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RESUMO 
 
 

Segundo estimativa da ONU, em pouco tempo o Brasil ocupará a 5ª posição em 

número de idosos.O envelhecimento populacional no país tem sido alvo de 

diferentes olhares investigativos. O interesse científico tem se voltado a verificar a 

qualidade aos anos de vida de populações de países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Esta dissertação de mestrado tem como foco a investigação da 

qualidade de vida (QV) em idosos que freqüentaram durante 03 anos um programa 

de extensão voltado para pessoas da terceira idade, a Universidade Integrada da 

terceira Idade (UNITI) em Bacabal (MA). Segundo o projeto do programa, o principal 

objetivo é promover, por meio de atividades acadêmicas e outras, a QV aos idosos 

atendidos pelo programa. Nesse trabalho, utilizou-se como instrumento de coleta de 

dados o WHOQOL – BREF, um questionário validado pela Organização Mundial da 

Saúde para aferição da QV em idosos. Tal instrumento foi também validado no 

Brasil, em pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, motivo pelo qual foi escolhido como base para esta pesquisa.Com o 

intuito de conferir tratamento científico e maior rigor acadêmico à pesquisa, os dados 

receberão tratamento estatístico por meio de tabulação no programa 

StatisticalPackage for the Social Sciences(SPSS) que oferece variadas rotinas 

estatísticas, entre as quais a análise fatorial e estatística descritiva. 

 

Palavras-chaves: Qualidade vida – idosos – universidade. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Un estimates that Brazil will occupy the 5th position in number of elderly soon. The 
aging of populating in the country has been subjected to different researching 
studies. The scientific interest has turned to check the quality of life of these 
populations in developed and developing countries. This dissertation focuses on the 
elderly’s life quality (LQ)  who attended an outreach program targeted for seniors at 
UNIVERSIDADE INTEGRADA DA TERCEIRA IDADE (UNITI) in Bacabal (MA) 
during 3 years.According the program draft, the main objective is to promote lq for 
the elderly attending the program through academic and other activities. The 
WHOQOL-BREF questionnairevalidated by the world health organization for elderly 
was used at this work as an instrument for data collection. We chose this same 
questionnaire as it was also validated in Brazil, in a survey conducted by researchers 
of the UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL as a scientific study 
and due to academicals methods applied to this research, all data will be under the 
STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SPSS) which includes 
different statistical methods as factorial analysis and descriptive statistics.  
 
Keywords: Qualitylife - seniors - university 
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1INTRODUÇÃO 

 

Os dados demográficos demonstram que o processo de envelhecimento populacional 

tem se intensificado ao longo dos anos, inclusive no Brasil, onde o aumento da 

população idosa tem ocorrido em detrimento à população de demais faixas etárias. 

(CAMARANO, 2002). 

 

Essa transformação da estrutura etária do país pode ser explicada pela redução na 

taxa de fecundidade, iniciada em meados de 1960, e pela queda da mortalidade. 

Estima-se que nos próximos 20 anos, ou seja, em 2025, a população idosa no Brasil 

ultrapassará os 30 milhões de habitantes. Com essas mudanças na estrutura etária, 

são necessárias transformações que assegurem, em todos os aspectos, a 

adequação da sociedade para a crescente população idosa. (IBGE, 2004). 

 

Com a estimativa do próprio IBGE, ao final de 2009 a população brasileira 

ultrapassava 191 milhões de pessoas, sendo o grupo de idosos composto por 

aproximadamente 21 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 11% da 

população, ultrapassando o grupo de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, 

que representa 19,4% da população nacional. (IBGE, 2010) 

 

Pelo aumento do contingente de idosos brasileiros que, no ano de 2010, tinha21 

milhões de pessoas, segundo Indicadores Sociais, o Brasil é o sexto país com o 

maior número de idosos do mundo, perdendo apenas para a China, a Índia, os 

Estados Unidos, a Rússia e a Indonésia.(IBGE, 2010) 

 

Deste modo, observa-se a necessidade de se estudar a velhice, em toda a sua 

complexidade, pois embora essa etapa da vida deva ser encarada como uma etapa 

natural, ela encerra em si uma variedade de aspectos (biológico, social, psicológico, 

espiritual,etc.)que,conformeomomentohistóricoeasociedadeemquestão, apresenta 

diversidades, as quais merecem atenção e estudo. (OLIVEIRA, 2006) 

 

Na sociedade brasileira, a problemática do idoso não é nova, mas vem sendo 

discutida há décadas por alguns pesquisadores brasileiros, tais como: Néri (1991), 



 

 

 

 

Veras (1995), Jordão Neto (1997), Moraes (1998), Oliveira (1999), Palma (2000). 

Para esses autores, apesar de a Constituição Federal de 1988 (Artigos 229 e 230) 

indicar diretrizes principiológicas acerca do tema, não determina políticas específicas 

para esta parcela da população. 

 

Nesse sentido, surge também a necessidade de provocar discussões e reflexões a 

cerca da Qualidade de Vida (QV) dos idosos, levando-se em conta indicadores 

confiáveis, que permitam visualizar de que forma os idosos tem atingido 

concomitante à expectativa de vida, a qualidade necessária. 

 

Segundo Hornquist apud Santos et al (2002) a qualidade de vida pode estar 

relacionada com os seguintes componentes: capacidade física, estado emocional, 

interação social, atividade intelectual, situação econômica e autoproteção de saúde.  

 

Desse modo, diversos programas e políticas públicas têm sido criados com o intuito 

de melhorar a QV dos idosos, visto que estes representam uma parcela significativa 

da população, com perspectivas de crescimento nos próximos anos. Nesse sentido, 

podemos destacava Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da PUC de 

Campinas, primeira Instituição de Ensino Superior (IES) a implantar o programa no 

Brasil, em 1990.  

 

A experiência da PUC disseminou-se para outras IES, o que provocou a implantação 

das UNATI’s na Universidade de São Paulo (USP), em 1993 e na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no mesmo ano. No caso da UNATI/UERJ, 

visualiza-se um crescimento em relação às demais Instituições, uma vez que, 

atualmente, o programa possui um espaço próprio de 800m² e já atendeu mais de 

2500 pessoas na Terceira Idade. 

 

O sucesso alcançado pelas Universidades da Terceira Idade ouUniversidades 

Abertas à Terceira Idade na sociedade brasileira propiciou uma maior visibilidade das 

questões referentes ao idoso e aoenvelhecimentopopulacionaldemográfico, 

confirmandoafunçãosocialdas Universidades e seu empenho com as novas 



 

 

 

 

demandas de sua populaçãoatravés do papel destinado à extensão universitária, que 

é a sua inserção na comunidade. 

 

Resgatar a dignidade do idoso, reduzir os problemas de solidão, quebrar 

preconceitos e estereótipos, oferecendo oportunidades de lazer, de socialização, e 

de emancipação humana, (re) inserindo-o na sociedade, são desafios necessários à 

sociedade moderna. O conhecimento e a experiência popular que ele traz ao seio da 

universidade, assim como sua presença ativa nesse contexto constroem uma nova 

imagem do “ser velho”. (ODORIZZI, 2005) 

Com o intuito de democratizar o saber científico, potencializando o desenvolvimento 

humano na terceira idade, com ênfase na qualidade de vida do idoso e o efetivo 

exercício de seus direitos individuais e coletivos, a Universidade Estadual do 

Maranhão, implantou em 2009, no município de Bacabal, o programa Universidade 

Integrada da Terceira Idade. O programa propõe-se a oferecer à população idosa de 

Bacabal ações educativas de socialização, por meio de disciplinas regulares, oficinas 

e atividades físicas.  

A pergunta inicial que direcionou esta pesquisa teve início na observação das 

atividades realizadas no referido programa, bem como no notável comprometimento 

dos idosos às atividades inerentes à UNITI. Nesse sentido, surge a necessidade de 

verificar a percepção dos idosos quanto à qualidade de vida oriunda da inserção dos 

mesmos na universidade. Dessa forma, responder à seguinte indagação: De que 

maneira, sob a percepção dos idosos atendidos no programa, a Universidade 

da Terceira Idade (UNITI) proporciona Qualidade de Vida aos idosos do 

município de Bacabal? 

 

1.3 Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral verificar os indicadores de QV sob a 

percepção dos idosos integrantes da UNITI em Bacabal (MA). Para alcançar este 

objetivo, algumas etapas foram percorridas, tais como:  

 



 

 

 

 

 Identificar o perfil dos idosos que procuram a Universidade Integrada da 

Terceira idade;  

 Analisar as características de qualidade de vida da população estudada 

segundo os domínios: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. 

 Estabelecer uma relação entre QV e educação gerontológica;  

 Constatar como, a partir da vivência na universidade, os idosos percebem uma 

alteração na qualidade de vida. 

 

1.4 Justificativa 

 

Desde o ano de 2010, tem-se presenciado uma crescente significativa do número e 

variedade de iniciativas voltadas para pessoas na terceira idade. Igualmente, vêm 

crescendo em todo o país as reflexões em relação às características e direitos desse 

grupo etário, em especial relacionados à seguridade social e à sua qualidade de vida. 

 

A mudança na visão sobre o envelhecimento tem se modificado desde a década de 

60, iniciando na Europa, onde primeiro surgiram atividades voltadas para pessoas 

aposentadas que desejavam ocupar o tempo livre. Entretanto, somente em 1973, na 

cidade de Toulouse, na França, surgiu a primeira Universidade da Terceira Idade, 

objetivando o ensino e a pesquisa. (PEIXOTO, 1997) 

 

Ainda de acordo com Peixoto (1997), o Serviço Social do Comércio foi pioneiro na 

implantação de programas voltados para o bem estar dos idosos no Brasil, por meio 

da criação de grupos de aposentados, em 1964. Anos depois, em 1977, surge em 

Campinas, a primeira Escola Aberta da Terceira Idade.  

 

Para Jordão Neto (1997) as Universidades da Terceira Idade constituem um resgate 

da possibilidade de centenas de pessoas retomarem ou iniciarem seus estudos, de 

reciclarem seus conhecimentos, atualizando suas informações, participando de 

atividades sócio-culturais e educativas, dentro de uma extraordinária proposta 

pedagógica que privilegia o prazer de aprender de uma forma livre e espontânea. 

A Universidade Integrada da Terceira Idade (UNITI) é um Programa de Extensão 

Universitária, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do 



 

 

 

 

Maranhão (UEMA), de caráter multidisciplinar e permanente, proposta pela 

professora Ms. Rosângela Silva Oliveira, docente do Centro de Estudos de Bacabal 

(CESB).   Os princípios norteadores do projeto pedagógico do programa baseiam-se 

na Lei 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e outras providências. 

O programa é voltado para um segmento específico da população – a terceira idade 

– proveniente da interação universitária com a sua comunidade, de acordo com a 

natureza da instituição universitária, ou seja, espaço para produção de 

conhecimentos em todas as suas formas, ao mesmo tempo em que visa torná-lo 

acessível à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento integrado do seu 

ambiente e proporcionando melhor QV. É aberto a pessoas de idade igual ou 

superior a 55 anos e se 

desenvolveatravésdeumprocessodeeducaçãopermanente,oferecendo oportunidades 

de aquisição de novos conhecimentos e de atualização cultural como um direito do 

cidadão idoso. 

O foco principal deste trabalho incide sobre o discurso e as práticas concretizadas no 

programa de extensão UNITI/UEMA. A escolha do programa deu-se, essencialmente, 

porque viabiliza a observação de relações que se estabelecem entre pessoas idosas 

e a produção de discursos sobre QV na terceira idade. 

Esse trabalho constitui-se relevante na medida que contribui para ampliar as 

referências científicas sobre Universidade à Terceira Idade, uma vez que há muitas 

lacunas sobre o assunto, bem como almeja constatar os indicadores de QV em 

idosos integrantes do programa em estudo, a fim de confirmar a contribuição social 

que o mesmo proporciona à população atendida. 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação apresenta a seguinte estrutura:capítulo 1: Introdução, capítulo 2 Inicia 

o referencial teórico onde abordar as seguintes temáticas: 

 

“Terceira idade: considerações sobre as mudanças demográficas na sociedade 

brasileira atual”. Neste capítulo, demonstram-se as mudanças ocorridas nas últimas 



 

 

 

 

décadas, que culminaram com o aumento e prevalência da população idosa no 

Brasil.  

 

“Envelhecimento da população brasileira: caminhos para a investigação”.  

Neste item foram abordados elementos do envelhecimento humano, como aspectos 

físicos, psicológicos e sociais, bem como suas implicações na QV dos indivíduos.  

 

“Educação e Terceira Idade”traz uma abordagem sobre a evolução histórica da 

questão do idoso nas universidades, seus princípios e as diretrizes, inclusive legais, 

que embasam a criação destes programas.  

 

“A experiência da UNITI”tratou um panorama sobre a experiência da Universidade 

Integrada da Terceira Idade no CESB-UEMA, desde o surgimento até as bases do 

projeto político pedagógico, implantação, clientela atendida e atividades 

desenvolvidas.  

 

O item “Metodologia” apresenta a classificação da pesquisa quanto ao tipo, à 

natureza e à abordagem, além de descrever as etapas percorridas e o instrumento 

utilizado para coleta de dados. 

O capítulo 5 traz como título“ Análise dos indicadores de QV sob a percepção 

dos idosos da Universidade Integrada da Terceira Idade (UNITI) em Bacabal – 

MA.”Neste item, verificou-se, de que maneira a participação na UNITI contribuiu para 

a efetivação dos índices de QV nos idosos. Foram apresentados dados coletados por 

meio de entrevistas estruturadas com base na Escala de Qualidade de Vida 

WHOQOL-bref, uma versão reduzida do WHOQOL-100, instrumento de avaliação de 

qualidade de vida composto por 100 itens, criado de forma colaborativa pela 

Organização Mundial da Saúde.  

Por fim, apresentamos as considerações finaisaliadas às limitações da pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

 



 

 

 

 

2REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Considerações sobre as mudanças demográficas na sociedade brasileira 

atual 

 

O número de pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos tem crescido 

rapidamente em todo o mundo. No fim do século passado, eram aproximadamente 

590 milhões de pessoas nessa faixa etária, e as projeções para 2025 são estimadas 

na ordem de um bilhão e duzentos milhões, segundo a World Health Organization 

(2002). 

O Brasil encontra-se entre os países cujo envelhecimento ocorre rapidamente. No 

início do século passado, um brasileiro vivia em média 33 anos. Atualmente, a 

expectativa de vida do brasileiro é de 73,5 anos de vida, segundo a pesquisa de 

Tábuas de Mortalidade divulgada em dezembro de 2011, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No ano anterior, a expectativa de vida era de 73,2 

anos. Ao longo de três décadas, o aumento foi de 10 anos e 11 meses na expectativa 

de vida. (IBGE, 2011) 

Figura 01: Crescimento anual da população brasileira por grupos etários: 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2000 

Segundo a OMS, até 2025, o Brasil será o 5º país em número de idosos no mundo, 

com um contingente de 33,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, como mostra 

a figura abaixo: 



 

 

 

 

Figura 2: População Idosa em Países perto ou acima de 100 milhões e o Brasil.

