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Resumo: 

 
 Este estudo tem por objetivo apresentar a  UMA – “Universidade  da Maturidade”, Programa 

de excelência idealizado, criado e aprovado pelo Colegiado de Pedagogia,  da UFT- Universidade 

Federal do Tocantins,  em Fevereiro de 2006. Inicialmente como  Projeto de Extensão e atualmente 

Programa de Extensão tendo como  polo pioneiro o Campus de Palmas,   expandindo-se em outros   

campus do estado e até mesmo em outras unidades da federação,  com ações  estendidas ao ensino e à 

pesquisa. Está vinculado ao Curso de Pedagogia de Palmas,  com a intenção de voltar seu foco na 

melhoria da qualidade de vida da pessoa adulta e velha, bem como sua inserção com os alunos da 

graduação, evidenciando a importância do cuidado e do dever que temos para com as pessoas idosas, a 

partir de 45 anos de idade, oportunizando atividades físicas, sociais e culturais. Os encontros ocorrem 

diariamente, onde são realizadas aulas, palestras, oficinas, atividades físicas, teatro, entre outros, 

integrando diversas áreas com abordagem interdisciplinar. Dessa forma acontecerá a formação da 

percepção social, política e cultural dos adultos e idosos,  melhorando a vida destas pessoas. 
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Introdução: 

 

 Percebe-se com o passar do tempo, de acordo com os números de pesquisadores a nível 

mundial, que o ser humano caminha cada vez mais para o prolongamento da vida. O homem tem por 

destino envelhecer, processo natural e inevitável, um ciclo da vida. Segundo dados do IBGE, existe 

atualmente no Brasil, cerca de 17,6 milhões  de pessoas idosas. Dados demográficos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que já em 2020, esse número poderá ser de 

aproximadamente de 32 milhões de idosos, o que colocará o país na sexta posição entre os países com 

maior quantidade de pessoas na faixa etária da terceira idade. 

Segundo Fátima e Silva (2016) “a longevidade é uma conquista da civilização humana 

contemporânea e todo cidadão tem direito ao envelhecimento”  

Essa longevidade do ser humano é sem sombra de dúvida uma grande tomada para a 

humanidade, porém isso traz alguns enfrentamentos, tanto para o estado quanto para o idoso, que 

precisa superar as dificuldades advindas com a idade para que possa prosseguir com qualidade de vida. 

Envelhecer é um processo que na maioria das vezes vem acompanhado por problemas como a 

incapacidade física, a dependência, o isolamento, as limitações e principalmente o abandono por parte 

dos familiares. 

Constando essas questões, na vida do adulto e do velho, é que a UMA- Universidade da 

Maturidade, programa de extensão da UFT- Universidade Federal do Tocantins, desenvolveu 

este programa visando oportunizar às pessoas adultas e idosas  estímulo para o 

desenvolvimento cognitivo, a convivência, os direitos à vida, bem como a sociabilidade, de 

forma de que proporcione a estas pessoas, o acesso ao conhecimento, desenvolvendo 

habilidades físicas, intelectuais e psicológicas. Dessa forma, o adulto e o velho serão 

valorizados,  estimulados, conhecedores de seus direitos e de suas potencialidades.  

“Proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas, garantindo não somente mais anos 

de vida, mas vida a esses anos”(LIMA, 2001, p.22) é o propósito do programa.  
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  A UMA- Universidade da Maturidade visa desenvolver estudos na área da Gerontologia,  

utilizando-se do próprio grupo e também contando com a participação de professores das mais 

variadas áreas de conhecimento, oportunizando assim a melhoria da qualidade de vida de pessoa idosa. 

 

Metodologia: 

 

 O programa atende hoje cerca de  100 adultos e velhos,   homens e mulheres que se utilizam 

de transporte privado ou coletivo para acesso às atividades oferecidas pela UMA. A maioria é 

composta por pessoas de baixa renda, aposentada ou possui outras rendas. Parte deles vive em moradia 

individual e outros com seus familiares. Possui carga horária de 350 horas-aulas e a freqüência mínina 

é de 75%. Obtendo a frequência, o acadêmico da UMA receberá o título de Educador Político Social 

do Envelhecimento. 

Tem caráter socializador por meio do ensino que possibilita o conhecimento aprofundado 

sobre questões referentes ao envelhecimento saudável e digno. 

