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RESUMO 

O presente estudo objetivou responder o seguinte questionamento: os princípios político-pedagógicos 

propostos por Paulo Freire para nortear o processo de ensino-aprendizagem estão inseridos no Projeto 

Pedagógico da Universidade da Maturidade (UMA) de Palmas? A pesquisa qualitativa de revisão de 

literatura e análise documental, conclui que o PPP da UMA, possui suas bases teóricas nos princípios 

político pedagógicos de Freire, e traz o velho (a) como cidadãos do mundo. A UMA valora o velho, 

resgata a sua autoestima, demonstra carinho, acolhimento, empodera os velhos, em especial os 

“oprimidos”, e, atua na mesma perspectiva que Freire, portanto, há um consórcio de ideias e objetivos 

educacionais.  
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INTRODUÇÃO 

A Universidade da Maturidade (UMA) é um projeto de extensão da Universidade Federal do 

Tocantins, que iniciou suas atividades pedagógicas em 2006 e já graduou mais de 2.500 velhos e 

velhas, possui vários polos de atendimento educacional em todo estado. Mas o maior mérito não é 

formar velhos e velhas com o título de “Educador Social do Envelhecimento Humano”, mas dar novo 

sabor e amor as vidas que adentram aos programa de extensão.  

O trabalho realizado na UMA traz alegria e vida para os participantes, amplia o olhar de 

mundo dos estudantes, torna-os cidadãos do mundo, oportuniza autonomia em suas vidas e, entrelaça 

com as perspectivas de Paulo Freire, que deixou um legado para a humanidade. O legado de Paulo 

Freire surgiu no início dos anos 60 onde ele propunha uma educação libertadora e conscientizadora, 

que estava ligada aos movimentos de cultura popular. Começou a implementação do método Paulo 

Freire de principio no Nordeste, onde concentrava o maior número de analfabetos do país, por 

conseguinte a região mais pobre do Brasil. Aconteceu em Angicos, Rio Grande do Norte, as primeiras 

experiências do seu método de alfabetização com a ajuda de alguns professores e alunos voluntários 

da Universidade Federal de Pernambuco, que em 45 dias, 300 trabalhadores tinham sido alfabetizados, 

através do seu método usando palavras geradoras da realidade de vida daqueles trabalhadores, usando 

como base o diálogo e a conscientização dos educandos.  

A proposta deste estudo é apontar se há ou não as perspectivas freiriana de educação na 
prática pedagógica gerontológica da Universidade da maturidade, campus de Palmas. Discutiremos o 
método de Paulo Freire e os princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico da UMA.  

METODOLOGIA 

Diante dos estudos sobre a escolarização de adultos, em vista das contribuições prestadas pelo 

educador Paulo Freire a essa modalidade de ensino surgiu o seguinte questionamento: Os princípios 
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político-pedagógicos propostos por Paulo Freire para nortear o processo de ensino-aprendizagem estão 

inseridos no Projeto Pedagógico da Universidade da Maturidade de Palmas? 

Para responder ao problema de pesquisa, do ponto de vista técnico, a pesquisa qualitativa, 

revisão bibliográfica e análise documental. Assim, para identificar se os fundamentos e os princípios 

político-pedagógicos apontados por Paulo Freire podem ser encontrados no Projeto Político 

Pedagógico da Universidade da Maturidade, foram analisadas algumas obras desse autor: Medo e 

Ousadia: o cotidiano do professor (FREIRE & SHOR, 1986); Educação como prática de liberdade 

(FREIRE, 1994); Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1994, 2003, 2011); Aprendendo com a própria 

história. (FREIRE & GUIMARÃES, 2010); Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa (FREIRE, 2016), e o Projeto Político Pedagógico da UMA, a última versão aprovado em 

2018.  

 

DISCUSSÃO 

Na perspectiva de Paulo Freire só há diálogo com um profundo amor ao mundo e aos homens, 

com humildade sincera e mediante a fé no poder de criar do homem, sendo assim um ato de criação e 

recriação, de coragem e de compromisso e de valentia e liberdade. Assim, o diálogo faz-se numa 

relação horizontal baseada na confiança entre os sujeitos e na esperança transformada na concretização 

de uma procura eterna fundamentada no pensamento crítico. O diálogo começa na busca do conteúdo 

programático que para o educador-educando, dialógico, problematizador, não é uma doação, mas uma 

devolução organizada, sistematizada e apresenta aos educandos e educadores o método de alfabetizar.  

O método Paulo Freire de alfabetização é dividido em três etapas. Na etapa de investigação, 

aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e 

temas centrais de sua biografia. Na segunda etapa, a de tematização, eles codificam e decodificam 

esses temas, buscando o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido. E no 

final, a etapa de problematização, aluno e professor buscam superar uma primeira visão mágica por 

uma visão crítica do mundo, partindo para a transformação do contexto vivido. Portanto, este é o 

grande legado para a educação de jovens e adultos, criado e testado pelo seu idealizador Paulo Freire 

(FREIRE,1986,2003,2011).  

No método freiriano, segundo Moacir Gadotti (2003, p.18), aprendiz de Freire e diretor do 

Instituto Paulo Freire, se decorria de um “processo de substituição de elementos reais por elementos 

simbólicos”, com a utilização de cartazes, discussões e leitura, “sequência inversa à utilizada para 

crianças, em que a leitura figura como elemento instrumental de construção e enriquecimento dos 

círculos de representação mentais”. 