 

Fonte: World Population Prospects: The 2000 Revision. Nações Unidas, 2001 

 

A mudança demográfica se deve a vários fatores: o controle de muitas doenças 

infecto-contagiosas e potencialmente fatais, sobretudo a partir da descoberta dos 

antibióticos, dos imunobiológicos e das políticas de vacinação em massa; diminuição 

das taxas de fecundidade; queda da mortalidade infantil, graças à ampliação de 

redes de abastecimento de água e esgoto e da cobertura da atenção básica à saúde; 

acelerada urbanização e mudanças nos processos produtivos, de organização do 

trabalho e da vida. (MINAYO, 2000) 

Com relação à fecundidade, os números médios de filhos por mulher tenderão a não 

garantir a reposição das gerações. Embora desigualdades socioeconômicas e 

geográficas extremas tenham adiado o início desse processo nas regiões menos 

desenvolvidas do país, as Regiões Nordeste e Sul deverão permanecer com balanço 

negativo entre entradas e saídas de pessoas devido à migração. E as outras regiões 

poderão alcançá-las rapidamente. (IBGE, 2006) 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3: Taxa de fecundidade – regiões do Brasil, Inglaterra e Suécia. 

 

Fonte: CARVALHO & WONG; FRIAS & CARVALHO; SAWYER ET al.; IBGE - PNAD, 2003 

Entretanto, apesar do quadro demonstrado, que aponta para o aumento da 

expectativa de vida para o brasileiro, não se pode afirmar que essa evolução 

demográfica implique necessariamente na melhoria da QV ou inserção social do 

mesmo.  

 

Face o rápido desenvolvimento tecnológico dos anos recentes, o idoso tem 

vivenciado a diminuição do seu status social, especialmente de suas habilidades, 

conhecimento e experiências, tornando suas contribuições sociais imediatas menos 

relevantes.  A ideologia do saber atual é gerada pelo conhecimento técnico-científico 

dominado pelos jovens. Nesse contexto, poucos idosos (alguns artistas, políticos, 

profissionais liberais) conseguem ser melhores ou mais valorizados nessa idade do 

que quando jovens. (FERNANDES; SANTOS, 2011) 

 

Assim, uma vez apresentadas considerações sobre o envelhecimento da população, 

cabe refletir sobre os programas voltados para esta parcela da população, sobretudo 

os programas relacionados à (re) inclusão do idoso na sociedade e melhoria da QV 

com a inserção do mesmo no meio universitário, e verificar, assim, as conquistas e 

os desafios a serem enfrentados pelos idosos brasileiros na contemporaneidade. 



 

 

 

 

 
2.2 Envelhecimento da população brasileira: caminhos para a investigação 
 

O aumento significativo da população idosa em comparação com os demais grupos 

etários foi uma importante conquista no século XX. A melhoria da expectativa de vida 

traz importantes repercussões no campo biológico, social, psicológico e econômico, 

gerando problemas de diversas formas, o que exige uma série de estudos, que 

podem ser considerados grandes desafios deste milênio. 

 

No Brasil, o envelhecimento populacional permite uma reflexão em três matizes.  A 

primeira refere-se à constatação de que o aumento da expectativa de vida não vem 

seguido de melhorias para os idosos. A segunda diz respeito à distorção entre o ritmo 

acelerado das tecnologias e as dificuldades dos idosos em lidar com estas mudanças 

em atividades corriqueiras. E a terceira aponta para um fenômeno de envelhecimento 

não homogêneo em nosso país, onde se encontram idosos que aproveitam suas 

aposentadorias em viagens, cruzeiros e outros sequer têm acesso ao básico para 

uma sobrevivência digna. 

 

Segundo Oliveira (2009) a sociedade coloca o velho numa situação típica de 

marginalização social,na proporção em que ergue contra ele inúmeras barreiras 

sociais e desenvolve atitudes de preconceitos e discriminação social.  Percebe-se, 

então, que o idoso não tem um espaço de ação, nem mesmo na sociedade, onde ele 

se encontra cada vez mais excluído. Os preconceitos acerca da velhice elucidam as 

faces da discriminação e opressão que muitos idosos sofrem, por serem 

considerados sujeitos improdutivos e sem capacidade de aprender. Nesse sentido, o 

idoso fica caracterizado como um peso para a sociedade, a qual por muitas vezes o 

oprime, considerando que seus conhecimentos são ultrapassados e suas 

experiências não tem significado. 

 

É nesse contexto que a educação pode assumir um papel reparador e transformador, 

visto que torna as pessoas mais críticas da realidade e não conformadas com as 

injustiças sociais dominantes. Dessa maneira, a educação é o processo pelo qual a 

sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses 

(PINTO, 1989). Logo, a educação voltada para o segmento idoso deve revestir-se de 



 

 

 

 

uma ação consciente e que de fato atinja seus objetivos para este grupo, que 

necessita de uma especificidade própria. 

 

2.3 Afinal, o que é envelhecimento? 

 

O termo envelhecimento é objeto de controvérsias desde a Antiguidade. Para 

Hipócrates, médico e filósofo da Grécia Antiga, o termo significava o inverno da vida, 

fazendo analogia à última estação do ano. Para Galeno, 130 d.C,  um dos pioneiros 

da medicina, velhice era uma fase da vida da qual não podiam escapar os que não 

morriam na juventude e, portanto, devia ser entendida como "vontade da natureza".  

 

Simone de Beauvoir em seu livro A Velhice, considerado um dos mais importantes 

trabalhos sobre o tema do envelhecimento, desenvolvido durante a década de 1970 

na França, considera que “[...] a imagem da velhice é incerta, confusa, contraditória” 

(BEAUVOIR, 1990).  

 

Atualmente, entende-se que o envelhecimento resulta de fatores genéticos, 

ambientais e estilo de vida, e muitas vezes, as deficiências e limitações associadas à 

velhice podem ser causadas pelos efeitos de doenças ou de estilos de vida, mais do 

que pelos processos de envelhecimento. (HAYFLICK, 1996). 

 

Como se vê, as reflexões do último século apontam para o envelhecimento como um 

processo que está ligado a fatores biológicos, mas também sociais. Tal entendimento 

é corroborado por Stevenson, Gonçalves e Alvarez (1997), uma vez que segundo 

estes autores, a velhice associa-se a enfermidades e dependência, demonstrando 

que ligada ao processo de envelhecimento natural está uma multiplicidade de fatores 

passíveis de prevenção como condições de saneamento, de nutrição, de habitação, 

de trabalho e de educação. Assim, a compreensão do processo de envelhecimento 

só é possível se atentarmos para todos os aspectos que se relacionam a ele. 

 

Para Veras apud Loures (2001), sob o ponto de vista cronológico, velhice torna-se 

um termo impreciso, pois os limites desta flutuam de acordo com a complexidade 

fisiológica, psicológica e social. Portanto, o envelhecimento é processo natural e 



 

 

 

 

individual, no qual as alterações estruturais e funcionais são decorrentes de fatores 

tanto intrínsecos como extrínsecos, que têm que ser analisados em sua totalidade. É 

necessário levar em conta que a velhice pode ser vivida e percebida de formas 

diferentes, de acordo com o contexto sociocultural em que se desenvolve. 

 

Nesse sentido, entende-se o envelhecimento como um processo de várias 

dimensões, dinâmico e progressivo, que pode ser definido de formas diversas, 

dependendo do campo de pesquisa, área de interesse, época ou objeto de estudo. 

Logo, o envelhecimento não é homogêneo, uma vez que não existe apenas uma 

forma de envelhecer, mas processos de envelhecimento, que dependem de gênero, 

etnia, classe social e cultura. (TEODORO, 2006) 

 

Partindo dessa visão multidimensional do envelhecimento, considera-se equivocada 

a visão apenas cronológica de envelhecer, devendo, pois, ser acrescida de uma ótica 

cronológica, biofisiológica, psicológica, sociológica e cultural. Dessa forma, definir, 

conceituar e repensar a velhice é um ponto crucial para a introdução de qualquer 

estudo sobre o tema. Responder a essa questão, apenas focalizando as categorias 

semânticas, é uma forma muito simplista de avaliação, mas necessária para trazer 

luzes para o objeto de pesquisa. (SERRA, 2005). 

 

Na perspectiva dos aspectos cronológicos e demográficos, o crescimento da 

população idosa é um fenômeno mundial, e está ocorrendo em níveis sem 

precedentes na história. Fato mais relevante é que o aumento da expectativa de vida 

não é privilégio apenas de países desenvolvidos, conforme já se demonstrou, no 

Brasil, país ainda em desenvolvimento, a população de idosos já superou a 

população de crianças de 0 a 6 anos. (IBGE, 2010). 

 

Para Serra (2005), a complexidade das várias designações em relação ao sujeito que 

envelhece, frequentemente gera dúvidas quanto ao termo mais adequado a ser 

utilizado em um trabalho científico. As distinções conceituais entre velho, idoso, 

terceira idade, melhor idade não são claras, nem fáceis, resultando em um estado de 

confusão no qual florescem interpretações esparsas, equivocadas, ambíguas, 

internalizadas como verdades, ensinadas e cobradas como atitudes de vida desde a 



 

 

 

 

infância pelas várias instituições da sociedade vigente, como escola, família, igreja, 

mídia, política. 

 

Durante o século XIX, a noção de velho, estava fortemente associada à idéia de 

decadência e confundida com incapacidade para o trabalho, em que ser velho 

significava pertencer à categoria dos indivíduos pobres e fora do mercado de 

trabalho.A partir da década de 60, com a implantação de políticas sociais para a 

velhice, a visão sobre as pessoas mais velhas se modifica. Os termos pejorativos são 

suprimidos dos textos oficiais e ocorrem novos estudos sobre a velhice. Surge então, 

o termo idoso, com a intenção de ser menos estereotipado, e mais respeitoso que 

velho.Entretanto, até mesmo o termo idoso, em determinada época revestiu-se de 

certa ambigüidade, confundindo-se com as denominações de inativo ou aposentado. 

(TEODORO, 2006) 

 

Assim, em 1962, o gerontólogo francês Huet cria o termo terceira idade a fim de 

amenizar as conotações pejorativas surgidas com o advento da aposentadoria. Para 

o pesquisador, o termo expressa novos padrões de comportamento dos 

aposentados, aponta para uma forma de envelhecer de modo ativo, associado ao 

lazer, à autonomia, e autossatisfação, reporta-se a uma geração que se aposenta e 

envelhece ativamente. Logo a nova semântica ganhou aceitação geral, tanto pelos 

estudiosos, familiares, parentes, comunidade em geral, quanto pelos idosos, na 

medida em que se refere às pessoas idosas sem menosprezá-las, desmitificando a 

velhice decadente e associando-a à arte de bem viver. (SERRA, 2005) 

 

De acordo com Rodrigues (2000) o termo terceira idade tem sua origem na divisão 

sob o ponto de vista econômico, pela resolução 39/125 da ONU, que classifica o 

homem de acordo com a força de trabalho em três idades distintas: 

 

 Primeira idade: pessoas que só consomem (crianças e adolescentes) 

 Segunda idade: pessoas que produzem e consomem (jovens e adultos 

maduros) 

 Terceira idade: pessoas que já produziram e consumiram, mas que agora só 

consomem. (os aposentados) 



 

 

 

 

 

Como se observa, são inúmeros os termos, idéias e conotações dadas às pessoas 

de maior idade, mas o importante é estar vinculado à multiplicidade, pois de acordo 

com abordagens já realizadas, como A Velhice de Simone de Beauvoir, o trabalho de 

Ecléa Bosi em Memória e Sociedade – Lembranças de Velhos, a recente publicação 

de Norberto Bobbio O Tempo da Memória – De Senectute e outros escritos 

autobiográficos, o processo de envelhecimento passa por aspectos distintos, e não 

mais deve ser encarado de forma isolada, seja pelo viés biológico, ou mesmo 

econômico.  

 

2.4 Educação, terceira idade e qualidade de vida 

 

A busca pela qualidade de vida, bem como pela compreensão deste construto é 

bastante antiga. Segundo a visão aristotélica, a vida com qualidade referia-se aos 

sentimentos relacionados à felicidade, realização e plenitude. Através da 

Organização Mundial da Saúde o termo passou a ser utilizado, quando este órgão 

redefiniu o conceito saúde e incorporou a noção de bem-estar físico, emocional e 

social, desencadeando uma discussão a respeito da possibilidade de medir o bem-

estar (DINIZ; SCHOR, 2005). 

 

A expressão qualidade de vida foi empregada pela primeira vez pelo presidente dos 

Estados Unidos, Lyndon Johnson em 1964 ao declarar que "os objetivos não podem 

ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da 

qualidade de vida que proporcionam às pessoas." O interesse em conceitos como 

"padrão de vida" e "qualidade de vida" foi inicialmente partilhado por cientistas 

sociais, filósofos e políticos.  

 

O crescente desenvolvimento tecnológico da Medicina e ciências afins trouxe como 

uma consequência negativa a sua progressiva desumanização. Assim, a 

preocupação com o conceito de "qualidade de vida" refere-se a um movimento dentro 

das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos 

que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da 

expectativa de vida. (OMS BRASIL, 1998) 



 

 

 

 

 

Nesse sentido, qualidade vida pode ser entendida como a percepção que o indivíduo 

tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de 

valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de maneira completa a 

saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas 

relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no 

ambiente. (OPAS, 2005) 

 

A definição do construto qualidade de vida não desfruta de consenso até o 
momento. Entretanto, é consensual que a população de idosos apresenta 
particularidades que, por conseguinte, se refletem na conceituação de 
qualidade de vida e na determinação de quais fatores contribuem para sua 
composição (CHACHAMOVICH, 2006, p.09).  
 

 

Importa dizer, portanto, que a verificação da QV em idosos depende de fatores 

intrínsecos a esta etapa da vida, e que conta principalmente com a percepção que os 

mesmos têm sobre suas vivências. Conforme corrobora Paschoal apud Lawton 

(2002) “a qualidade de vida na velhice pode ser definida como a avaliação 

multidimensional referenciada a critérios sócio-normativos e intrapessoais, a respeito 

das relações atuais,passadas e prospectivas entre o indivíduo maduro ou idoso e o 

seu ambiente”. 

 

Um entendimento uníssono em relação ao conceito de qualidade de vida é de que 

este é um conceito subjetivo, e só pode ser definido pelo sujeito. Assim, o grupo de 

estudos da divisão de Saúde Mental da OMS definiu qualidade de vida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994) 

 

A avaliação da qualidade de vida inclui as dimensões física, psicológica e social, 

podendo-se também serem considerados outros aspectos da vida do indivíduo.  É 

importante mencionar que a avaliação da qualidade de vida é mutável, de acordo 

com o tempo, pessoa, lugar e contexto cultural (PASCHOAL, 2002). 

 



 

 

 

 

A qualidade de vida pode ser medida pela saúde física, capacidade funcional, 

percepção pessoal de rendimento adequado, contatos sociais,ausência de aflições 

psicológicas e capacidade cognitiva. Dentre os indicadores de uma boa qualidade de 

vida estão a saúde, fundos suficientes, ausência de problemas psicológicos e 

disponibilidade de apoio familiar de amigos (HAUG; FOLMAR apud CHEPP, 2006) 

 

Para Barros & Castro (2002), envelhecimento bem sucedido, qualidade de vida e 

terceira idade implicam na circulação da idéia de um velho identificado como fonte de 

recursos, autônomo, capaz de respostas criativas frente às mudanças sociais, 

disponível para ressignificar identidades anteriores, relações familiares e de amizade.  