Sua política de atendimento, com base no Estatuto do Idoso, a Vida Adulta e o 

Envelhecimento Humano  visa evidenciar a importância do cuidado e do dever que temos para com as 

pessoas idosas, a partir de 45 anos de idade, oportunizando atividades físicas, sociais e culturais, 

inserindo alunos da graduação para que percebam o valor desse cuidado. Os encontros ocorrem 

diariamente, onde são oportunizados momentos de aulas, palestras, oficinas, atividades físicas, de 

lazer, teatro, entre outros, integrando diversas áreas com abordagem interdisciplinar. Envolve 

acadêmicos, funcionários e colaboradores. Na ocasião de datas comemorativas são realizados eventos 

diferenciados. Como exemplificação de evento diferenciado  pode-se citar o  encerramento do projeto 

Inovação Social e Envelhecimento Ativo: Proporcionando Soluções Inovadoras para um 

Envelhecimento Ativo e Saudável, a festa dos avós. Através da integração dos netos com seus avós, 

foi possível celebrar a Avosidade, valorizando o papel do idoso na sociedade.  

As disciplinas previstas para serem trabalhadas durante o ano abordam os assuntos como: 

Fundamentos de Gerontologia, Direito do Idoso, Oficina do Corpo, Informática, Dança, Cuidadores de 

Idosos, Educação Gerontológica, Esperanto – Língua Intergeracional, Economia Doméstica, Atividade 

Física e Envelhecimento, Empreendedorismo na Maturidade, Informática, UMA no Parque, UMA 

Sorriso, Xadrez na Maturidade, Oficina da Oração, Gerontologia Social,  Qualidade de Vida e 

Envelhecimento,  Hotelaria,  Estágio Supervisionado, Mediação e Conflitos,  Projetos Sociais, Inglês, 

Libras, Geografia, entre outros.  

 

Resultados e discussões: 

 O método desenvolvido pela Universidade da Maturidade tem mostrado a importância de 

trabalhar a educação para um envelhecimento digno e saudável, de acordo com as necessidades do 

grupo e mesmo de cada aluno. A apreciação do programa é positiva, considerando que os objetivos 

estão sendo alcançados. As atividades propostas têm contribuído para a melhoria de suas vidas, pois 

estimula o cotidiano do idoso, suas capacidades físicas e cognitivas.  

Isso pode ser percebido através de depoimentos de alguns acadêmicos: “É um programa que se 

preocupa com a integração do idoso na sociedade”, “Fazer parte da Universidade da Maturidade é um 

grande privilégio”, “Orgulho, é isso que sinto fazendo parte deste programa”, “Participar da UMA é 

aprender viver”, “Ser aluno da UMA é se preparar para superar limitações”, “Ela é tudo para mim”. 

De acordo com dados coletados em oficinas temos: 

 

A UNIVERSIDADE DA MATURIDADE QUE TEMOS 

ACADÊMICOS COLABORADORES 

* Amizade;  

*Conhecimento;  

*Companheirismo;  

*Tempo útil; 

*Educação para o velho;  

*Instrumento de transformação social e político 

do idoso;  

*Une a vida profissional e da pessoal de quem 

atua na UMA;  

*Luta pelos velhos;  
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*Profissionais competentes;  

*Espaço de companhia e crescimento;  

*Aprendemos a ser velhos;  

*Oferta autonomia ao velho;  

* Fonte de inspiração para os velhos e novos;  

*Ensina a aceitar e compreender a velhice;  

*Acolhe o velho com respeito e amor;  

*Solidária;  

*Oferta diversão;  

*Aqui temos um acolhimento familiar;  

*Oportuniza participar de novos projetos e jogos 

pedagógicos;  

*Velhos educados e esclarecidos;  

*Ajuda os velhos a saírem da depressão, da  

solidão;  

*Envelhecimento com qualidade de vida;  

*Ensina o velho a falar em público;  

*Motivação;  

*Amplia o conhecimento do velho para enxergar 

o mundo;  

*Esperança de vida melhor;  

*Cuida da saúde do corpo e do espírito do velho;  

*Sonhos para a vida futura;  

*Lugar de refrigério;  

*Diálogo sadio e de aprendizado;  

*Valora a vida do velho;  

*Oferta felicidade;  

*Respeito ao velho;  

*Ocupação útil do meu tempo;  

*Bem estar dos velhos;  

*Viver melhor;  

*Ensina a lidar com a depressão;  

*Orienta sobre os nossos direitos e deveres;  

*União dos acadêmicos da UMA com 

acadêmicos da UFT. 

 

*Educação permanente;  

*Espaço de educação e valoração do velho; 

*Espaço de protagonismo do idoso;  

*Oferta qualidade de vida;  

*Capacita o velho;  

*É motivação para os velhos;  

*Energia que contagia; 

 *Harmonia; 

 *É a casa da avó, lugar de amor;  

*Forma pessoas conscientes de seus direitos; 

*Presta serviços a comunidade da 3ª idade; 

*Valoriza a interação entre velhos e jovens-

intergeracionalidade;  

*Desenvolve atividades física, pedagógicas 

buscando melhorar a capacidade cognitiva dos 

velhos;  

*Interação entre acadêmicos da UMA e da UFT;  

*Discute leis de amparo aos velhos;  

*Oportuniza viagens turísticas e viagens a novos 

conhecimentos. 

