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Resumo  

A vida precisa ser apreciada em toda sua amplitude, para que isso ocorra e necessário que cada fase do 

ciclo vital seja aproveitado na sua totalidade, o nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer deve 

ter o mesmo grau de importância e aceitação. Nesse sentido é que este trabalho busca conhecer como 

os acadêmicos da Universidade da Maturidade - UMA do campus de Palmas-To, lida com as suas 

expressões biológicas do envelhecimento e também  discutir a aceitação das expressões biológicas 

adquiridas em cada fase do  ciclo vital com esses acadêmicos e autores que tratam da temática, 

utilizando a História Oral Temática  como  metodologia de pesquisa. É de extrema importância a 

abordagem específica sobre a aceitação das expressões biológicas do envelhecimento, tendo em vista 

que, todas as pessoas que passarem por todas as etapas do ciclo vital passarão pela experiência das 

mudanças morfológicas do corpo. A coleta de dados com os acadêmicos da UMA utilizando a História 

Oral  Temática, permitiu uma aproximação entre o investigador da temática e a fonte da informação, 

de modo que cada relato colhido, cada conversa, foi analisado, observado  e apreciado em cada 

detalhe, permitindo assim   perceber  o quão natural é a aceitação das expressões biológicas do 

envelhecimento que cada um dos entrevistados  carrega.  Essa aceitação em parte é uma pré – 

disposição natural de cada velho, e em parte é resultado do trabalho desenvolvido pela Universidade 

da maturidade – UMA. 

 

Palavras – Chave: Ciclo Vital; Biológico; Envelhecimento; História Oral. 

Introdução 

Cada ser humano que habita esse planeta constrói sua própria história, algumas com poucos 

capítulos, outras com inúmeros.  Se for questionando ao homem como ele quer que seja o registro de 

sua história, a maioria dirá que quer uma história com muitos e longos capítulos, preferencialmente 

que esses capítulos sejam recheados de acontecimentos. 

Para ter uma história preenchida de inúmeros relatos é preciso, imprescindivelmente, que se 

viva muitas experiências para a construção dos muitos capítulos. Neste sentido, espera-se que essas 

pessoas vivam todas as fases do ciclo vital - nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. No 

entanto, a maioria nega-se a envelhecer  alcançando a penúltima fase do ciclo ou a morrer cedo, sem 

ter assim, vivenciado todas as fases do ciclo.  É na verdade um paradoxo.  
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O negar-se a envelhecer é observado principalmente como a não aceitação das  expressões 

morfológicas  do corpo, adquiridas com a  idade biológica/cronológica que ao longo dos dias é 

estampada em cada um, como o enrugamento  da pele, as marcas de expressão no rosto, a flacidez da 

musculatura, os cabelos brancos, a calvície, etc.  elementos que demonstram  externamente a 

quantidade de dias vivido, é um fenômeno natural/normal e precisa ser entendido e aceito como tal. 

 

O envelhecimento, ou senescência, é um processo universal, determinado 

geneticamente para os indivíduos da espécie, motivo pelo qual é também 

chamado de envelhecimento normal. Esse processo tem inicio logo depois da 

maturidade sexual e acelera-se a partir da quinta década de vida, marcado 

pela cessação ou diminuição da possibilidade de reproduzir a espécie e por 

mudanças fisiológicas e morfológicas típicas (DINIZ et al. 2013, p.20).  

 

O envelhecimento pode ser descrito ainda como: 

 

Um processo multidimensional, ou seja, resulta da interação de fatores 

biológicos, psicoemocionais e socioculturais. Executando a razão biológica 

que tem caráter processual e universal, os demais fatores são composições 

individuais e sociais, resultado de visões e oportunidades que cada sociedade 

atribui aos seus idosos (SALGADO, 2007, p. 68).  

 

Qual a necessidade de esconder as expressões biológicas do envelhecimento? Segundo 

Beauvoir (1990, p. 265), “é a classe dominante que impõe às pessoas idosas seu estatuto; mas o 

conjunto da população ativa se faz cúmplice dela”.  Talvez esteja ai uma das possíveis  respostas, 

seguir um padrão para esquivar se dos inúmeros preconceitos e do desrespeito que os “velhos” 

vivenciam diariamente,  talvez vaidade, enfim muitas podem ser as justificativas.  

Sendo assim é certo que aceitar cada fase da vida e as especificidades do envelhecimento de 

forma natural  é a opção mais pertinente,  é   uma questão de bom senso, podendo também, ser a forma 

mais simples de ser embebido pela  felicidade que traz a aceitação de cada etapa vivida  e sobretudo é 

ter orgulho de estar vivendo a penúltima fase do ciclo vital, contando ou escrevendo os últimos 

capítulos de sua própria história. 

Nesse sentido é que este trabalho busca conhecer como os acadêmicos da Universidade da 

Maturidade - UMA do campus de Palmas-To, lida com as suas expressões biológicas do 

envelhecimento e também  discutir a aceitação das expressões biológicas adquiridas em cada fase do  

ciclo vital com esses acadêmicos e autores que tratam da temática, uma vez que  “ crescer, 

amadurecer, envelhecer, morrer: a passagem do tempo é uma fatalidade” (BEAUVOIR, 1990, p. 661). 