Assim,sociabilidade,lazer e educação (como estratégia de socioterapia e de 

manutenção da “mente ativa”) fazem-se dispositivos privilegiados de intervenção 

junto a esta população e ganham espaço significativo na mídia para a criação e 

divulgação de uma “nova velhice”. 

 

2.5Educação e Terceira Idade 

 

Em 1982, a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento promovida pela ONU 

ressaltou que muitas preocupações até aquele momento atribuídas apenas à família 

deveriam ser compartilhadas pelos serviços públicos e privados apoiando a velhice. 

Com a velhice,existe uma modificação significativa nos papéis sociais que o indivíduo 

desempenha,carecendo até certo ponto de definição mais objetiva,de propósito e de 

identidade. Esses papéis precisam ser substituídos, caso contrário, o idoso interioriza 

uma anomia, tornando-se alienado da sociedade e de si mesmo. (OLIVEIRA, 2009) 

 

O novo panorama demográfico impulsiona novas propostas e políticas públicas que 

reconheçam o enorme contingente de idosos e os insira no centro das preocupações 

nacionais. (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA, 2009) 

 

No Brasil, a preocupação com a população idosa ampliou-se em 1994, quando se 

elaborou a Política Nacional do Idoso,Lei8842/94.  Uma lei de grande relevância para 

a sociedade, mas que devido a pouca divulgação nos meios sociais, ou pouca 



 

 

 

 

eficácia das políticas públicas ainda carece de implantação efetiva em todos os 

segmentos. 

 

Ainda segundo Oliveira (2009), o resgate da dignidade e da cidadania do idoso, 

possibilitando uma qualidade de vida 

sóserápossívelpelaaçãoconjuntadasociedadecivilàmedidaqueseconscientizedessa 

demanda social, aliada a sociedade política que efetivamente estabeleça políticas 

públicas em 

proldessaclientela,deumaeducaçãogerontológicabaseadanosvaloresderespeito, 

solidariedade ao ser humano e o próprio idoso que deve reivindicar o seu 

reconhecimento no cenário social. 

 

Em busca dessa cidadania, cumpre conclamar a participação efetiva dos mesmos em 

espaços educativos, uma vez que a educação surge 

comooportunidadedeação,tantoparaasociedadeconhecereaprenderarespeitaroidoso, 

como para o idoso ter novas condições de abrir-se para o mundo, conhecendo seus 

direitos e vivenciando novas experiências.   

 

“A educação tem um papel político fundamental,ela deve desempenhar um papel 

eminentemente democrático, ser um lugar de encontro, de permanente troca de 

experiências.” (GADOTTI, 1984, p.157).Nesteaspecto, não é exagero enfatizar a 

função democrática que a educação possui, bem como as possibilidades de 

mudança que podem ocorrer através dela. 

Essencialtambémélutarporumaefetivademocratizaçãodaeducação, estendendo-

aatodos,demodoainstrumentalizarosindivíduoscomos 

conteúdosbásicosvalorizadospelasociedade,para que,umavezdotados dos 

instrumentos de acesso ao saber e de senso crítico, possam ter melhores condições 

de vida e de trabalho (OLIVEIRA, 2001). 

Infelizmente, ainda nãoexisteumapolíticapúblicaespecíficaparaoidosonaáreada 

educação.  Entretanto, o Estatuto do idoso (Lei 10741/03), nos artigos 20 ao 25, 

estabelece que oidoso tenha direito à educação, respeitando a peculiar condição de 

suaidade. Assim, resta ao poder 

públicocriaroportunidadesdeacessodoidosoàeducação, com cursos especiais para 



 

 

 

 

que o mesmo integre-se à vida moderna, além de apoiar 

acriaçãodeuniversidadeabertaparaaspessoasidosasepublicaçõesdelivrose periódicos 

com conteúdos adequados a esta parcela da população. 

 

Devido ao expressivo aumento do número de idosos na população e a consequente 

visibilidade alcançada pela velhice, a partir da década de 1990, observou-se a 

criação de espaços voltados exclusivamente para a reunião de pessoas idosas, como 

os grupos de convivência, as associações de aposentados, as escolas abertas e as 

universidades da terceira idade. Esses espaços vêm sendo chamados de maneira 

genérica, mas sem ser desconhecida a diferença entre eles, de programas para a 

terceira idade. O elemento fundamental na reunião dos participantes nesses 

programas é a idade cronológica, que define tanto a reunião quanto as práticas 

desenvolvidas (DEBERT, 1999). 

 

Entre as atividades oferecidas para os idosos, as universidades da terceira idade 

destacam-se como programas de educação permanente de caráter universitário e 

multidisciplinar, que têm como pressuposto a noção de que a atividade promove a 

saúde, o bem-estar psicológico e social e a cidadania das pessoas idosas 

(CACHIONI, 2005) 

 

Nesse contexto, as universidades da terceira idade têm como objetivos principais 

rever os estereótipos e preconceitos associados à velhice, promovendo assim, a 

auto-estima e o resgate da cidadania, incentivando a autonomia, a independência, a 

auto-expressão e a reinserção social em busca de uma velhice bem-sucedida. Para 

Fenalti e Schwartz (2003) as universidades para a terceira idade visam à valorização 

pessoal, à convivência grupal, ao fortalecimento da participação social, à formação 

de um cidadão consciente de suas responsabilidades e direitos, promovendo sua 

autonomia e sua qualidade de vida. 

 

Em 1973, na França, surgiu a primeira universidade aberta à terceira idade. Tal 

programa visava tirar os idosos do isolamento, proporcionando-lhes saúde, energia, 

interesse pela vida e mudança de sua imagem diante da sociedade. Com a expansão 

do programa, devido à significativa busca por parte dos idosos, entre os anos de 



 

 

 

 

1970–1980, as universidades da terceira idade passaram por sucessivas mudanças e 

incorporaram como objetivos a atualização de conhecimentos, a inserção social, a 

gestão de pesquisas gerontológicas e a formação de cursos universitários formais 

com direito a créditos e diplomas.  

 

No Brasil, o primeiro programa de atendimento ao idoso, realizado em uma 

universidade, surgiu em 1982, na Universidade Federal de Santa Catarina, 

denominado de Núcleo de Estudos de Terceira Idade (CACHIONI, 2005).Os 

programas das universidades da terceira idade brasileiras, em sua maioria, 

caracterizam-se como propostas de educação permanente ou de educação 

continuada (NERI; CACHIONE, 1999). 

 

Na década de 1990, a atenção da universidade à questão social e científica da 

velhice tornou-se mais nítida, expressando-se, por um lado, no aumento numérico da 

produção científica no campo e, por outro, no interesse em abrir espaço para cursos 

de pós-graduação lato sensu. Fundaram-se também muitas universidades da terceira 

idade em todo o país. 

 

2.6 Educaçãogerontológica 

 

A Gerontologia Educacional enquanto disciplina científica assume uma dupla 

dependência epistemológica: por um lado a pedagógica, voltada para a pedagogia 

social e educação de adultos e, por outro lado a gerontológica, apoiada 

fundamentalmente na Gerontologia Social. O desenvolvimento da Gerontologia 

Educacional se alicerça na concepção, elaboração e implementação de programas 

de animação, estimulação, enriquecimento pessoal, formação e instrução dirigidos 

aos idosos. Dessa maneira, congrega todas as atividades educativas em que 

participem os idosos.  (OLIVEIRA, 2012) 

 

Para Peterson (1976) apud Oliveira (2012) a gerontologia educacional é um campo 

de estudo e prática que tem por objetivo a educação para e sobre a velhice e o 

envelhecimento. Inclui uma dimensão teórica (conhecimento, pesquisa, ensino 

acerca de teorias do envelhecimento, filosofia, necessidades e contextos nos quais o 



 

 

 

 

idoso se encontra, assim como as implicações educativas) e uma dimensão prática 

(organização, implementação, coordenação e avaliação de programas educativos 

para idosos).  

 

A partir dos anos 2000, com as mudanças sobre a estrutura etária do país, que 

apontava para um aumento significativo da população idosa, percebe-se um aumento 

nas pesquisas envolvendo a gerontologia educacional, representando um salto 

qualitativo neste campo. Houve um aumento expressivo de produções científicas, 

porém ainda há necessidade de novos enfoques e de maior aprofundamento teórico 

da área. 

 

Na atualidade, pesquisadores do envelhecimento como Neri (1993),Debert (1999) e 

Veras (2000) têm dado uma ênfase preventiva em seus trabalhos. Eles tentam 

perceber as necessidades e problemas decorrentes das mudanças biopsicossociais 

da velhice de forma a amenizá-la e até mesmo superá-las. Um dos problemas 

detectados é a existência de preconceitos e estereótipos relacionados à velhice 

(FREIRE; SOMMERHALDER, 2007). 

 

Em sua maioria, os trabalhos destinados à educação trazem relatos de experiências 

de projetos/cursos realizados com idosos, porém nenhum vinculado à extensão 

universitária. Estes artigos ainda são principiantes, entretanto demonstram que 

lentamente a gerontologia educacional começa a ser conhecida e reconhecida. 

 

O objeto desse estudo evidencia o reconhecimento da importância alcançada pela 

população idosa, uma vez que a UNITI é um programa de extensão permanente 

voltado a atender a população idosa da comunidade. 

 

Conforme já demonstrado nessa pesquisa, em razão do alto índice da população 

idosa nos últimos anos, muito se investiu no estudo sobre a velhice. Para Alves & 

Viana (2010), a partir do momento em que a presença da população idosa torna-se 

mais evidente na sociedade, não só pelo crescimento numérico, como também pela 

melhoria relativa do nível de vida de parte desse grupo populacional, passa-se a 

demandar mais serviços especializados por parte de todas as instituições. Dessa 



 

 

 

 

forma, percebemos que investir na educação e na qualidade de vida na velhice é um 

desafio em favor da saúde social e econômica da própria sociedade. 

 

Em 1970, foi utilizado pela primeira vez, na Universidade de Michigan, por 

DavidPeterson, o termo gerontologia educacional.Segundo o pesquisador, este termo 

designava a área responsável pelo estudo e pela prática das tarefas de ensino a 

orientadas a pessoas envelhecidas e em processo de envelhecimento. Anos depois, 

em 1980, ele acrescentou que se tratava da tentativa de aplicar o que se conhece 

sobre a educação e o envelhecimento em benefício da melhoria da vida dos idosos. 

Fez, então, tríplice classificação dos seus conteúdos: educação para os idosos; 

educação para a população em geral sobre a velhice; formação de recursos 

humanos para o trabalho com os idosos. (CACHIONE; NERI, 2004). 

 

O objetivo do pesquisador ao criar a educação gerontológica estava centrado no 

levantamento das necessidades dos idosos, estabelecimento de como a educação 

pode contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, bem como na análise de 

métodos e conteúdos para formar profissionais e voluntários na educação a 

idosos.(CACHIONE; NERI, 2004). 

 

Em 1990, Glendenning e Battersby manifestaram-se a favor de uma nova 

gerontologia educacional, que Lemieux denominou de “gerogogia crítica”, a qual seria 

menos conservadora e mais emancipadora para os idosos. Otermo “gerogogia” já 

havia sido utilizado em 1978, pelo professor Almerindo Lessa, da universidade 

portuguesa de Évora, e por Bolton, nos Estados Unidos, mas coube ao pesquisador 

canadense estabelecer seu significado como a ciência educacional interdisciplinar 

cujo objeto de estudo é o idoso emsituação pedagógica.(LEMIEUX, 2000) 

 

As propostas da gerontagogia estenderam-se aos programas americanos e cana-

denses e, em 1991, encontraram solo fértil nos programas espanhóis. Atualmente, 

esse país possui um grupo considerável de estudiosos e pesquisadores envolvidos 

nessa área, o que se refletiu na parceria das universidades de Granada e de Murcia 

para a organização de um curso de especialização intitulado “Gerontagogia: 



 

 

 

 

intervenção socioeducativa com pessoas idosas”, realizado no final da décadade 

1990. (CACHIONE; NERI, 2004). 

 

Não importa o nome que tenha, aeducação de idosos exige cada vezmais a 

formação especializada de profissionais para o cumprimento de papéis etarefas 

específicas junto à clientela idosa que cresce e ganha visibilidade socialem muitos 

países, inclusive no Brasil,nos quais as universidades da terceiraidade são locais 

onde preferencialmente ocorrem programas educacionais dirigidos a idosos. 

(CACHIONI; NERI, 2004) 

 

O surgimento de diferentes problemas e distorções sociais ocasiona a 

implementação de políticas públicas (PP) por parte dos governos. Entende-se que 

“política pública é o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no 

âmbito das relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos da 

sociedade civil” (BONETI, 1997, p. 188).  

 

Para Oliveira (2012) As políticas públicas fazem correspondência às orientações e 

disposições do governo, através das mais diversas decisões nas esferas sociais, 

influenciando a população direta ou indiretamente, nos âmbitos pessoais, 

profissionais, sociais e também educacionais.  

 

Observa-se que após definida uma PP, são criados programas, projetos e outras 

formas de implementar ou criar soluções para o problema que lhe deu origem. 

Quando os direitos elementares passam a não serem respeitados, surge a 

necessidade de ações governamentais que supram esta carência, destacando-se as 

políticas públicas (OLIVEIRA, 2011, p.71).  

 

A constante crescente da população idosa no Brasil sinaliza para a elaboração e 

implantação de políticas públicas. A lei 10741/2003, que institui o Estatuto do idoso, 

surgiu como resposta às mudanças etárias demográficas já demonstradas, como se 

pode observar na apresentação do referido dispositivo legal: 

 

O aumento da longevidade e a redução das taxasde 
mortalidade, nas últimas décadas do século passado,mudaram 



 

 

 

 

o perfil demográfico do Brasil.Rapidamente, deixamos de ser 
um “país de jovens”e o envelhecimento tornou-se questão 
fundamental paraas políticas públicas. Os brasileiros com mais 
de 60 anosrepresentam 8,6% da população. Esta proporção 
chegaráa 14% em 2025 (32 milhões de idosos).Embora o 
envelhecimento populacional mude operfil de adoecimento dos 
brasileiros, obrigando-nos adar maior ênfase na prevenção e 
tratamento de doençascrônicas não transmissíveis, nossa maior 
atenção precisase voltar para as políticas que promovam a 
saúde, quecontribuam para a manutenção da autonomia e 
valorizemas redes de suporte social. (BRASIL, 2003, p.05) 

 

Ainda em relação ao Estatuto do idoso, observa-se que o mesmo também foi 

resultado da Política Nacional do Idoso, Lei 8842/1994, que se apresentava como 

resposta do estado e da sociedade a esse segmento antes esquecido, ou seja, os 

idosos.  

 

Sobre as questões demográficas populacionais, Camarano (2006) indica que o 

envelhecimento da população é resultado de políticas assistencialistas para a 

melhoria de condições de vida, além do próprio desejo da população de viver cada 

vez mais. Entretanto, se as políticas não forem contínuas, se não houver mais 

investimento, o seu sucesso enquanto prolongamento da vida irá tornar-se sua 

própria falência.  

