educacional 

realizada pela UMA de Palmas. Buscamos responder à questão: qual o nível de conhecimento dos 

idosos acerca dos diretos humanos e das políticas públicas no Tocantins, bem como seus impactos na 

qualidade de vida dos acadêmicos da UMA/UFT? Participaram da pesquisa 12 acadêmicos. Seis deles 

estão na faixa etária de 55 a 65 anos, cinco de 66 a 75 anos e um acima de 75 anos. Os Velhos, em sua 

grande maioria, desconhecem a legislação que garante seus direitos, ou conhecem parcialmente, mas 

reconhecem que a UMA lhes assegura os direitos à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à saúde, a 

ser respeitado. Para os acadêmicos, é de grande valia o trabalho da UMA, que é fruto da organização 

de um processo educacional, em que o Velho é o ator principal das atividades, resultando  inclusão 

social, aumento da autoestima, autonomia e mais independência, voltado para o bem-estar do 

acadêmicos e, consequentemente, melhor qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 
Envelhecer é uma etapa da vida em que há mudanças naturais e gradativas, próprias da 

condição humana. Laranja (2004, p. 39) afirma que "envelhecer faz parte da natureza humana, e é um 

processo inexorável. Não há demérito algum nisso, o desfrute de longevidade é garantia de sabedoria". 

É um processo em que há transformações biopsicossociais singulares e não é uniforme, ocorre de 

forma diferente de indivíduo para indivíduo.   

A população idosa do Brasil, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), será a sexta 

no ranking mundial de pessoas com mais de 60 anos, em 2025. Nesse cenário, acentua-se a fragilidade 

da saúde, aumenta a situação de solidão e isolamento social, e, ainda, há muitos casos de dependência 

física ou mental, ou as duas. Assim, faz-se importante buscar formas para que essa população 

envelheça de maneira saudável. A OMS (2002, p.12) assevera que devemos buscar o envelhecimento 

ativo que é o processo de “[...] otimização das possibilidades de saúde, de participação e de segurança, 

a fim de aumentar a qualidade de vida durante a velhice”.  Ainda, conforme a OMS, envelhecimento 
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ativo não compreende apenas os aspectos promotores da saúde, constitui-se também de fatores 

ambientais e pessoais que se inter-relacionam com condições de saúde.  

Entende-se que para garantir os direitos dessa população crescente, as leis são fundamentais, 

como a Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso; Lei 8.842/94 - Política Nacional do Idoso; Declaração dos 

Direitos Humanos e a própria Constituição Federal. O Estatuto do Idoso, 2003, amplia e assegura aos 

idosos todos os direitos fundamentais pertinentes à pessoa humana.  A Constituição Federal (CF)  

dispõe que  um dos objetivos da assistência social é a proteção à família e a velhice.  

 É fato, então, que as pessoas estão vivendo mais e faz-se essencial pensar a qualidade de vida 

e o envelhecimento saudável desses indivíduos e como são direcionadas as ações para atender as 

necessidades desse grupo crescente. Nesse contexto, entende-se que se os Direitos Humanos são 

imprescindíveis para uma vida com dignidade, então são direitos à pessoa, pelo simples fato de ser 

humana e existir. São garantias e valores universais que tem como objetivo assegurar dignidade aos 

sujeitos, ou seja, dar-lhes o mínimo necessário de condições, para uma vida com significado. 

Entretanto, surge o questionamento: qual o nível de conhecimento dos idosos acerca dos 

diretos humanos e das políticas públicas no Tocantins, bem como seus impactos na qualidade de vida 

dos alunos da UMA/UFT? 

Na busca por essas repostas, foi-se à fonte ouvir os idosos da UMA de Palmas -TO, para  

Identificar quais os principais direitos humanos atendidos e a sua importância na perspectiva da oferta 

educacional realizada pela UMA de Palmas – Tocantins. 

 

2. METODOLOGIA 
Para atender o objetivo geral de identificar quais os principais direitos humanos atendidos e a 

sua importância na perspectiva da oferta educacional realizada pela UMA de Palmas – Tocantins, 

utilizamos uma pesquisa de natureza aplicada, descritiva, qualitativa, na qual foi aplicado questionário, 

a fim de proporcionar maior familiaridade com o perfil dos acadêmicos e  levantar os dados sobre os 

direitos humanos alcançados pelo trabalho da UMA.  

