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RESUMO 

  

A educação permanente perpassa pela construção de um currículo específico, que leve em consideração 

as necessidades também as vontades dos velhos acima de 60 anos, que já aposentados, fora do ambiente 

de trabalho, buscam formação que faça sentido à sua existência, não somente títulos e conhecimentos 

vazios sem aplicabilidade. Incorporar o entendimento no currículo voltado para pessoas velhas não se 

constitui tarefa fácil, uma vez que o processo histórico é bastante complexo. Logo faz-se necessário 

reconhecer o espaço de ensino é também espaço cultural que trabalha com a diversidade incluindo não 

somente as diversidades tão famigeradas: portadores de necessidades, negros, índios e etc, mas também 

uma grande parcela da população que mesmo envelhecendo, não se furta ao direito de conhecer cada 

vez mais. A Universidade da Maturidade, é um projeto de extensão, parte do tripé de ensino e pesquisa 

da Universidade Federal do Tocantins, que funciona há 13 anos, sendo lugar de pesquisa e de 

desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas do conhecimento que envolvam a geriatria e a 

gerontologia, desde as áreas da saúde até as áreas educacionais. Com base nestas características, entre 

2018/2019, tem-se realizado a reestruturação do currículo ofertado na UMA, de forma a atender as 

necessidades de seus acadêmicos de forma qualitativa objetivando que os mesmos tenham 

conhecimento, de forma didática específica para eles, levando em considerações suas especificidades 

voltadas à educação permanente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por ser a universidade um espaço de convivência social diversificada, o currículo escolar deve 

estar estreitamente ligado ao contexto social. O currículo educacional para pessoas acima de 60 anos 

não deve ter características assistenciais ou tão pouco formativa com assuntos que não estejam de acordo 

com o interesse do educando. 
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Justifica-se que na Universidade da Maturidade, busca-se a educação permanente, de forma 

que seus alunos não precisam ter uma formação superior anterior, mas que tenham ao final de um ano e 

meio o título de Educador Político, Social do envelhecimento humano, e para isso o currículo deve estar 

voltado a cumprir esse fim 

A universidade, mesmo que seja em projeto de extensão, deve adotar uma organização 

curricular reflexiva de modo a superar a organização hierárquica e fragmentada na construção 

conhecimento acadêmico. 

Objetiva-se com esse trabalho, demonstrar as adequações realizadas no currículo da 

Universidade da Maturidade no intuito de levar educação permanente às pessoas velhas do Estado do 

Tocantins. 

 

  

METODOLOGIA 

 

A metodologia constitui o meio, o caminho a ser percorrido e orientado pelo professor para o 

desenvolvimento de seus acadêmicos dentro de determinada perspectiva. É a forma de seleção e 

organização das atividades que constituem o processo de ensino e de aprendizagem. É um modo de fazer 

educação. 

 A metodologia expressa a sustentação teórica da prática e traz em si uma compreensão de 

realidade. Se define pelas intenções e formas de agir do professor. As formas de ensinar têm 

conseqüências que vão além da aprendizagem.  

Elas estabelecem um estilo de interações do professor com seus acadêmicos, dos acadêmicos 

e professores com os conhecimentos e com o mundo, possibilitando experiências que podem servir para 

influenciar outras situações de vida dos próprios sujeitos.  

Ela deve ser sistematizada, levando-se em conta as condições reais de tempo, local, nível de 

aprendizagem dos acadêmicos e principalmente as possibilidades de sua participação efetiva, de modo 

a se obter o resultado desejado.  

A metodologia contempla método, técnicas, atividades, recursos e avaliação. O método 

determina como trabalhar com o conhecimento. As técnicas dizem respeito à organização da aula 

propriamente dita e do espaço da sala de aula. As atividades e recursos são os meios para promover a 

interação dos elementos chaves: professor-acadêmico, acadêmico-acadêmico, professor-acadêmico-

conhecimento.  

A avaliação é o meio de constatar, acompanhar e valorizar as ações e a qualificação do 

acadêmico.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A Universidade da Maturidade-UFT se diferencia pelo sistema curricular dinâmico, buscando 

respeitar a cultural local, fazendo com que o acadêmico tenha a possibilidade de conhecer a 

interdisciplinaridade da gerontologia. O curso passa a ser organizado em 4 semestres, ou seja, dois anos, 

podendo ser cursado e frequentado por estudantes iniciantes ou que já concluiram. Os que já concluiram 

poderão, caso queiram, receber delcarões de conclusão de alguns módulos ou cursos. Os demais que 

concluirem com 75% de frequência todos os módulos, receberão a certificação em nível de 

aperfeiçoamento, visto ser um projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins: Educador 

Político, Social do desenvolvimento humano.  

 

 

 

 



Conteúdos correspondentes aos dois semestres 

iniciais do curso 

Conteúdos correspondentes aos dois semestres 

finais do curso 

Fundamentos e educação em gerontologia I Fundamentos e educação em gerontologia II 

Tanatopedagogia  Terapias do luto 

Direito do idoso Leis de amparo ao direito do idoso 

Informática I Informática II 

Língua Estrangeira Moderna Lingua Estrangeira Moderna 

Atividade fisica e envelhecimento Saúude do Idoso- LEG 

Projetos e Jogos Pedagógicos I Projetos e Jogos pedagógicos II 

Empreendedorismo e envelhecimento Letramento para os velhos 

Projetos de arte, artesanato, teatro, dança e 

cultura 

Educação e cultura na formação da cidadania 

Educação financeira Projetos esportivos e culturais 

Tabela 1: Estrutura curricular – UMA UFT 

 

Vale destacar que o processo de estudo e pesquisas científicas que envolve o envelhecimento 

humano, são ações associadas a prática pedagógica de atendimento aos acadêmicos, sejam cursistas 

permanentes ou temporários.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

A dinâmica do procedimento metodológico diz respeito à forma de conduzir o processo ensino 

e aprendizagem e da avaliação. Na UMA o procedimento metodológico para o processo ensino e 

aprendizagem privilegia o método dialético por significar que toda ação educativa é um processo de 

descobrimento, criação e recriação de conhecimentos, habilidades e atitudes.  

No tocante a isto, Capuzzo (2012) basea-se nas colocações de Freire (2000b) e aponta algumas 

atitudes que os professores devem ter em relação ao ensino. Dentre elas estão a compreensão de que 

ensinar, além de ser uma especificidade humana, exige: apreensão da realidade; segurança; competência 

profissional e generosidade; comprometimento; compreensão de que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; sabedoria para escutar; 

reconhecimento de que a educação é ideológica; disponibilidade para o diálogo e, além disso, querer 

bem aos educandos.  

Esse proceder requer ter a prática social como ponto de partida, realizar uma teorização sobre a 

prática e fazer da teoria um guia para a ação transformadora. 

E deve partir sempre das necessidades específicas do grupo, do conhecimento que seus 

integrantes possuem, de suas experiências, de suas formas de expressão, sua linguagem, seus valores. 

No entanto, a teoria não é uma interpretação dada que se superpõe como verdade absoluta sobre os 

conhecimentos empíricos que o acadêmico tem, mas um instrumento para penetrar no conhecimento da 

realidade.  

O desafio está em conduzir ordenamente a construção do conhecimento de tal modo que cada 

novo conhecimento seja articulado com o já existente e dele será um aprofundamento. Trata-se, pois, de 

gerar uma dinâmica de reflexão coletiva, onde os conhecimentos já existentes sejam ativamente 

reafirmados, aprofundados, modificados ou abandonados de maneira consciente pelos acadêmicos. 
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