 

Além da necessidade de a sociedade conhecer a realidade brasileira da pessoa 

idosa, compete à própria pessoa idosa entender a sua inserção e o papel que 

desempenha nesta sociedade, percebendo suas necessidades, reivindicando o 

respeito aos seus direitos, a sua cidadania, contribuindo para uma nova visão do 

idoso e um esboço de outro paradigma de velhice.  (OLIVEIRA, 2012) 

 

Assim, mais uma vez destaca-se o Estatuto do Idoso como uma iniciativa salutar 

para (re)inclusão plena do idoso na sociedade, uma vez que prevê a obrigatoriedade 

do Estado em prover mecanismos para garantir seu escopo.Veja-se: 

 

Art. 20. O idoso tem direito a educação,cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos,produtos e serviços que respeitem sua 
peculiarcondição de idade. 
Art. 21. O Poder Público criará oportunidadesde acesso do 
idoso à educação, adequandocurrículos, metodologias e 
material didático aosprogramas educacionais a ele destinados. 
§ 1.º Os cursos especiais para idosos incluirãoconteúdo relativo 
às técnicas de comunicação,computação e demais avanços 



 

 

 

 

tecnológicos, parasua integração à vida moderna. (BRASIL, LEI 
10741/2003) 

 

Sobre a educação voltada para idosos, gerontologia educacional, assinale Oliveira 

(2012) que a mesma é estratégia fundamental para empoderar o idoso rumo a este 

processo de superação da marginalização, estereótipos negativos, para a construção 

deste novo olhar frente a velhice. “No contexto deste debate, torna-se necessário, 

analisar as diretrizes internacionais que dão base às políticas públicas e às novas 

representações sociais sobre a velhice”(FONTE, 2002, p.4).  

 

A educação ocupa papel fundamental na formação crítica do idoso, para que tenha 

condições de manter-se ativo e consciente da sua própria velhice. Por meio da ação 

pedagógica que se oportuniza uma maior inserção social, além da formação da 

pessoa idosa, enquanto ator social, mobilizado em rede, terá possibilidade de 

articulação, passará a exigir mais respeito, dignidade e um compromisso sócio-

político a propósito dos seus direitos. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Assim, observa-se que o idoso precisa ser contemplado pelo processo educativo, na 

educação formal e não formal. Nestes contextos, o direito de aprender deve 

pressupor qualquer ação e fundamentar projetos e programas que permitam ao idoso 

além de aprender, uma melhor qualidade de vida.  

 

2.7 O WHOQOL- BREF E A BASE TEÓRICA NO BRASIL 

 

Conforme já mencionado, o envelhecimento da população é um fenômeno mundial, 

que no Brasil tem alcançado importância significativa em razão da população idosa 

no país, bem como as projeções demográficas futuras. 

 

Medidas de qualidade de vida despertam interesse em investigações e experiências 

cujo desfecho se dá após a intervenção em idosos. Segundo Chachamovick; Trentini; 

Fleck (2005) diversos instrumentos de aferição de QV foram utilizados de modo 

inadequado para investigar este construto nesta população. 

 

Dessa forma, pesquisadores do Departamento de psiquiatria da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul decidiram descrever em amostra de idosos brasileiros, 



 

 

 

 

as propriedades psicométricas do instrumento utilizado pela OMS, qual seja, o 

WHOQOL – BREF, uma versão abreviada do World Health OrganizationQualityof Life 

-100 (WHOQOL-100). 

 

Nesse sentido, reuniram 424 idosos por amostragem de conveniência e aplicaram o 

WHOQOL-BREF, ficha de dados e questionário sócio-demográfico. A amostra foi 

constituída predominantemente por mulheres (64,2%) que se consideraram 

saudáveis. 

 

Todos os domínios do instrumento demonstraram-se capazes de discriminar níveis 

de desesperança ou sintomas depressivos, bem como diferentes percepções sobre o 

estado de saúde. Os coeficientes de correlação entre os domínios apresentaram 

significância estatística.  

 

Segundo o estudo, o WHOQOL-BREFapresenta desempenho psicométrico 

satisfatório em uma amostra de idosos brasileiros, constituindo-se em uma alternativa 

útil de aferição de qualidade de vida em tal população. 

 

  



 

 

 

 

3 A EXPERIÊNCIA DA UNITI 

A Universidade Integrada da Terceira Idade foi inaugurada em 2009. É um programa 

de extensão viabilizado por meio de um convênio celebrado entre Secretaria de 

Estado de Administração e Previdência Social e a Universidade Estadual do 

Maranhão.  

O convênio é amplo e nele constam referências significativas para o bom estímulo 

dos idosos. Tem como missão democratizar o saber científico, potencializando o 

desenvolvimento humano na terceira idade com ênfase na qualidade de vida do 

idoso e o efetivo exercício de seus direitos individuais e coletivos, com a visão de ser 

uma referência de ações socioculturais na terceira idade, com foco no 

desprendimento de habilidades, hábitos, atitudes proativas e empreendedoras, 

visando o usufruto de seus direitos sociais. 

Conforme se depreende do Projeto Político Pedagógico (PPP) do programa, o 

objetivo geral da UNITI/UEMA é “otimizar o compromisso social e político da 

Universidade Estadual do Maranhão com a comunidade maranhense por meio da 

implantação e operacionalização da Universidade Aberta à Terceira Idade (a partir de 

55 anos) com ações educativas socioculturais que despertem habilidades, hábitos, 

atitudes empreendedoras que favoreçam ao idoso o usufruto dos seus direitos à 

saúde, à cultura, ao lazer e a uma melhor qualidade de vida.” (OLIVEIRA, 2009, p.08) 

Grifo nosso. 

Para atingir o objetivo geral definido, a autora do projeto traçou os seguintes objetivos 

específicos, que norteiam todo o programa: 

 Democratizar o saber científico na terceira idade pela educação social, 

possibilitando ao idoso, num diálogo intergeracional, a construção de 

conhecimentos culturais múltiplos na perspectiva investigativa, 

empreendedora e inclusiva, com ênfase no exercício de seus direitos 

individuais e sociais. 

 Proporcionar situações didáticas contextualizada em práticas sociais vigentes 

de forma a maximizar a integração do idoso com a ciência e suas tecnologias 

ao meio ambiente físico, virtual e social, local e global. 



 

 

 

 

 Fortalecer a autoconfiança e auto-estima das pessoas da terceira idade com 

vistas à melhoria de suas relações com a família e sociedade; 

 Promover no meio acadêmico a consciência da responsabilidade social 

coletiva, motivando professores e alunos a assumirem compromisso com as 

políticas públicas voltadas para o envelhecimento populacional no Estado do 

Maranhão. 

 Estimular a criação de um Núcleo de apoio à Terceira Idade destinado a 

desenvolver programas vinculados à pesquisa e assistência ao idoso, da zona 

urbana e rural, com foco nas áreas de saúde, direito público, inclusão digital, 

alfabetização e educação social.  

Além dos objetivos assinalados, pode-se ainda destacar as seguintes metas no PPP: 

 Realizar reuniões de sensibilização sobre o projeto de extensão com membros 

da comunidade local, associações e entes do setor público e privado; 

 Identificar, mobilizar e institucionalizar parcerias celebrando convênios; 

 Realizar um seminário de abertura do Projeto com palestra informativa sobre 

Gerontologia Social; 

 Oferecer um Curso Básico (carga horária de 600h) com ações educativas de 

caráter investigativo e empreendedor para 100 idosos a cada ano letivo; 

 Promover estudos, pesquisas e debates científicos sobre o envelhecimento 

populacional no Estado do Maranhão 

 Promover inclusão digital de 100 idosos a cada ano letivo; 

 Criar um núcleo de apoio à terceira idade destinado a desenvolver programas 

vinculados à pesquisa e assistência ao idoso, da zona urbana e rural, com 

foco nas áreas de saúde, direito público, empreendedorismo, inclusão digital, 

alfabetização e educação social; 

 Disponibilizar na UEMANET um link para interagir com pessoas da terceira 

idade; 

 

 

 



 

 

 

 

O projeto é dividido em quatro módulos:  

 

MÓDULO I – ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 

 

Nesse módulo o enfoque básico são conhecimentos científicos nas áreas de Geriatria 

e Gerontologia. Analisa as relações intergeracionais e familiar do idoso, sua 

integração sócio-cultural, enfim informações necessárias às aprendizagens sobre o 

envelhecimento e a velhice numa visão contemporânea e globalizada. Conta com 

educadores das áreas de educação, biologia, enfermagem, gerontologia, psicologia e 

sociologia. 

 

MÓDULO II – A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE  

 

Nesse módulo o enfoque básico é qualidade de vida do idoso. Os estudos apontarão 

conhecimentos a respeito de como envelhecer com saúde e bem-estar, assim como 

a direcionar o tempo livre com atividades salutares. Conta com educadores das áreas 

de educação física, fisioterapia, nutrição, gerontologia. medicina, enfermagem e 

psicologia. 

 

MÓDULO III – ENVELHECIMENTO E CIDADANIA 

Nesse módulo o enfoque básico é a atuação do idoso na sociedade. Aborda 

assuntos que estimulem o idoso a analisar seu contexto de vida para que atue como 

cidadão consciente crítico e reflexivo estimulado para empreender novas idéias. Os 

estudos refletem sobre a vida sócio-econômica do idoso, seus direitos sociais e 

políticos, convidando-o a analisar como pode compartilhar seus conhecimentos e 

experiências, voluntariamente ou não. Conta com professores das áreas de 

gerontologia, direito, administração, economia, história, ecologia, psicologia, 

sociologia, comunicação, turismo, artes e informática. 

 

MÓDULO IV – ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE 

Nesse módulo o enfoque básico é fomentar a criatividade artística do idoso no 

aspecto individual e coletivo, como também dinamizar seu olhar para o lazer turístico 

otimizando seu bem-estar físico, mental, espiritual, energético e social, integrando-o 



 

 

 

 

culturalmente no seu contexto sócio-histórico. A programação das atividades 

proporcionará vivências significativas com a cultura local e regional visando a 

participação ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem, de maneira que 

possam expressar-se artisticamente em variadas linguagens. 

O programa oferece disciplinas básicas, como: Noções de gerontologia, Psicologia 

na terceira idade, Turismo na terceira idade, Vida e espiritualidade, Conhecendo e 

sentindo o corpo na terceira idade, Nutrição na terceira idade e Terapia ocupacional. 

Além de disciplinas optativas, como: Informática, Fitoterapia, Artesanato, modelagem 

em papel, concentração e Memória e História da arte, entre outras atividades que 

visam contribuir para a promoção da saúde física, mental e social dos idosos. 

As aulas acontecem de segunda a sexta, sendo que as oficinas são oferecidas aos 

sábados de 9:00 às 11h. Os alunos da Universidade Integrada da Terceira Idade - 

UNITI participam, ainda, de atividades físicas, como: Hidroginástica, Movimentos 

Ritmos, Tai-chi-chuan, Ginástica na terceira idade e Jogos adaptados, além da 

participação no canto coral, visitas a museus, cinemas, pequenas excursões e 

seminários integrativos. 

A intenção é oferecer a homens e mulheres, ações includentes, permitindo uma 

perspectiva de educação continuada, realizada por meio de uma metodologia 

dinâmica que proporcione a esse público um bom aprendizado e o torne mais 

preparado para enfrentar com dignidade seus medos, suas perdas, suas ansiedades, 

sua solidão.  

O Projeto inicialmente elaborado para uma experiência-piloto da UNITI em Bacabal 

prevê a ampliação e interiorização do programa por meio de inclusão de inovações 

na grade de disciplinas; oficinas e atividades físicas, novas parcerias com prefeituras, 

órgãos públicos, bancos e Ministério Público, e utilização de videoconferências 

através dos núcleos de EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA da UEMA e UFMA. 

 

 

  



 

 

 

 

4ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar os indicadores de QV sob a percepção dos 

idosos integrantes da UNITI em Bacabal (MA). Para alcançar este objetivo, utilizou-se 

uma pesquisa descritiva, com abordagem quanti-qualitativa, seguindo o modelo que 

se demonstrará a seguir: 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

4.1.1 Quanto ao tipo 

 

Este estudo utilizou metodologia de caráter descritivo, uma vez que para Richardson 

et al (1999) esta modalidade de pesquisa representa um nível de análise que permite 

verificar as características dos fenômenos, possibilitando, também, a ordenação e a 

classificação destes; por um lado, com base em estudos descritivos, surgem outros 

que procuram explicar os fenômenos segundo uma nova óptica, ou seja, analisar o 

papel das variáveis que, de certo modo, influenciam ou causam o aparecimento dos 

fenômenos.  

 

Assim, entende-se que o tipo de pesquisa escolhida adequa-se ao objetivo de estudo 

que é verificar como a Universidade Integrada da terceira idade influencia na 

Qualidade de vida dos idosos. 

 

4.1.2 Quanto à abordagem 

 

A abordagem utilizada no desenvolvimento da pesquisa é de natureza quantitativa e 

qualitativa. Quantitativa porque tem como característica transformar opiniões e 

informações em números para possibilitar a classificação e análise.  

 

Para Oliveira (1997) o método quantitativo é empregado no desenvolvimento de 

pesquisas de âmbito social, econômico, de comunicação, mercadológicas e de 

administração, o que vem a atender plenamente este estudo, e representa uma 

forma de garantir a precisão dos resultados, evitando distorções. Afirma ainda, que 



 

 

 

 

esta pesquisa, como o próprio termo indica, quantifica opiniões, dados, na forma de 

coleta de informações, assim como também o emprego de recursos e técnicas 

estatísticas, desde a mais simples, como percentagem, média, moda, mediana e 

desvio-padrão, até as de uso mais complexo, como coeficiente de correlação, análise 

de correlação, normalmente utilizadas nas defesas de tese. 

 

Além da abordagem quantitativa, a pesquisa também se adéqua ao modelo 

qualitativo, pois para Godoy (1995) esta abordagem possui um conjunto de 

características capazes de identificá-la como tal: 

 

 O ambiente natural como fonte direta da coleta de dados; 

 O caráter descritivo; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação 

do pesquisador. 

 

4.1.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Como instrumento de coleta e análisedos dados, foi utilizado umquestionário, o 

WHOQOL-bref, uma versão reduzida do WHOQOL-100, instrumento de avaliação de 

qualidade de vida composto por 100 itens, criado de forma colaborativa pela 

Organização Mundial da Saúde, em 1994. 