Para que a Pesquisa alcançasse os resultados pretendidos foi realizada uma revisão de 

literatura. O questionário foi estruturado com dez questões, nove objetivas e uma discursiva e foi 

aplicado aos acadêmicos da UMA, que assinaram o termo de livre consentimento, na sede da 

Universidade da Maturidade.  

 

3. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 O corpus da pesquisa foi composto por 12 acadêmicos da UMA. Seis deles estão na faixa 

etária de 55 a 65 anos, cinco de 66 a 75 anos e um acima de 75 anos.  

  A legislação, no Brasil, busca garantir os direitos dos idosos, fazendo-se importante conhece-

la. Assim, buscamos verificar se os idosos da UMA conhecem a legislação vigente que asseguram 

seus direitos. Conforme os dados levantados no questionário, apenas 33,3% de idosos conhecem o 

Estatuto do Idoso e 66,6 conhecem parcialmente. Isso permite inferir que teremos problemas tanto de 

efetividade quanto de eficácia, visto que para efetividade da lei é preciso que seja observada, bem 

como para eficácia, que está relacionada aos efeitos sociais esperados, porém se não há conhecimento 

sobre a legislação, não se cobra os direitos por ela garantidos. Inferimos que o conhecimento parcial se 

deve da pouca divulgação e de linguagem pouco acessível, com a qual as leis são estruturadas para os 

destinatários. Assim, talvez uma adequação na escrita, poderia facilitar a leitura e compreensão dos 

idosos. 

  Quanto ao questionamento se os Velhos conhecem a Declaração dos Direitos Humanos, o 

resultado ainda é mais preocupante, visto que somente um respondente, (0,8%), afirmou conhecer a 

Declaração. Seis, (50,0%), conhecem parcialmente e cinco, (42,6%), percentual significativo, não 

conhecem a Declaração dos Direitos Humanos. O desconhecimento dos Velhos em relação à 

Declaração dos Direitos Humanos coadjuva com baixa eficácia dessa legislação, visto que apenas 

existência da norma não garante os Direitos.  

O resultado desvela a necessidade de se pensar estratégias para trabalhar com esses Velhos de 

forma a um fácil entendimento sobre as normas para que, assim, conheçam os direitos garantidos pela 

Declaração e os faça valer em seu benefício.  
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Em relação aos direitos do Estatuto do idoso e Declaração dos Direitos Humanos que a UMA 

lhes assegura, os respondentes, 100%, afirmaram terem garantidos os Direitos: à educação, cultura, ao 

esporte, ao lazer. 91,6% responderam ter garantidos os direitos à: alimentação e à saúde.    

  Quando questionados se a metodologia da UMA atende às expectativas deles, 11 (onze) 

Velhos (as) responderam que atende. Sobre o fato de 1 (um) sujeito não ter respondido, a princípio 

inferimos que tal questionamento tenha passado despercebido pelo respondente. O fato é que a 

afirmação de todos que responderam foi positiva, demonstrando que aprovam e valorizam o trabalho 

desenvolvido pela Instituição. 

 Outra questão abordada no questionário foi sobre sentirem-se reconhecidos na UMA. Todos 

responderam que se sentem reconhecidos. Isso nos leva a conjecturar que o trabalho desenvolvido na 

Instituição melhora a autoestima dos indivíduos alcançados, visto que à medida que se sentem 

reconhecidos é factível que desenvolvem um sentimento de valorização, que pressupõe sentir-se 

importante e útil no seu meio. Nesse passo, Reis; Facci (2017, p. 307) afiram que “o idoso muitas 

vezes é desvalorizado, e por isso mesmo ele busca manter-se ocupado, realizando alguma coisa para 

ser reconhecido”. Diante disso, cabe destacar que a atuação da UMA é um diferencial na vida desses 

Velhos, pois ainda seguindo o pensamento de Reis; Facci (2017) há pouco investimento no sentido de 

proporcionar ao idoso, a continuidade do seu desenvolvimento e a apropriação de novos 

conhecimentos. Assim, podemos inferir que a UMA oferece uma importante contribuição para que os 

idosos lidem com mais otimismo com os conflitos advindos desta fase da vida, incluindo a 

aposentadoria.  