 

Fonte: oficinas pedagógicas (2018) 
 

 

A UNIVERSIDADE DA MATURIDADE QUE QUEREMOS 

ACADÊMICOS COLABORADORES 

*Oportunizar maior número de viagens;  

*Aulas de artesanato;  

*Comemoração dos aniversariantes do mês;  

*UMA universidade que oferte cada vez mais 

condições de atendimento aos velhos, instalação 

dos aparelhos da academia;  

*Organizar passeios para os pontos turísticos de 

Palmas;  

*Montar um coral;  

*Ofertar Yoga para quem não pode fazer 

exercício;  

*Aulas de pintura e artesanato; 

 *Ofertar Massagem;  

*Aulas na academia;  

*Ampliar os recursos financeiros;  

*Ver a UMA como referência Nacional e 

Internacional na educação dos MADUROS; 

*Ampliar a estrutura física da UMA;  

*Ampliar a quantidade de professores que atuam 

no Programa e nas pesquisas;  

*UMA produzindo e ampliando ciência para os 

idosos;  

*Visitas domiciliares aos alunos;  

*Ampliar a divulgação do trabalho da UMA, há 

muitos velhos que não estão na UMA por falta de 

conhecimento da existência desta Instituição; 

*Melhorar a comunicação interna; 

 *Desenvolver ações de interação entre os alunos;  
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*Atendimento de fisioterapia;  

*Ofertar materiais pedagógicos;  

*Aulas de computação;  

*Ônibus gratuitos;  

*Aulas de corte e costura;  

*Aulas de pintura em tecido;  

*Mais investimentos financeiros;  

*Ampliar o apoio político à UMA; 

 *Oferta de transportes para as viagens; 

 *Criar um espaço para festas;  

*Mais viagens turísticas;  

*Aulas de música;  

*Ofertar de merenda; 

 *Aulas de Hidroginástica;  

*Aulas de línguas estrangeiras; 

 

*Desenvolver projetos educacionais voltados a 

questão de gênero, preconceito, religiosidade;  

*Ofertar formação continuada para professores 

que atuam na UMA 

 

Fonte: oficinas pedagógicas (2018) 
 

O programa desenvolvido, aliado à boa vontade política melhora a qualidade de vida destas 

pessoas. Evidenciou-se  essa afirmação  no dia 16 de agosto próximo passado, onde realizou-se na 

sede da Assembleia Legislativa do Estado (AL/TO), uma Audiência Pública, sobre Educação e 

Cultura da pessoa idosa, juntamente com a  Subcomissão de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, 

senador Romário Faria, que aponta a Universidade da Maturidade como sendo um programa de 

referência no tangente à educação  para idosos. 

Apoiando o velho estamos garantindo resgate da dignidade e dos seus direitos. A Universidade da 

Maturidade tem se destacado como referência na Região Norte e também no País. Seu principal 

compromisso é cooperar para que o adulto e o velho vivam e dêem significado a suas vidas. O que 

aprendem pela experiência e pessoalmente apropriado será conhecido. 

Dessa forma, despertará em seus alunos uma forma de ensinar o respeito ao idoso, fazendo com 

que percebam que a velhice não é uma limitação, e que venham se tornar pessoas preocupadas com o 

próprio bem estar e o bem estar do outro, o que virá reforçar a importância da autonomia, deixando 

para trás o envelhecimento passivo. Seu principal papel, portanto é salvar vidas. 

 

 Conclusão: 

 Programa  inovador, digno de reconhecimento por parte das instituições de ensino, governo e 

da sociedade. Caminho para pessoas adultas e velhas que a sociedade, muitas vezes exclui numa fase 

de vida onde mereceria mais cuidado e atenção, considerando sua sabedoria e experiência acumulada. 

Apresenta-se como um local de convivência social, proporcionando um envelhecimento digno e 

saudável e fazendo com que se sintam valorizados na sociedade enquanto sujeitos históricos. A 

iniciativa deve ser difundida para que seja possível um maior atendimento a este público. Olhando por 

este ponto de vista, a velhice se tornaria uma fase interessante, não ficando apenas rotulada às perdas 

ou tristezas, mas pelo reconhecimento de suas potencialidades, melhorando significativamente os 

aspectos gerais de saúde, socialização e bem-estar dos idosos. Programas como este, que atende essa 

população, contribuem para a efetivação dos direitos, garantidos pelo Estatuto do Idoso, Lei 

10.741/03, proporcionando envelhecimento com dignidade.  
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