 

O WHOQOL-BREF é um instrumento genérico de qualidade de vida composto de 

itens pertinentes à avaliação subjetiva do indivíduo em relação aos aspectos que 

interferem em sua vida. O instrumento é dividido em 4 domínios: 

 

Domínios e facetas do WHOQOL-bref: 

 

Domínio 1 – Questões relacionadas aos aspectos físicos 

 

01. Dor e desconforto 

02. Energia e fadiga 

03. Sono e repouso 



 

 

 

 

09. Mobilidade 

10. Atividades da vida cotidiana 

11. Dependência de medicação ou de tratamentos 

12. Capacidade de trabalho 

 

Domínio 2– Questões relacionadas aos aspectos psicológicos 

 

04. Sentimentos positivos 

05. Pensar, aprender, memória e concentração. 

06. Auto-estima 

07. Imagem corporal e aparência 

08. Sentimentos negativos 

24. Espiritualidade, religião, crenças pessoais. 

 

Domínio 3 – Questões referentes às relações sociais 

 

13. Relações pessoais 

14. Suporte (apoio) social 

15. Atividade sexual 

 

Domínio 4 –Questões relacionadas ao Meio Ambiente 

 

16. Segurança física e proteção 

17. Ambiente do lar 

18. Recursos financeiros 

19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade equalidade 

20. Oportunidade de adquirir novas informações ehabilidades 

21. Participação e oportunidade de recreação / lazer 

22. Ambiente físico (poluição / ruído/ trânsito/ clima) 

23. Transporte 

 

Embora não haja um consenso a respeito do conceito de qualidade de vida, três 

aspectos fundamentais referentes ao construtoforam obtidos através de um grupo de 



 

 

 

 

qualidade de vida da OMS em diferentes culturas:subjetividade – a qualidade de vida 

só pode ser verificada pelo sujeito, nunca pelo outro; multidimensionalidade – a 

aferição da QV passa por diversos fatores, como físico, psicológico, relações sociais 

e meio ambiente; presença de dimensões positivas e negativas, como mobilidade ou 

dor, por exemplo. 

O desenvolvimento destes elementos conduziu a definição de qualidade de 

vida como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1994).  

4.2 Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade Integrada da Terceira Idade – 

UNITI, vinculada à Universidade Estadual do Maranhão, na cidade de Bacabal. O 

programa foi criado em 2009,com a oferta de 70 vagas, e atualmente atende 60 

idosos divididos em duas turmas, que concluíram a participação do programa no 

segundo semestre de 2012. 

 

O questionário foi aplicado com 59 idosos, simultaneamente, quando da realização 

da aula da saudade. Em sintonia com a comissão de formatura, foi organizado um 

evento durante todo o dia, em que estava inserido um momento para apresentação 

do projeto já qualificado, e após, seguiu-se à aplicação do questionário a todos os 

presentes na aula da saudade. 

 

 



 

 

 

 

5. ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE QV SOBRE A PERCEPÇÃO 

DOS IDOSOS DA UNIVERSIDADE INTEGRADA DA TERCEIRA IDADE (UNITI) EM 

BACABAL – MA. 

 

Este capítulo visou a descrever e analisar os resultados obtidos na pesquisa com a 

utilização do WHOQOL-BREF. O questionário foi aplicado aos idosos que 

participaram da UNITI entre os anos de 2010-2012. Ao todo foram 59 respondentes, 

que correspondem à totalidade dos concludentes do programa na 1ª turma, que 

iniciou com 70 idosos. 

 

No primeiro momento, são apresentados dados demográficos, como: gênero, idade, 

estado civil, companhia na habitação. Em seguida, apresentou-se o resultado geral, 

com as perguntas na sequência em que aparecem no questionário da OMS, 

seguidas da análise dos resultados divididos em 04 domínios, a saber: aspectos 

físicos, aspectos psicológicos, relações sociais e relação com o meio ambiente, tal 

como foi proposto na metodologia. 

 

5.1 Caracterização dos pesquisados 

 

 

Gráfico 01:Distribuição dos respondentes por gênero. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme o gráfico 01, a população pesquisada é, predominantemente, dosexo 

feminino (68%), com apenas 32% de presença masculina, o que vem aconcordar 

com as estatísticas nacionais, pois segundo dados do IBGE no Brasil, há uma 

maiorproporção de mulheres em relação a homens na faixa etária correspondente a 

terceira idade. 

  

 

Gráfico 02: Distribuição dos respondentes por faixa etária. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apesar de o programa ser voltado para a população da terceira idade, ou seja, acima 

dos 60 anos, na UNITI em Bacabal, aproximadamente 31% dos participantes ainda 

não atingiram a terceira idade, e estão na faixa de 55 a 60 anos. Isso se justifica, 

porque no projeto de extensão do programa, bem como no edital de abertura das 

vagas, admite-se a inscrição de pessoas a partir dos 55 anos.  
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Para a Universidade, o objetivo é que estas pessoas, ao chegarem à terceira idade 

de fato, já estejam preparadas com as mudanças, de forma que a chegada à fase 

idosa não impacte negativamente a QV dos mesmos. 

 

Seguidos aos integrantes com idade entre 55-60 anos, observa-se 34% com idade 

entre 61-65 anos, 20% na faixa de 66-70, 8% com idade entre 71-75 e 7% com idade 

acima de 75 anos. 

 

 

 

Gráfico 03: Distribuição dos respondentes por estado civil. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pela observação do gráfico 03, nota-se que mais da metade dos respondentes (54%) 

são casados, considerando-se neste percentual inclusive os que vivem em união 

estável. Outra parte considerável é composta por viúvos (20%) ou divorciados (17%) 

e um pequeno número desses integrantes, aproximadamente 9%, são solteiros. 
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Gráfico 04: Principal companhia na habitação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 04 diz respeito à principal companhia dos idosos em sua moradia. Observa-

se que os que dividem habitação com companheiro (54%), correspondem aos que 

responderam serem casados à pergunta anterior sobre o estado civil. Os demais, 

20% moram somente com os filhos, 17% tem irmãos, netos ou até mesmo sobrinhos 

como companhia permanente no lar, e 9% vive ainda com pai ou mãe, exercendo a 

função de cuidadores. 

 

5.2 Descriçãogeral dos resultados 

 

Antes da descrição dos resultados, é importante enfatizar que as respostas ao 

questionário WHOQOL-BREF levam em consideração apenas as duas últimas 

semanas, ou seja, os momentos mais próximos do momento da aplicação do 

instrumento de pesquisa. 
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Gráfico 05: Percepção dos idosos sobre a QV 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 05 inicia a série de perguntas referentesespecificamente à temática da 

pesquisa, cujo resultado é oriundo da aplicação do questionário sobre QV da OMS. O 

mesmo indica a maioria dos respondentes com percepção positiva sobre sua QV, o 

que corresponde aos 51% considerando boa a QV, e 20% tem percepção de muito 

boa sobre a qualidade de vida. Nenhum integrante apresentou percepção negativa 

quanto à QV, uma vez que os demais respondentes, que integram 29%, 

manifestaram-se de forma neutra, informando que a QV não está boa nem ruim. 
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Gráfico 06: Percepção sobre a própria saúde 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação ao gráfico 06,observa-se a percepção do idoso quanto à sua própria 

saúde, indicando o grau de satisfação. Nota-se que a minoria está insatisfeita (6%), 

uma vez que 18% estão muito satisfeitos, 23% estão satisfeitos, e 53% não estão 

satisfeitos nem insatisfeitos. 
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Gráfico 07: Impacto da dor física nas atividades 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 07 indica a percepção do idoso quanto à influência das dores físicas nas 

atividades cotidianas. Neste item, apenas 37% dos respondentes não sentem dor 

capaz de impedir atividades necessárias no dia a dia. Os demais indicaram de 

alguma forma, influência da dor física para realização das atividades cotidianas, 

conforme se demonstra a seguir: dos respondentes, 32% responderam que a dor os 

impede mais ou menos de fazer o que precisam; 27% responderam que a dor 

impede muito pouco e 4% responderam que a dor impede bastante na realização de 

tarefas que precisam realizar diariamente. 
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Gráfico 08: Necessidade de tratamento médico para levar a vida adiante 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
No gráfico 08, observam-se as respostas quanto à necessidade de algum tratamento 

médico para levar a vida diária. Neste item, consideraram-se exames de rotina, 

medicação de uso periódico, ou quaisquer outros tipos de terapia. Os resultados 

indicam que 10% precisam bastante de algum tipo de tratamento médico; 12% não 

precisam de tratamento algum para a vida diária; 34% precisam mais ou menos e 

44% precisam muito pouco de tratamento médico. 
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Gráfico 09: Percepção sobre o quanto os respondentes aproveitam a vida 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Em relação ao quesito aproveitar a vida, percebe-se que a maioria dos idosos 

considera que ainda aproveita bem a vida, uma vez que apenas 8% dos 

questionados indicaram que aproveitam muito pouco. Do total, 44% aproveitam mais 

ou menos, 41% acreditam que aproveitam bastante a vida, 8% aproveitam bastante e 

7% aproveitam extremamente. 
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Gráfico 10: Percepção sobre o sentido da própria vida 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A pergunta do gráfico 10 questiona os idosos sobre o sentido da própria vida. O 

resultado foi bastante satisfatório. A maioria dos respondentes é composta pelos que 

responderam bastante (49%) ou extremamente (17%) afirmam que a vida tem 

sentido. Apenas 34% responderam que a vida tem mais ou menos sentido. 
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Gráfico 11: Capacidade de concentração dos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à capacidade de concentração, os respondentes indicaram no gráfico 11 que 

tem pouca dificuldade. Apenas 2% indicaram que não conseguem se concentrar, e 

12% indicaram que conseguem se concentrar muito pouco. Os demais, ou seja, 49% 

informaram que conseguem se concentrar mais ou menos, e 37% indicaram que 

conseguem se concentrar bastante. 
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Gráfico 12: percepção sobre auto-segurança 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este item reflete a percepção dos idosos quanto à segurança. Quando perguntados 

sobre o quanto eles se sentem seguros, 2% responderam não se sentirem nada 

seguros, 2% disseram se sentirem muito pouco seguros, 9% responderam se 

sentirem extremamente seguros, 39% indicaram que se sentem bastante seguros, e 

48% informaram que se sentem mais ou menos seguros. 
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Gráfico 13: Percepção sobre o meio ambiente 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico 13, questiona-se sobre o quão saudável é o ambiente físico dos 

respondentes. A pergunta leva em consideração, entre outros fatores, o clima, 

barulho, poluição e atrativos. Uma minoria 4% (nada) e 2% (muito pouco) considera 

pouco saudável o ambiente físico (cidade) no qual estão inseridos.  

 

Neste item, no momento da aplicação do questionário, alguns dos que consideraram 

mais ou menos saudável o meio ambiente (55%) lembraram o clima extremamente 

quente como empecilho para a qualidade total. Já os que julgaram o ambiente físico 

extremamente (7%) ou bastante (32%) saudável, fizeram referência à tranqüilidade 

típica de cidades interioranas. 
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Gráfico 14: Percepção sobre a energia suficiente para o dia a dia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise do gráfico 14 evidencia que a maioria dos respondentes possui energia 

razoável para o dia a dia. Apenas 11% responderam que possuem muito pouca 

energia. Os demais respondentes afirmaram que possuem muita energia (30%), 

sendo completamente (13%) ou em quantidade média (46%) de energia para o dia a 

dia. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

No que diz respeito à auto-estima, os idosos da UNITI apresentaram resultado 

bastante satisfatório. Apenas 2% responderam que aceitam muito pouco a aparência 

física. As demais respostas indicam que 39% aceitam muito a aparência física; 18% 

aceitam completamente, e 41% aceitam de forma mediana a aparência física. 

 

 

Gráfico 16: Poder aquisitivo dos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 16 descreve a situação econômica dos respondentes. A questão diz 

respeito à quantidade de dinheiro que os mesmos têm para satisfazer as 

necessidades. Neste caso, chama-se a atenção para o quanto o dinheiro disponível 

aos idosos é capaz de suprir o que eles necessitam.  

 

Apenas 14% dos questionados afirmam que o dinheiro disponível é muito pouco para 

lhes prover o necessário; A maioria (59%) considera a quantidade média para a 

satisfação das necessidades; Entre os respondentes, destaca-se 16% muito satisfeito 

com o poder aquisitivo e 14% completamente satisfeitos. Tal resultado tem relação 

com a situação econômica dos mesmos, uma vez que a fonte de renda dos sujeitos 
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da pesquisa divide-se entre aposentadoria, pensões ou proventos do funcionalismo 

público. 

  

 

Gráfico 17: Disponibilidade de informações para o dia a dia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação à quantidade de informações disponíveis para o dia a dia, o gráfico 17 

demonstra que a maioria considera suficientes as informações que possuem. Apenas 

5% não estão satisfeitos com as informações, afirmam ter muito pouco (3%) ou nada 

(2%) de informação para o dia a dia. A maior parte dos respondentes considera que é 

média (45%), muita (43%) ou completa (7%) a quantidade de informações para o 

cotidiano. 

 

 

2%
3%

45%

43%

7%

DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES

NADA

MUITO POUCO

MÉDIO

MUITO

COMPLETAMENTE



 

 

 

 

 

Gráfico 18: Oportunidades de lazer disponíveis aos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do gráfico 18 depreende-se que mais da metade dos idosos da UNITI dispõe de 

atividade de lazer, uma vez que apenas 2% informaram não terem oportunidade de 

lazer, seguidos de 19% que informaram ter muito poucas oportunidades. Os outros 

respondentes afirmaram ter oportunidades de forma mediana (52%), bem como 

muito (25%) ou completamente (2%). Esse dado contrasta com demais exemplos 

cotidianos, onde se percebem que os idosos são geralmente deixados em casa, 

afastando-se do convívio social.  

 

Para os idosos atendidos pela UNITI, o próprio programa Universidade da Terceira 

Idade é o responsável pelo lazer nos últimos anos. Eles referem-se às oficinas de 

dança, teatro, sessões de hidroginástica, festas e outros acontecimentos que 

ampliaram significativamente as oportunidades de entretenimento para os mesmos, 

conforme um relato a seguir:  
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“ A UNITI foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. Aqui 

além de estudar, a gente se diverte muito. Se eu chego aqui 

cansada, triste ou preocupada, volto pra casa com as energias 

renovadas. As aulas de hidroginásticas e dança então... Foram 

um santo remédio pras dores de coluna de muita gente aqui.”  

      M.G.O, integrante da UNITI, 63 anos. 

 

 

 

Gráfico 19: capacidade de locomoção dos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a capacidade de locomoção, observa-se no gráfico 19, não ser esse um 

problema para os idosos da UNITI. Apenas 4% dos mesmos afirmaram ser ruim a 

capacidade de locomoção. Os demais integrantes dividem-se em: nem bom nem 

ruim (30%), bom (46%) e muito bom (20%). 
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Gráfico 20: Satisfação com o sono 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O sono é certamente um influenciador na QV dos indivíduos. Uma noite mal dormida 

pode ser consequência ou causa para uma má qualidade de vida. Neste item, 

observa-se, através do gráfico 20, que não existem reclamações de grandes 

proporções, uma vez que apenas 2% dos respondentes responderam estarem muito 

insatisfeitos. Uma parcela considerável (43%) declarou-se satisfeito com o sono, 

seguidos de 39% nem satisfeitos nem insatisfeitos, e 16% muito satisfeitos. 
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Gráfico 21: Capacidade para desempenhar atividades no dia a dia  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que diz respeito à capacidade de desempenhar atividades no dia a dia, o gráfico 

21 demonstra alto índice de satisfação dos idosos. Dos pesquisados, 50% estão 

satisfeitos; 16% estão muito satisfeitos; 30% não estão nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos e apenas 4% estão insatisfeitos. 
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Gráfico 22: satisfação quanto à capacidade para o trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A capacidade para o trabalho é um fator muito importante para a manutenção da 

auto-estima dos idosos. Isto porque como demonstrado nesta pesquisa, a terceira 

idade é para alguns teóricos, o momento em que o indivíduo nada mais produz, mas 

apenas consome. No caso dos idosos da UNITI, percebe-se que apenas 9% dos 

respondentes estão insatisfeitos, e 2% muito insatisfeitos. Dos demais, 12% estão 

muito satisfeitos, 23% estão satisfeitos e 54% responderam nem satisfeitos nem 

insatisfeitos. 