Aos Velhos, foi questionado se na UMA eles têm liberdade para expor sua opinião e ideias e 

todos responderam que têm liberdade para expressarem-se. As respostas a essa questão sinalizam uma 

valorização da capacidade do Velho, no tocante a contribuir com o seu meio e para a melhoria das 

suas condições de vida, participando da tomada de decisões, uma vez que nas palavras de Reis; Facci 

(2017, p. 308)  
A sua sabedoria, a experiência adquirida, as ponderações que é capaz de fazer com 

base nos conhecimentos dos quais se foi apropriando e pelo alargamento de sua 

capacidade no processo de humanização, em uma sociedade na qual o homem vale 

pelo que produz, não é suficiente para que o idoso se sinta valorizado. 

 

 Tendo em vista o foco educacional da UMA e a importância das ações educativas para o 

desenvolvimento humano, podemos considerar que os acadêmicos daquela Instituição estão tendo 

acesso a novos conhecimentos e, portanto, dando continuidade ao seu processo de desenvolvimento. 

Os Velhos, 91,6%, para a questão: você acha que os Direitos do idoso estão assegurados nas 

Políticas Públicas do Tocantins, responderam parcialmente.  Destarte, que o cenário evidencia a 

necessidade de pensar políticas públicas para os Velhos no Tocantins.  Entendemos que a UMA vem 

atender a máxima da educação como aspecto de empoderamento dos Velhos para superar os 

estereótipos negativos e oportunizar uma nova visão sobre a velhice. As atividades desenvolvidas na 

Instituição com os Velhos oportunizam a inclusão social, as relações afetivas, o conhecimento, o 

desenvolvimento da autoestima, da autonomia e, consequentemente, melhora a qualidade de vida. 

À pergunta se na família o velho tem os direitos humanos assegurados e respeitados, 66,6% 

dos respondentes afirmaram que sim. No entanto, um número expressivo, 33,3%, respondeu 

parcialmente. Entendemos que se a família acolher de forma saudável ao Velho, os laços familiares e 

afetivos terão consequências positivas na qualidade de vida desses velhos. Assim, os vínculos 

familiares, nesse momento de tantas transformações, podem garantir uma vida mais feliz.  

 Na Questão 10, perguntamos quais as mudanças em sua vida a UMA proporcionou. As 

respostas trazem um cenário de mudanças e garantias de direitos. Direitos assegurados no artigo 8º do 

Estatuto do Idoso que dispõe que: 

 
o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, nesta 

linha de raciocínio o artigo pressupõe que as normativa legais salvaguardam a 

participação do idoso em sociedade, o direito a vida, saúde, alimentos, educação, 

habitação, transporte, cultura,esporte, lazer, medida de proteção, profissionalização, 

previdência e assistência social, entre outros dispositivos preceitos legais que Estado 

e sociedade em conjunto elaboraram como medidas a serem perseguidas e 

cumpridas em âmbito Nacional. 
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Vislumbramos, conforme as respostas, que o processo educativo da UMA oportuniza a 

socialização e ampliação das relações pessoais, e ainda amplia os horizontes, possibilitando aos 

Velhos viverem e conhecerem outras realidades. A Universidade para eles é um lugar de 

conhecimento, sistematização de experiências, participação em manifestações artísticas, é um local de 

sentir-se reconhecido, parte importante do processo. 

Para os velhos, alunos da UMA, a universidade é um espaço de troca de saberes, novos 

conhecimentos, de cuidado com a saúde física e psíquica, o que está estritamente relacionado com a 

melhoria da qualidade de vida. Assim, entendemos que a UMA, por meio da educação, transforma a 

vida do Velho dando sentido ao seu cotidiano. Nesse sentido, o trabalho da UMA vai ao encontro da 

concepção de Gadoti (1984) quando afirma que a educação tem uma função política fundamental, 

deve executar um papel extremadamente democrático, precisa ser um lugar de encontro, de 

permanecente troca de experiências. Nesse caminho, o processo educativo da UMA possibilita 

mudanças e a valorização do Velho, disponibiliza um espaço, segundo Castro (2001, p.68) “de fala 

que torne possível uma resignificação de seu eu. Algo que lhes permita relançar o desejo e manter o 

olhar sobre si”. 