Em relação ao documento do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Universidade da 

Maturidade do campus de Palmas, o mesmo apresenta a Missão, os objetivos estratégicos e a 

perspectiva de educação ao longo da vida. O PPP da UMA foi uma construção coletiva como afirma 

Veiga (2002), foram realizadas várias reuniões com a equipe de professores, estudantes e servidores da 

UMA
5
. 

O documento apresentado (PPP) para análise em 2018 possui uma perspectiva ligada ao 

pensamento de Paulo Freire, uma vez que, não proporciona a alfabetização como o método criado por 

ele, mas traz uma leitura de mundo, um pertencimento, uma análise reflexiva dentro das disciplinas e 

temas discutidos na formação educacional, a alfabetização que propõe o PPP(2018) vai além de 

alfabetizar a escrita, alfabetiza na dimensão da leitura de si mesmo numa visão gerontológica. Em 

oficina pedagógica realizada em 02/07/2018, foi questionado aos participantes Qual a Universidade 

da Maturidade que temos? E eles reponderam:  
 

Os acadêmicos destacam o que a UMA oferta para eles em termos de atendimento 

afetivo: amizade, solidariedade, motivação, sonhos para a vida, refrigério, 

felicidade, respeito, viver melhor. Os docentes e colaboradores destacam: harmonia, 

amparo, orientação, capacita o velho, motivação para o velho, valoriza a interação 

entre jovens e velhos, a UMA e casa de avó, ampara e ama(PPP-UMA, 2018, p.10).  
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Percebe-se pelos relatos nas oficinas que os participantes estão satisfeitos com os serviços 

prestados pelo projeto, no entanto, desejam mais. Em relação a universidade que queremos, destacam 

ampliação do prédio, aumento dos recursos e serviços, mais viagens, funcionamento da academia, 

ampliação das aulas de línguas e de uso dos recursos tecnológicos. Sendo que a maioria das 

solicitações foi encaixada nos objetivos estratégicos e nas ações.  

 

RESULTADOS 

 Em relação ao alcance dos resultados da pesquisa, pode-se afirma ser conclusivo que há 

pensamento freiriano na construção do Projeto Político Pedagógico da Universidade da Maturidade do 

campus de Palmas. Ou seja, a pesquisa responde ao objetivo do estudo  que foi o de  apontar as 

vertentes freiriana da educação gerontológica praticadas pela Universidade da maturidade, campus de 

Palmas. O PPP da UMA possui uma base teórica e filosófica centrada no ser humano-o estudante-

velho, base central do pensamento de Freire. Para ilustrar destaca-se a missão da UMA: “política e 

educacional de atendimento da Universidade da Maturidade propõe educação ao longo da vida para 

adultos e velhos. (...) desenvolver uma abordagem holística,(...)  buscando uma melhoria da qualidade 

de vida, o resgate da cidadania e a intergeracionalidade” (PPP, 2018, p.13). 

Coloca o estudante velho(a) como idealizador de uma análise crítica, e de enxergar o mundo 

em que ele está inserido, juntamente com os demais velhos, traz o estudante como cidadão do mundo, 

portanto, designado a mudar este mundo, em especial no período da velhice.   

Na mesma perspectiva encontra-se o pensamento pedagógico que traz as concepções de 

Freire, sendo estas as bases das análises de Delors, quando cita os pilares educacionais: 

O homem é visto como “cidadão do mundo”, “como capital humano” e o qual deve 

tomar o seu destino nas mãos e contribuir para o progresso da sociedade em que 

vive. Para tanto, o conhecimento deve estar organizado em quatro pilares que são: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, e aprender a fazer juntos, 

proposta de ensino apresentada anteriormente(DELORS, 2001) ( PPP, 2018, p.19) 

Desta forma, o Projeto Político pedagógico da Universidade da Maturidade possui linhas do 

pensamento pedagógico de Paulo Freire. O PPP atende uma educação humanizada, holística e parte do 

conhecimento que os velhos acadêmicos possuem, valora e respeita sua história de vida.   
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que Paulo Freire que prega a liberdade, a valoração do oprimido, da classe 

expropriada de direitos, foi exilado e jamais deixou de pensar no bem e na melhoria dos mais fracos, 

dos mais necessitados, coaduna com as reflexões da Universidade da Maturidade, consequentemente 

com o PPP.  A UMA quando valora o velho, buscar resgatar sua autoestima, demonstra carinho, 

acolhimento, também atua na mesma perspectiva que Freire, portanto, há um casamento de ideias e 

objetivos educacionais.  

Em conclusão, a obra de Paulo Freire é um trabalho de conscientização, recomendado a todos 

os homens e mulheres que se preocupam com a sua essência, e a todos os educadores em particular, 

pois, tem um caráter político na medida em que, fazendo uma abordagem à valência emancipatória da 

educação enquanto instrumento de libertação de consciências e da necessidade da atuação do homem 

na sua própria existência, afirma que não é suficiente que o oprimido tenha consciência crítica da 

opressão, mas que se disponha a transformar a realidade. Na mesma reflexão encontra-se o PPP da 

Universidade da Maturidade.  
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