 

Atente-se para o fato de que a questão perguntava sobre a capacidade para o 

trabalho. Isto não significa necessariamente que as respostas se relacionem com os 

que estão ou não efetivamente no mercado de trabalho, haja vista que muitos dos 

respondentes já estão aposentados, porém acreditam possuir ainda a capacidade 

para laborarem. 
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Gráfico 23: Satisfação consigo mesmo 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 23 diz respeito ao nível de satisfação dos respondentes consigo mesmos. 

As respostas coadunam-se com o resultado no gráfico 05, que perguntava sobre a 

percepção dos mesmos sobre sua qualidade de vida. Estas duas questões foram as 

que apresentaram maior percepção positiva. Neste gráfico o nível de satisfação 

consigo mesmo é bastante elevado, pois 57% dos respondentes informaram que 

estão satisfeitos, acompanhados de 20% muito satisfeitos e 23% indicaram não 

estarem satisfeitos nem insatisfeitos. 
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Gráfico 24: Satisfação quanto às relações sociais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 24 inicia o bloco de questões referentes às relações sociais, considerando 

amigos, parentes e colegas. Neste item, 63% responderam que estão satisfeitos, 

25% disseram estar muito satisfeitos e apenas 12% responderam não estar 

satisfeitos nem insatisfeitos. Como se percebe, as relações sociais entre os idosos da 

UNITI estão bastante satisfatórias, uma vez que somado o grupo “satisfeito” com o 

“muito satisfeito” teremos 88% de idosos com percepção positiva sobre suas relações 

sociais, o que certamente influi na qualidade de vida dos mesmos. 
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Gráfico 25: Satisfação com a vida sexual 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 25 descreve a satisfação dos idosos quanto às relações sexuais. Interessa 

lembrar que as respostas foram dadas considerando-se as duas últimas semanas. 

Neste item, identifica-se um percentual reduzido de indivíduos insatisfeitos (4%). A 

maior parte utilizou como resposta nem satisfeito nem insatisfeito (57%), seguidos 

por 37% satisfeitos e 2% muito satisfeitos. 
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Gráfico 26: Satisfação com relação ao apoio dos outros 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda em referência às relações sociais, o gráfico 26 questiona sobre a satisfação 

com relação ao apoio que recebe dos amigos. Neste item, a maioria considerável 

manifestou-se satisfeito (61%), seguidos de 21% muito satisfeitos, 14% nem 

satisfeito nem insatisfeito, 2% insatisfeito e 2% muito insatisfeito. O resultado positivo 

desse questão está certamente ligada a rede de amigos que se formou com a 

vivência na UNITI, o que segundo os integrantes formará laços além universidade. 
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Gráfico 27: Satisfação com relação às condições da moradia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 27 apresenta a percepção dos idosos quanto ao local em que mora, mais 

especificamente a residência. Nota-se que o índice de satisfação é bastante elevado, 

uma vez que apenas 2% dos respondentes apresentaram resposta de caráter 

negativo. Conforme o gráfico, 45% dos sujeitos da pesquisa estão satisfeitos com 

sua moradia, seguidos de 21% muito satisfeitos, e 32% nem satisfeitos nem 

insatisfeitos. 
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Gráfico 28: Satisfação com relação ao acesso a serviços de saúde 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 28 indica a satisfação dos sujeitos da pesquisa com os acessos aos 

serviços de saúde. A maioria (59%) manifestou-se nem satisfeito nem insatisfeito, 

27% disseram estar satisfeitos, 10% estão insatisfeitos, 2% estão muito satisfeitos e 

2% estão muito insatisfeitos. Este resultado coaduna-se com análise de outros 02 

gráficos, a saber: GRÁF. 06 – Percepção sobre a própria saúde e GRÁF. 08 – 

Necessidade de tratamento médico para levar a vida no dia a dia.  

 

Nos dois gráficos citados anteriormente, as respostas de valor negativo apareceram 

em menos frequência, uma vez que os idosos da UNITI informaram estar satisfeitos 

com a própria saúde e que precisam de pouco tratamento médico para seguir a vida 

cotidiana. 

 

Tais respostas refletem no quesito deste gráfico, já que segundo os idosos, eles não 

têm buscado muito os serviços de saúde, motivo pelo qual observamos a maioria 

com a resposta nem satisfeito nem insatisfeito (59%). 
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Gráfico 29: Satisfação com relação ao meio de transporte 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto ao meio de transporte disponível aos sujeitos da pesquisa, identifica-se uma 

variedade considerável nas respostas. Dos respondentes, 36% indicaram como 

resposta nem satisfeito nem insatisfeito; 34% afirmaram estar satisfeitos; 12% 

manifestaram-se insatisfeitos; 9% disseram estar muito satisfeito e outros 9% 

informaram estar muito insatisfeito.  
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Gráfico 30: Frequência de sentimentos negativos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 30 relaciona as questões de aspectos psicológicos. Conforme se 

depreende de documentários na área da psicologia e psiquiatria, as chamadas 

doenças da alma impactam negativamente na qualidade de vida dos indivíduos, e as 

mesmas iniciam com sentimentos de tristeza, mau humor, ansiedade, desespero, 

entre outros. A frequência com que esses sentimentos aparecem no cotidiano dos 

indivíduos é que os levarão às enfermidades. 

 

Neste item, observa-se que os idosos da UNITI apresentaram resultados 

satisfatórios. Conforme o gráfico, apenas 14% dos sujeitos apresentam sentimentos 

negativos com certa frequência, são os que responderam sempre (2%), muito 

frequentemente (3%) e frequentemente (9%). Os demais ficaram divididos em 43% 

que algumas vezes têm sentimentos negativos e 43% que nunca têm sentimentos 

negativos, levando-se em consideração as duas últimas semanas, conforme já se 

afirmou anteriormente. 

 

 

43%

43%

9%

3%
2%

FREQUÊNCIA DOS SENTIMENTOS 
NEGATIVOS, TAIS COMO: MAU HUMOR, 

DESESPERO, ANSIEDADE

NUNCA

ALGUMAS VEZES

FREQUENTEMENTE

MUITO FREQUENTE

SEMPRE



 

 

 

 

 

Gráfico 31: Influência da UNITI nas respostas do questionário OMS 

Fonte: A autora 

 

A pergunta do gráfico 31 foi acrescentada ao questionário pela autora da pesquisa. A 

inclusão desse item foi de grande relevância, uma vez que se desejava observar de 

que forma a vivência na UNITI contribuiu para a melhoria da QV sob a percepção dos 

próprios idosos. 

 

Assim, perguntou-se aos mesmos “Em que medida a vivência na UNITI 

influenciou para as respostas de valor positivo a essa pesquisa?” 

 

O resultado foi o seguinte: 48% afirmaram que a vivência na UNITI influenciou muito 

para as respostas positivas; 26% acreditam que influenciou mais ou menos; 22% 

informaram que a influência foi bastante, e apenas 4% informaram que foi pouca a 

influência da UNITI para as respostas positivas no questionário.  
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5.3 Descriçãodos resultados por domínios 

 

Domínio 1 – Questões relacionadas aos aspectos físicos 

 

Questão Percepção 

positiva (%) 

Percepção 

negativa (%) 

Percepção 

neutra (%) 

Como você avalia sua qualidade de 

vida? 
71% - 29% 

Quão satisfeito (a) você está com 

sua saúde? 
41% 6% 53% 

Em que medida você acha que sua 

dor impede de fazer o que precisa? 
64% 4% 32% 

Quão bem você consegue se 

locomover? 
66% 4% 30% 

Você tem energia suficiente para 

seu dia a dia? 
43% 11% 46% 

O quanto você precisa de 

tratamento médico para levar sua 

vida diária? 

56% 10% 34% 

Quão satisfeito você está com sua 

capacidade para o trabalho? 
35% 11% 54% 

Quão satisfeito você está com sua 

capacidade para as atividades do 

dia a dia? 

66% 4% 30% 

 
Tabela 01: resultados relacionados aos aspectos físicos. 
Fonte: A autora 

 
Conforme se observa no quadro acima, a percepção dos idosos quanto a questões 

relacionadas ao aspecto físico apresenta índice positivo. Depreende-se, portanto, 

que a elevação na alta estima influencia na qualidade de vida, que demonstra 

resultados absolutamente satisfatórios, uma vez que o percentual de percepção 

negativa apresenta-se mínimo quando comparado à percepção positiva eneutra. 



 

 

 

 

Domínio 02 – Questões relacionadas aos aspectos psicológicos 
 
 

Questão Percepção 

positiva (%) 

Percepção 

negativa (%) 

Percepção 

neutra (%) 

Em que medida você acha que sua 

vida tem sentido 
66% - 34% 

O quanto você consegue se 

concentrar? 
37% 14% 49% 

Você é capaz de aceitar sua 

aparência física 
57% 2% 41% 

Quão satisfeito você está consigo 

mesmo? 
77% - 23% 

Com que frequência você tem 

sentimentos negativos como mau 

humor, depressão, ansiedade ou 

desespero? 

43% 14% 43% 

 
Tabela 02: Resultados relacionados aos aspectos psicológicos 
Fonte: A autora 
 
 

Neste item nota-se a maior influência da participação da UNITI na qualidade de vida 

dos idosos. A análise do quadro aponta para uma avaliação positiva da própria vida 

quanto aos aspectos psicológicos e emocionais. Assim, o programa efetivamente 

influenciou na auto-aceitação, na satisfação consigo mesmo, e na 

eliminação/diminuição de sentimentos negativos relacionados à existência. Tal 

constatação é facilmente verificável, tendo vista os baixíssimos resultados negativos 

observados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Domínio 3 – Questões referentes às relações sociais 
 
 

Questão Percepção 

positiva (%) 

Percepção 

negativa (%) 

Percepção 

neutra (%) 

Quão satisfeito você está com suas 

relações pessoais? 
88% - 12% 

Quão satisfeito você está com vida 

sexual? 
39% 4% 57% 

Quão satisfeito você está com o 

apoio que recebe dos amigos? 
82% 4% 14% 

 
Tabela 03: Resultados referentes às relações sociais 
Fonte: A autora 

 
 
As questões referentes às relações sociais também apresentaram percepção 

preponderantemente positiva. Este resultado pode ser associado à participação no 

programa, uma vez que segundo relato dos próprios idosos, a vivência na UNITI 

ampliou o ciclo de amizades, inclusive prolongando esse rol de novos amigos para 

além universidade, já que as amizades construídas passaram a fazer parte da vida 

dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Domínio 4 – Questões referentes à relação com o meio ambiente 
 
 

Questão Percepção 

positiva (%) 

Percepção 

negativa (%) 

Percepção 

neutra (%) 

Quão seguro você se sente em sua 

vida diária? 
48% 4% 48% 

Quão saudável é seu ambiente 

físico? 
39% 6% 55% 

Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
27% 14% 59% 

Quão disponíveis para você estão 

as informações que precisa no dia 

a dia? 

50% 5% 45% 

Em que medida você tem 

oportunidades de lazer? 
27% 21% 52% 

Quão satisfeito você está com as 

condições do local em que mora? 
66% 2% 32% 

Quão satisfeito você está com o 

seu acesso a serviços de saúde? 
29% 12% 59% 

Quão satisfeito você está com seu 

meio de transporte? 
43% 21% 36% 

 
Tabela 04: Resultados referentes à relação com o meio ambiente 
Fonte: A autora 

 
O quadro referente à relação com o meio ambiente foi o que apresentou percepções 

mais variadas. Neste aspecto, não se percebe uma grande influência da UNITI, uma 

vez que a inclusão dos idosos na universidade não produz grande efeito sobre os 

aspectos externos, tais como: segurança, acesso à saúde, condições do local em 

que mora, entre outros. 

 

Assim, infere-se que a participação dos idosos no programa atendeu 

satisfatoriamente ao que se objetivava, já que os aspectos relacionados ao indivíduo 

foram plenamente influenciados pela UNITI, sofrendo variações que ao final levaram 

os idosos a apresentarem uma percepção positiva sobre a própria qualidade de vida. 



 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES DA PESQUISA, SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS  

 

Este capítulo tem como propósito apresentar os principais resultados desta pesquisa, 

considerando osobjetivos teóricos adotados e os dados coletados por meio da 

aplicação dos questionários, bem como expor as limitações e recomendações para 

futuras investigações. 

 

Analisando os dados coletados, verifica-se que 68% são mulheres, enquanto os 

homens somam apenas 32% do total de entrevistados. Tal proporção condiz com os 

dados demográficos no país, cuja distribuição por gênero é de 62,4% para mulheres 

e 37,6% para homens em terceira idade. 

 

Em relação à percepção da qualidade de vida pelos idosos, optou-se pela utilização 

do WHOQOL-BREF, um questionário criado pela OMS para aferição da qualidade de 

vida de indivíduos na terceira idade e validado por pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Tal instrumento sofreu mínimas adaptações. Sendo 

necessária apenas a pergunta: “Em que medida a vivência na UNITI influenciou 

para as respostas de valor positivo a essa pesquisa?” Para este questionamento, 

a maioria dos idosos (70%) respondeu que a vivência na UNITI influenciou 

consideravelmente para as respostas de valor positivo. 

 

No que diz respeito às demais perguntas, optou-se por organizá-las segundo 04 

domínios, conforme o teor dos questionamentos. Assim, foram distribuídos resultados 

nos domínios: I – Aspectos físicos; II – Aspectos psicológicos; III – Relações sociais; 

IV – Relações com o meio ambiente. Resumidamente, os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

 

No domínio I a resposta com maior percentual de percepção positiva foi”Como você 

avalia sua qualidade de vida?” para este item, 71% dos respondentes 

manifestaram percepção positiva e os demais 29% apresentaram percepção neutra 

que equivale à resposta nem boa, nem ruim. O item com menor percepção positiva 

diz respeito à pergunta “Quão satisfeito você está com sua capacidade para o 



 

 

 

 

trabalho?” Apenas 35% dos entrevistados apresentaram percepção positiva a este 

item. Os demais, 54% apresentaram percepção neutra ou negativa (11%), Tal 

resultado, segundo os respondentes, dá-se em razão de os mesmos considerarem 

que estão aptos para o trabalho, mas não o exercerem, por não terem espaço no 

mercado de trabalho ou por já estarem aposentados. 

 

No domínio II, duas questões merecem destaque. A primeira diz respeito ao item com 

maior percentual de percepção positiva dos idosos: “Quão satisfeito você está 

consigo mesmo?”Nesta pergunta, 77% dos respondentes manifestaram respostas 

positivas. Tal resposta aproxima-se da resposta À primeira pergunta do item I, em 

que 77% percebem positivamente sua qualidade de vida. A questão com menor 

percepção positiva foi “O quanto você consegue se concentrar?” para este item, o 

percentual de respostas positivas foi abaixo das demais no mesmo domínio: apenas 

37% responderam positivamente, 14% manifestaram-se negativamente à pergunta e 

49% de forma neutra. 