 

Considerações Finais  

Ao término do trabalho, foi possível concluir que há legislação no Brasil que dispõe sobre os 

direitos dos idosos: Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso, amplia e assegura aos idosos todos os direitos 

fundamentais pertinentes à pessoa humana; Lei 8.842/94 - Política Nacional do Idoso; Declaração dos 

Direitos Humanos e a própria Constituição Federal. No entando, detectamos que os Velhos, em sua 

grande maioria, desconhecem a legislação que garante seus direitos, ou conhecem parcialmente, o que 

muitas vezes inviabiliza a cobrança por seus direitos. Assim, entendemos que a linguagem jurídica 

deveria ser transformada em uma linguagem mais acessível para que haja melhor compreensão e, 

seguramente, mais garantia de direitos aos Velhos. 

Entendemos que a legislação específica direcionada aos Velhos  traz avanços, porém 

contrariamente ás políticas sociais estaduais voltadas para esse público, segundo os respondentes, 

asseguram parcialmente os seus direitos.  

 Em relação aos principais direitos humanos atendidos e a sua importância na perspectiva da 

oferta educacional realizada pela UMA de Palmas – Tocantins, concluímos que a UMA é um espaço 

em que o Velho é considerado um ser pensante, aberto a novos conhecimentos  e experiências, sempre 

como ator princial, tendo seus limites e possibilidades respeitados. Então, é consenso dos Velhos que 

na UMA, além da garantia de direitos, há afetividade e felicidade nas relações sociais desenvolvidas. 

Nas respostas dos Velhos, em relação ao que a UMA proporciona, apontam troca de saberes, 

novos conhecimentos, o cuidado com a saúde física e psíquica, lazer, cultura e integração social e mais 

vontade de viver, o que revela um processo educacional em que há mediação de conhecimentos com 

foco na pessoa como ser social. Ora, nesse cenário, a Universidade tem a concepção de que os Velhos 

não estão ali só para ocupar o tempo com atividades recreativas, estão ali para saber mais, crescer, 

mudar, ter mais autonomia, concepção que vai na direção  das ideias de Moragas (1991, p. 54) quando 

afirma que  “muita gente se surpreende ao comprovar que pessoas idosas desempenham atividades 

físicas e intelectuais com plena efetividade”.  

A UMA, com seu trabalho, oportuniza ao Velho enxergar-se como protagonista de sua 

história, de sua vida e, assim, ser respeitado no cenário familiar e social.  Essa é a mesma concepção 

de Freire (2005, p.58) quando dipõe que “somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o 

opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, 

superando, assim, sua convivência com o regime opressor”. 

Arrematamos afirmando que se o objetivo da UMA era suprir a demanda educativa de Velhos 

para melhorar as capacidades pessoais, funcionais e socioculturais, por meio de atividades 

educacionais, sociais e culturais; o alcance foi muito além, pois os dados coletados permitiram 

concluir que a UMA além de aprendizado na área da saúde, na área de envelhecimento, melhorou a 

vida desses velhos em sentido global, desenvolvendo laços afetivos, sentimentos de pertencimento e 

cuidado, sentimentos de ser capaz, o que consequentemente, melhorou a qualidade de vida e a 

concepção de que a velhice não é o fim, é uma fase da vida que deve ser vivida com intensidade.  

Ante o resultado dessa pesquisa, a UMA, por meio da educação, revela-se propulsora da 

transformação social,  já que é um espaço em que o Velho alcança  prazer pessoal e prestigio social,  
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como exemplo quando a acadêmica, toda orgulhosa, afirma: agora sou atriz”. Para Touraine(1998, 

p.103),   “é verdade que o sujeito não pode ser apenas defesa e luta; é também afirmação, felicidade, 

sucesso. Mas não é o arquiteto de uma ordem ideal: é, isto sim, uma força de libertação”. 

Diante de um resultado de sucesso da UMA que é fruto da organização de um processo 

educacional em que o Velho é o ator principal das atividades, resultando em inclusão social, aumento 

da autoestima, autonomia, mais independência e  bem-estar dos acadêmicos e, consequentemente, 

melhor qualidade de vida, novos campus deveriam ser abertos para atender às necessidades  de uma 

sociedade que a cada dia envelhece mais. 
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