 

O domínio III foi o que apresentou os maiores percentuais de percepção positiva e 

consequentemente os menores índices de percepção negativa. As questões 

relacionadas às relações sociais e ao apoio que os mesmos recebem dos amigos 

apresentaram respostas positivas que ultrapassaram os 80%. Apenas a questão 

relacionada às relações sexuais apresentou percepção positiva reduzida 

percentualmente. Neste item verifica-se que 39% apresentaram respostas positivas, 

seguidos de 57% com percepção neutra e apenas 4% de percepção negativa. 

 

O último domínio refere-se às questões relacionadas ao meio ambiente. Este domínio 

foi o que apresentou menores índices positivos e mais resultados variados, oscilando 

entre percepções positivas, negativas e neutras. Tal oscilação pode ser percebida 

com os seguintes resultados: “Quão satisfeito você está com as condições do 

local em que mora?”48% (percepção positiva) 4% (percepção negativa) 48% 

(percepção neutra). “Em que medida você tem oportunidades de lazer?”27% 

(percepção positiva)21% (percepção negativa)52% (percepção neutra). “Quão 

satisfeito você está com as condições do local em que mora?”66% (percepção 

positiva)2% (percepção negativa)32% (percepção neutra). 



 

 

 

 

Quanto às limitações da pesquisa, cita-se a escassez de outras pesquisas 

específicas na área. Apesar de existir um número variado de pesquisas sobre as 

Universidades abertas à terceira idade, não se verifica nesses estudos relação com a 

qualidade de vida dos idosos, o que trouxe certa dificuldade em definir o marco 

teórico. 

 

Outra dificuldade para a conclusão deste trabalho diz respeito ao atraso da IES 

pesquisada em divulgar edital para preenchimento de novas vagas para o programa 

UNITI. Inicialmente, o intuito era comparar os resultados por meio da aplicação dos 

questionários aos idosos concluintes e ingressantes, o que não foi possível, pois 

somente ao término desta pesquisa foi publicado o referido edital. 

 

Durante a investigação, observou-se que, de modo geral, ainda há carência de 

estudos acadêmicos sobre mercado de trabalho para idosos e o idoso como público 

consumidor. Recomenda-se, assim, que outras pesquisas sejam desenvolvidas 

nessa área. 

 

Sugere-se, também, a realização de uma pesquisa comparativa aplicando-se o 

questionário aos idosos em dois momentos: Inicialmente, no ingresso dos mesmos ao 

programa Universidade da Terceira Idade, e posteriormente, ao final do terceiro ano, 

quando da conclusão da participação dos mesmos no referido programa, de maneira a 

verificar em quanto a participação na UNITIinflui efetivamente na percepção da qualidade 

de vida desses idosos. 
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Instruções 
 
 
 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões . Se 

você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha 

entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá 

ser sua primeira escolha. 

 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 

estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas 

últimassemanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão 

poderia ser: 
 

  nada muito médio muito completamente  
   pouco     
        

 Você recebe dos outros o apoio de que 1 2 3 4 5  
 necessita?       
        

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve 

circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 
 

  nada muito médio muito completamente  

   pouco     
        

 
Você recebe dos outros o 
apoio de 1 2 3 4 5  

 que necessita?       
        

 
Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 



 

 

 

 

 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe 
parece a melhor resposta. 

    muito  ruim  
nem 
ruim  boa  muito  

 

    ruim    

nem 
boa    boa  

 

             

              

 1 
Como você avaliaria sua 
qualidade de 1  2  3  4  5  

 

  vida?            
 

              

         
 

   muito  insatisfeito  nem  satisfeito muito  
 

   

insatisfeit
o    satisfeito   satisfeito  

 

       

nem 
     

            
 

       insatisfeito     
 

              

 2 
Quão satisfeito(a) 
você 1  2  3   4 5  

 

  

está com a sua 
saúde?           

 

                  

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

   nada muito mais ou bastante extrema-  

    pouco menos  mente  
         

 3 
Em que medida você acha 
que 1 2 3 4 5  

  

sua dor (física) impede você 
de       

  fazer o que você precisa?       
         

 4 O quanto você precisa de 1 2 3 4 5  

  

algum tratamento médico 
para       

  levar sua vida diária?       
         

 5 O quanto você aproveita a 1 2 3 4 5  

  vida?       
         

 6 
Em que medida você acha 
que 1 2 3 4 5  

  a sua vida tem sentido?       
         

 7 
O quanto você consegue 
se 1 2 3 4 5  

  concentrar?       
         

 8 Quão seguro(a) você se 1 2 3 4 5  



 

 

 

 

sente 

  em sua vida diária?       
         

 9 Quão saudável é o seu 1 2 3 4 5  

  

ambiente físico (clima, 
barulho,       

  poluição, atrativos)?       
         

 
 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou 
é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

    nada  muito  médio  muito 
completament
e  

 

      pouco         
 

                

 10 
Você tem energia suficiente 
para  1  2   3  4  5  

 

  seu dia-a-dia?             
 

                

 11 
Você é capaz de aceitar 
sua  1  2   3  4  5  

 

  aparência física?             
 

                

 12 
Você tem dinheiro suficiente 
para  1  2   3  4  5  

 

  

satisfazer suas 
necessidades?             

 

               

 13 
Quão disponíveis para você 
estão 1  2   3  4  5  

 

  

as informações que precisa no 
seu 

      
 

             
 

  dia-a-dia?             
 

                

 14 Em que medida você tem  1  2   3  4  5  
 

  

oportunidades de atividade 
de             

 

  lazer?             
 

            

As questões seguintes perguntam 
sobre 

quão bem ou 
satisfeito 

você se sentiu a respeito 
de  

 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas 
semanas.        

 

    
muit
o  ruim nem ruim  

bo
m muito  

 

    ruim    nem bom   bom  
 

               

 15 
Quão bem você é capaz de 
se  1  2   3  4 5  

 

  locomover?            
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   muito insatisfeito nem satisfeito muito  

   

insatisfeit
o  satisfeito  satisfeito  

     nem    

     insatisfeito    
         

 16 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com o seu 
sono?       

         

 17 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  está com sua  capaci-       

  

dade de 
desempenhar       

  

as atividades do seu 
dia-       

  a-dia?       
         

 18 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com sua  
capacida-       

  de para o trabalho?       
         

 19 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  está consigo mesmo?       
         

 20 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com suas 
relações       

  pessoais (amigos,       

  

parentes, 
conhecidos,       

  colegas)?       
         

 21 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  está com sua vida       

  sexual?       
         

 22 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  está com o apoio que       

  você recebe de seus       

  amigos?       
         

 23 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com as 
condições       

  do local onde mora?       
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 24 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com o seu 
acesso       

  

aos serviços de 
saúde?       

         

 25 
Quão satisfeito(a) 
você 1 2 3 4 5  

  

está com o seu meio 
de       

  transporte?       
         

 
 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou 
experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

   nunca algumas Freqüen muito sempr  
 

    vezes -temente 
freqüentemen
t e  

 

     

e 
   

        
 

          

 26 Com que freqüência você 1 2 3 4 5  
 

  

tem sentimentos negativos 
tais       

 

  

como mau humor, 
desespero,       

 

  ansiedade, depressão?       
 

          

 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
 
Você tem algum comentário sobre o questionário? 
 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto de extensão universitária propõe a implantação e 

operacionalização de ações educativas aidosos da sociedade maranhense com o 

apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da UEMA e instituições 

parceiras, fornecendo a esse público Educação Continuada para otimizar sua 

qualidade de vida por meio da aquisição de conhecimentos científicos e participação 

ativa em atividades físicas, artísticas, culturais e de inclusão digital e social. 

Espera-se que este projeto educativo possa contribuir significativamente 

para a melhoria da qualidade de vida do idoso que, na maioria das vezes, encontra-

se ignorado pela própria família, pela sociedade e políticas publicas regionais. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

A ampliação de estudos sobre envelhecimento nas áreas de Saúde e 

Ciências Sociais vem dinamizando o debate sobre o espaço social do idoso, cidadão 

de direitos e deveres, que vê sua identidade minada por modelos que teimam em 

adequá-lo ao sabor da moda. 

Os brasileiros com mais de 65 anos já representam 8,6% da população e 

o fenômeno do envelhecimento do país, até há pouco tempo classificado como de 

população ativa predominantemente jovem, ocorre de forma acelerada. Dentro de 8 

a 9 anos o Brasil ocupará o 6º lugar entre os países mais envelhecidos. De 

coitadinho a idoso de comportamento adolescente, os indivíduos dessa faixa etária 

são estigmatizados e cobrados para se integrarem em atividades físicas, culturais e 

de lazer, mesmo que seu interesse passe longe disso. 

Num país como o Brasil, com um vasto contingente de pobres em todas 

as idades,com uma política de saúde caótica, com benefícios previdenciários 

ínfimos, com a assistência social praticamente inerte e com um forte preconceito 

contra os idosos, não é difícil presumir as dificuldades que os idosos, principalmente 

os mais pobres, vivenciam. Do outro modo, a incompreensão e a indiferença social 

são os piores males que enfrentam. 

O idoso deve usufruir de seus direitos fundamentais como pessoa 

humana e viver as oportunidades e facilidades garantidas por Lei que assegura a 

preservação de sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social em condições dignas, com liberdade e dignidade. Ao aprovar a Lei 

10.741/2003 o governo federal estabelece no vigor da legislação que é obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público promover ao idoso seus 

direitos naturais, exercício da cidadania e acima de tudo o respeito familiar e 

comunitário. 

Se a dimensão sociopolítica é importante nas faixas etárias mais jovens, é 

crucial na vida dos mais velhos, cuja participação no setor produtivo costuma ser 

reduzida ou nula. Muitos desistem de lutar por seu lugar social, e isso é altamente 

prejudicial, pois o espaço de poder não fica vago. Se os idosos não ocuparem seu 

espaço político, certamente outros o ocuparão, com graves repercussões para os 
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direitos sociais tão duramente conquistados por eles na Constituição de 1988. Como 

sujeitos históricos que são, precisam ser respeitados, valorizados e incluídos em 

todos os setores da sociedade. 

A Universidade pode se constituir um canal privilegiado, não exclusivo, no 

debate e na ação do resgate da cidadania do idoso, tão ameaçada nessa conjuntura 

sob o impacto da globalização que tende a excluir do processo produtivo os mais 

vulneráveis, entre os quais se situam as pessoas da terceira idade. E a extensão 

universitária pode ser um braço amigo de resgate e valorização da pessoa idosa na 

comunidade, além de ser um agente facilitador da manutenção de um fórum 

permanente de debates acerca de questões do envelhecimento contemporâneo. Por 

meio da ação educativa poderá desenvolver projetos que favorecem medidas 

includentes permitindo às pessoas idosas uma perspectiva de educação continuada 

realizada mediante uma metodologia dinâmica com atividades socioculturais, 

organizativas e de ação comunitária que possibilitem a autoidentificação de 

potencialidades e possibilidades de atuação cultural e/ou ocupacionais. 

A extensão da Universidade Estadual do Maranhão se caracteriza como o 

segmento que leva à sociedade, indistintamente, o ensino e a pesquisa realizados 

na Instituição de Ensino Superior. Tem por objetivo aproximar a universidade da 

realidade social, diminuir a barreira entre o conhecimento acadêmico e o popular, 

demonstrar à sociedade que o que se produz no interior da academia pode e deve 

estar a serviço da população local e global, logo cumprirá sua função social ao 

promover uma Universidade Aberta à Terceira Idade por meio de projetos de 

extensão. 

No Brasil já existem quase duas centenas de cursos extensionistas para 

atender a demanda de idosos sedentos por informações, convívio social, práticas 

esportivas, atividade intelectual, compartilhamento de experiências de vida e de 

superação de dificuldades enfrentadas por significativa camada dessa população. 

Esses projetos de extensão universitária apresentam um impacto social muito 

grande, pois constroem um espaço de convivência social,de aquisição de novos 

conhecimentos voltados para o envelhecimento sadio, digno e, sobretudo, abre o 

debate sociopolítico sobre a tomada de consciência da importância de participação 

do idoso na sociedade, como sujeito histórico. Ademais proporcionam aos idosos 

instrumentos que os tornam capazes para enfrentarem com dignidade os 
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preconceitos sociais e as mudanças físicas e emocionais desta etapa da vida, 

comportamentos fundamentais para que o indivíduo continue reconhecido como 

autônomo capaz de um exercício pleno da cidadania. 

Este projeto de extensão universitária permitirá à Universidade Estadual 

do Maranhão atender um segmento da população sedento de oportunidades 

educacionais, alcançando, assim, de cada beneficiário, sonhos alimentados ao longo 

da vida. Proporcionará aos seus participantes o contato não apenas com o saber 

científico, mas também com o ambiente acadêmico e suas muitas riquezas, além da 

convivência com pessoas da mesma faixa etária e entre gerações. 

A Universidade Estadual do Maranhão, por intermédio do Centro de 

Estudos Superiores de Bacabal pode oferecer a seu público idoso a oportunidade de 

crescimento pessoal, resgate da autoestima e maior integração social, a fim de que 

vivam com sabedoria o seu processo de envelhecimento e usufruam os direitos 

sociais de sua cidadania 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Otimizar o compromisso social e político da Universidade Estadual do 

Maranhão com a comunidade maranhensepor meio da implantação e 

operacionalização da Universidade Aberta à Terceira Idade (a partir de 55 anos) 

com ações educativas socioculturais que despertem habilidades, hábitos, atitudes 

empreendedoras que favoreçam ao idoso o usufruto dos seus direitos à saúde, à 

cultura, ao lazer e a uma melhor qualidade de vida. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Democratizar o saber científico na terceira idade pela educação social, 

possibilitando ao idoso, num diálogo intergeracional, a construção de 

conhecimentos culturais múltiplos na perspectiva investigativa, 

empreendedora e inclusiva, com ênfase no exercício de seus direitos 

individuais e sociais. 

 Proporcionar situações didáticas contextualizada em práticas sociais vigentes 

de forma a maximizar a integração do idoso com a ciência e suas tecnologias 

ao meio ambiente físico, virtual e social, local e global. 

 Fortalecer a auto-confiança e auto-estima das pessoas da terceira idade com 

vistas a melhoria de suas relações com a família e sociedade; 

 Promover no meio acadêmico a consciência da responsabilidade social 

coletiva, motivando professores e alunos a assumirem compromisso com as 

políticas públicas voltadas para o envelhecimento populacional no Estado do 

Maranhão. 

 Estimular a criação de um Núcleo de apoio à Terceira Idade destinado a 

desenvolver programas vinculados à pesquisa e assistência ao idoso, da 

zona urbana e rural, com foco nas áreas de saúde, direito público, inclusão 

digital, alfabetização e educação social.  
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METAS 

 

 Realizar reuniões de sensibilização sobre o projeto de extensão com 

membros da comunidade local, associações e entes do setor público e 

privado; 

 Identificar, mobilizar e institucionalizar parcerias celebrando convênios; 

 Realizar um seminário de abertura do Projeto com palestra informativa sobre 

Gerontologia Social; 

 Oferecer um Curso Básico (carga horária de 600h) com ações educativas de 

caráter investigativo e empreendedor para 100 idosos a cada ano letivo; 

 Promover estudos, pesquisas e debates científicos sobre o envelhecimento 

populacional no Estado do Maranhão 

 Promover inclusão digital de 100 idosos a cada ano letivo; 

 Criar um núcleo de apoio à terceira idade destinado a desenvolver programas 

vinculados à pesquisa e assistência ao idoso, da zona urbana e rural, com 

foco nas áreas de saúde, direito público, empreendedorismo, inclusão digital, 

alfabetização e educação social; 

 Disponibilizar na UEMANET um link para interagir com pessoas da terceira 

idade; 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Constituição Brasileira outorgada em 1988 reafirma o direito de todos à 

educação garantindo, indistintamente, o acesso às atividades de caráter educativo. 

No seu artigo 229 adverte que os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na 

velhice, mas no artigo seguinte aponta medidas de proteção e atendimento para as 

pessoas idosas. 

Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida (BRASIL, 1989). 

 

Medidas includentes para atender as pessoas da terceira idade têm sido 

projetadas, especialmente por programas de extensão universitária, mas o que se 

percebe é que muito ainda precisa ser feito. Na realidade o fraco fomento de 

políticas governamentais para melhorar a qualidade de vida dos idosos; as precárias 

condições culturais em prol de um envelhecimento sadio; as baixas aposentadorias; 

a inadequação das cidades às condições físicas do idoso e as dificuldades de 

acesso a programas culturais e de lazer fortaleceram o confinamento dos velhos, 

maximizando a exclusão social deste segmento populacional. 

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) aprovado pela Lei Federal 10.741 em 

01.10.2003 aponta no artigo terceiro seus direitos fundamentais. 

Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 

 

E explicita detalhadamente a responsabilidade social do Poder Público e 

suas instituições no Capítulo V destinado à Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

Art. 20 - O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade. 

Art.21 - O Poder Público criará oportunidades de acesso  do 
idoso à educação, adequando currículos, metodologias e 
material didático aos programas educacionais a ele destinados. 
(BRASIL, 2003). 
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Um grande número de universidades públicas e privadas oferecem 

programas socioeducativos para a terceira idade, que não são de graduação. Em 

geral, são projetos de extensão que promovem atividades educativas, recreativas, 

culturais e artísticas, nomeando o conjunto desses cursos, desenvolvidos numa 

perspectiva interdisciplinar, de Universidade Aberta à Terceira Idade. Esses projetos 

não conferem diplomas, mas oferecem informações sobre saúde, atividades físicas 

e noções sobre práticas de envelhecimento saudável. A Universidade cumpre assim 

com seu compromisso social na medida em que presta serviços à este segmento 

social e acessa à geração jovem troca de saberes  experiências de gerações 

anteriores. 

Como a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade 

Estadual do Maranhão, cumprindo sua função social, fomenta atividades 

acadêmicas que fortalecem a relação entre a Universidade e a Sociedade, criando, 

articulando, incentivando, planejando e apoiando programas, projetos, cursos e 

eventos, viabilizando a construção de saberes científicos, culturais e artísticos ao 

meio social com a participação efetiva da comunidade, pode implementar e 

operacionalizar o projeto da Universidade Aberta à Terceira Idade em todos os seus 

Campi (UEMA, 2007). 

Nesta política de atendimento às pessoas da terceira idade que 

compreende uma abordagem holística, prioriza-se uma reeducação das percepções 

do mundo por meio de debates temáticos como a saúde, o esporte, o lazer, a arte e 

a cultura, apontando-os como mediadores de um desenvolvimento integral na 

terceira idade. 
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4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CURRICULAR DO PROJETO 

 

Exigências para participação no projeto: 

- Idade mínima: 55 anos de idade 

Carga horária total: 

- 600 horas-aula distribuídas em quatro bimestres letivos 

Duração: 

- Um ano letivopara cada turma de alunos. 

Dias e horários de funcionamento: 

Turno: Matutino 

 Aulas: terça e quinta-feira 

 Oficinas e atividades físicas: segunda, quarta e sexta-feira 

 

Coordenação: 

Geral: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis – UEMA 

Setorial: Prof. MSC. Rosângela Silva Oliveira (CESB/UEMA) 

 

Corpo Docente: 

O corpo docente será constituído por profissionais com formação 

específica emáreas que envolvam os objetivos deste projeto, além de professores 

componentes dos diferentes departamentos do CESB/UEMA que satisfaçam as 

exigências educacionais do projeto. 

As aulas serão ministradas de forma dialogada com técnicas de estudo 

ativo, seminários, encontros, palestras, oficinas, exposições, excursões e dinâmicas 

de grupo, entre outros, com utilização de recursos didáticos diversificados e que 

proporcionem aprendizagens ativas e significativas. 
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4.1  Curso Básico 

O Curso Básico tem como eixo norteador de seu currículo, atividades 

interdisciplinares para significar melhor os temas abordados. Está estruturado em 

quatro semestres letivos que envolvem: 

- Disciplinas Regulares 

- Oficinas (gestão de negócios, teatro, artesanatos, jardinagem, canto coral) 

- Atividades físicas (hidroginástica, exercícios aeróbicos, dança) 

Em cada módulo há um tema principal que será explorado por várias 

áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, visando sempre que o 

idoso amplie seu entendimento sobre a realidade física e social na qual está 

inserido, melhorando, com isso, sua qualidade de vida de forma geral. 

 

4.2 Módulos do Curso Básico 

 

MÓDULO I – ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 

Nesse módulo o enfoque básico são conhecimentos científicos nas áreas de 

Geriatria e Gerontologia. Analisa as relações intergeracionais e familiar do idoso, 

sua integração sócio-cultural, enfim informações necessárias às aprendizagens 

sobre o envelhecimento e a velhice numa visão contemporânea e globalizada.Conta 

com educadores das áreas de educação, biologia, enfermagem, gerontologia, 

psicologia e sociologia. 

 

MÓDULO I I – A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE  

Nesse módulo o enfoque básico é qualidade de vida do idoso. Os estudos apontarão 

conhecimentos a respeito de como envelhecer com saúde e bem-estar, assim como 

a direcionar o tempo livre com atividades salutares. Conta com educadores das 

áreas de educação física, fisioterapia, nutrição, gerontologia. medicina, enfermagem 

e psicologia. 
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MÓDULO III – ENVELHECIMENTO E CIDADANIA 

Nesse módulo o enfoque básico é a atuação do idoso na sociedade. Aborda 

assuntos que estimulem o idoso a analisar seu contexto de vida para que atue como 

cidadão consciente e crítico e reflexivo estimulado para empreender novas idéias. 

Os estudos refletem sobre a vida sócio-econômica do idoso, seus direitos sociais e 

políticos, convidando-o a analisar como pode compartilhar seus conhecimentos e 

experiências, voluntariamente ou não. Conta com professores das áreas de 

gerontologia, direito, administração, economia, história, ecologia, psicologia, 

sociologia, comunicação, turismo, artes e informática. 

 

MÓDULO IV – ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE 

Nesse módulo o enfoque básico é fomentar a criatividade artística do idoso no 

aspecto individual e coletivo, como também dinamizar seu olhar para o lazer turístico 

otimizando seu bem-estar físico, mental, espiritual, energético e social, integrando-o 

culturalmente no seu contexto sócio-histórico. A programação das atividades 

proporcionará vivências significativas com a cultura local e regional visando a 

participação ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem, de maneira que 

possam expressar-se artisticamente em variadas linguagens. 

 

4.3 Disciplinas do Curso Básico 

As ementas, horários de funcionamento e calendário acadêmico das 

disciplinas regulares, oficinas e atividades físicas, constam nos anexos. 

O material didático será apostilado com o logotipo da UEMA e 

confeccionado por educadores/conteudistas das respectivas áreas. Cabe à Pró-

Reitoria de Extensão a responsabilidade de editar e distribuir as apostilas para os 

alunos. 
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1º BIMESTRE LETIVO:  

 

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 

Carga horária do bimestre: 150h 

 

DISCIPLINAS REGULARES 

 GERONTOLOGIA I (30h) 

 PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO (30h) 

OFICINAS 

 EMPREENDEDORISMO (10h) 

 CANTO CORAL (20h) 

 CONCENTRAÇÃO E MEMÓRIA (20h) 

ATIVIDADE FÍSICA: 

 HIDROGINÁTICA (20 h) 

 EXERCÍCIOS AERÓBICOS (20h) 

 

2º BIMESTRE LETIVO  

 

 A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE  

Carga horária do semestre: 150h 

 

DISCIPLINAS REGULARES 

 GERONTOLOGIA II (30h) 

 A VELHICE COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL (30h) 

OFICINAS 

 CANTO CORAL (20h) 

 FITOTERAPIA (20h) 

 MODELAGEM DE PAPEL (10h) 

ATIVIDADE FÍSICA: 

 HIDROGINÁSTICA (20h) 

 EXERCÍCIOS AERÓBICOS (20h) 
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3º BIMESTRE LETIVO  

ENVELHECIMENTO E CIDADANIA 

Carga horária do semestre: 150h 

 

DISCIPLINA REGULAR 

 TURISMO NA TERCEIRA IDADE (40h) 

OFICINAS 

 CANTO CORAL (20h) 

 INFORMÁTICA (30h) 

 LINGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL (20h) 

ATIVIDADE FÍSICA: 

 HIDROGINÁSTICA (20h) 

 EXERCÍCIOS AERÓBICOS (20h) 

 

4º BIMESTRE LETIVO 

ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE  

Carga horária do semestre: 150h 

 

DISCIPLINAS REGULARES 

 DRAMATURGIA NA TERCEIRA IDADE (30h) 

 CURSO DE CINEMA E FOTOGRAFIA (30h) 

OFICINAS 

 CANTO CORAL (20h) 

 ARTES CÊNICAS (20h) 

 VIDA E ESPIRITUALIDADE (10h) 

ATIVIDADE FÍSICA: 

 HIDROGINÁSTICA (20h) 

 EXERCÍCIOS AERÓBICOS (20h) 
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5 RECURSOS 

 

Despesas com a Equipe  
Descrição Quantidade Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 
Remuneração Coordenador Geral 1 2.800,00 33.600,00 
Remuneração Coordenador Setorial 1 2.800,00 33.600,00 
Remuneração assistentes 2         1.000,00 24.000,00 
Remuneração auxiliar administrativo 1         500,00 6.000,00 
Remuneração Instrutores – 2 turmas 600h por 

turma 
           20,00 
(a hora-aula) 

24.000,00 

Total da remuneração durante o curso (um ano) 121.200,00  
 

Material Pedagógico  
Descrição Quantidade Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Kit do aluno (camisa, boné, bolsa) 100 48,00 4.800,00 
Manual informativo para os alunos 100 5,00 500,00 
Caixas de Papel Chamex 3 150,00 450,00 
Caixa de canetas 2 20,00 40,00 
Caixa de Pincel para quadro-branco 6 20,00 120,00 
Caixa de Transparências 2 60,00 120,00 
Pastas diversas 10 7,00 70,00 
Caixa de CDs – 50 unidades 1 50,00 50,00 
Caixa de DVDs – 50 unidades 1 80,00 80,00 
Caixa de Fita gomada – 12 unidades 1 90,00 90,00 
Grampeador 2 26,00 52,00 
Tinta p/impressora (preta e colorida) 10 95,00 950,00 
Total das despesas com materiais pedagógicos durante o curso 7.322,00 

 
 

Material Permanente 
Material Permanente Quant. Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 
Cadeira 1 199,00 199,00 
Mesa  1 250,00 250,00 
Armário 1 370,00 370,00 
Impressora 1 399,00 399,00 
Notebook 1 1.700,00 1.700,00 
Datashow  1 2.200,00 2.200,00 
Caixa de som  1 500,00 500,00 
Microfone 1 200,00 200,00 
Câmera digital 1 899,00 899,00 

Total das despesas com material 
permanente durante o curso 

   
6.715,00 
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TOTAL GERAL DAS DESPESAS DURANTE O CURSO  

DESCRIÇÃO VALORES (R$) 

RECURSOS HUMANOS 121.200,00 

MATERIAL PEDAGÓGICO     7.322,00 

MATERIAL PERMANENTE     6.715,00 

TOTAL 135.237,00 

 

 

 

NOTA:  

Despesas como deslocamento de professores de São Luis para proferir palestras ou 

ministrar aulas, material para divulgação de eventos, aluguel de piscinas para 

hidroginástica e academias para aulas de aeróbicas, máquinas e equipamentos para 

a inclusão digital, acervo bibliográfico e outros tipos de despesas não mencionadas, 

mas que sejam necessárias ao bom funcionamento deste projeto, podem ser 

cobertas com o estabelecimento de parcerias com órgãos locais tais como: 

- Prefeitura Municipal  

- Banco do Brasil 

- Banco a Amazônia 

- Banco do Nordeste 

- Bradesco 

- SESI/SENAC 

- Universidades Públicas e Privadas; 

- Entidades Públicas e Privadas  

- Academias locais 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BACABAL 

PROJETO UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE 
 

 
FICHA DE MATRÍCULA 

 
 

1  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento ____/____/______      Grupo Sanguíneo/Fator RH: __________  
 
Estado Civil: (   ) solteiro(a) (   ) casado(a) (   ) viúvo(a) (   ) outros 
 
RG ____________Org.Exp.:_________     CPF _____________________________  
 
Religião: ____________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________  
 
Telefone p/contato: ___________________________________________________ 
 
Em caso de acidente/doença, avisar quem? 
Nome: _____________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Telefone:___________________________________________________________ 
 

 
2  ESCOLARIDADE 
 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 
(   ) Ensino Fundamental completo 
(   ) Ensino Médio  incompleto 
(   ) Ensino Médio  completo 
(   ) Ensino Superior incompleto 
(   ) Ensino Superior completo 
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3  DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
Situação atual: (   ) aposentado  (   ) pensionista (   ) Outro. 
Qual?__________________  
 
Profissão exercida ou em exercício: 
____________________________________________________  
 
Com quem mora:  (  ) sozinho (   ) filhos ou netos (   ) outros parentes (   ) amigos 
 
Renda Mensal  (   ) 1 salário mínimo  (   ) 2 a 3 salários (   ) mais de 3 salários  
 
Atividades sociais que participa com freqüência: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
4  INFORMAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE 
 
No momento você faz algum tratamento de saúde? 
(   ) sim.Qual?_____________________________________ (   ) não 
 
Tem algum problema de saúde que impeça sua participação em atividades físicas? 
(   ) sim.Qual?_____________________________________ (   ) não 
 
Usa medicamento controlado? 
(   ) sim.Qual?_____________________________________ (   ) não 
 
Outras informações sobre sua saúde que deseja declarar: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
(local e data)______________, ____ de ___________ de ____ 

 
______________________________________________  
 Assinatura do Candidato 

 
Data da matrícula: _____/_____/____   _________________________________ 

    Encarregado pelo preenchimento 