 

Metodologia 

Optamos pelo método da História Oral Temática para a coleta de informações via 

pesquisa/conversação/escutação, a respeito dos questionamentos  levantados e  hipotetizados  nesse 

trabalho, com foco na aceitação das expressões biológicas do envelhecimento. “o uso metodológico da 

História Oral se apresenta como um fértil instrumento para a pesquisa do emaranhado da História 

Humana.” (Cruz, 2005, p.33). 

Para obtenção de respostas esclarecedoras e concisas na realização de uma pesquisa a escolha 

do método adotado e de extrema relevância. 

 

Sendo um método de pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma, e 

sim um meio de conhecimento. Seu emprego só se justifica no contexto de 

uma investigação científica, o que pressupõe sua articulação com um projeto 

de pesquisa previamente definido. (ALBERTI, 2004, p.29). 

 

O método História Oral Temática direcionará a coleta de informações com os  acadêmicos da 

Universidade da Maturidade – UMA, numa abordagem dinâmica de  conversação/escutação,   com 
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gravação das informações e posterior  transcrição das mesmas em um livro de registro denominado, 

Registro da Oralidade Temática.  

Nele são anotados todos os dados que envolvem as circunstâncias da 

entrevista, distinguindo particularmente as pessoas que relata. As atenções 

do entrevistador são voltadas para perceber e registrar informações relativas 

às expressões faciais e corporais apresentadas pelas pessoas quando se 

manifestam (MONTYSUMA, 2006, p.124). 

Os dados coletados subsidiou o entendimento a respeito  de práticas e vivências de grande 

número de pessoas na fase  que antecede a velhice ou mesmo nela. 

O momento será apropriado para lembrar e relembrar fatos armazenados na memória, que 

outrora ainda não tenha cido questionado. A entrevista permeará pela escutação direcionada tendo em 

vista que, 

A entrevista é uma conversação intelectual, compartilhada, mediante a qual 

se produz conhecimento. Indubitavelmente, é a lembrança do entrevistado o 

objetivo da proposta, porém, o pesquisador ao motivar este instante de 

recordação e posteriormente de interpretação destas lembranças é quem dá 

sentido a estas informações (CRUZ, 2005, p.05). 

 

 O relatar oralmente as vivências as experiências é também oportunizar a reflexão de ações, 

esse método  pode  aclarar e diagnosticar uma situação rotineira  ou um problema rotineiro que se quer 

entender,  minimizar ou resolver.  

Assim os 06 (seis) acadêmicos da Universidade da Maturidade – UMA, com idades entre 58 e 

76 anos, sendo 3 (três) homens e 3(três) mulheres, foram  contemplados com a oportunidade de relatar 

oralmente suas vivências e experiências a cerca de uma situação corriqueira - não aceitação biológica 

das expressões do envelhecimento - que  talvez possa ser considerada de ordem prática ou rotineira, 

por isso adotada  muita das vezes consciente ou  inconscientemente.   

 

Resultados 

 

   A metodologia adotada para a coleta de dados permitiu uma aproximação entre o investigador 

da temática e a fonte da informação, de modo que cada relato colhido, cada conversa, foi analisado, 

observado  e apreciado em cada detalhe.   Desse modo além do registro das informações verbalizadas, 

foi observado também cada expressão facial, corporal, o olhar e o sorriso dos entrevistados garantindo   

fidelidade na coleta das informações, permitindo assim   perceber  o quão natural é a aceitação das 

expressões biológicas do envelhecimento que cada um dos entrevistados  carrega.  Essa aceitação em 

parte é uma pré – disposição natural de cada velho, e em parte é resultado do trabalho desenvolvido  

pela Universidade da Maturidade – UMA, deste campo. 

 

Discussão  

 

Os acadêmicos entrevistados da Universidade da Maturidade - UMA do campus de Palmas-To 

vivem a última fase de seus ciclos biológicos – velhice –  de forma  única, aproveitando cada 

momento que essa fase pode lhes proporcionar.   Os entrevistados foram unanimes em relatar 

aceitação de forma natural de cada marca que a velhice traz, seja ela marcas físicas ou de aceitação 

social.  

O envelhecimento chegou de forma sútil para os entrevistados, que mesmo tendo a idade  

entre  58 e 76 anos,  tem clareza que estão entrando na velhice ou que  são velhos, conforme critério de 

classificação  da Organização Mundial da Saúde – OMS –   mas mesmo com tal idade   se sentem 

rejuvenescidos. Relatam inclusive que perceberam suas velhices primeiro  através do olhar das outras 

pessoas e só depois estampadas no reflexo do espelho, observando atentamente as marcas deixadas no 

corpo pelo tempo.  

  Durante as entrevistas foi questionado aos acadêmicos da Universidade da Maturidade – 

UMA, quando eles perceberam que estavam envelhecendo. O senhor Edival Mineira Borges que 
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ingressou como acadêmico da UMA  em 2012 e até hoje participa das atividades e também é 

voluntário na Universidade da Maturidade, relata:  

Eu me lembro, que por volta de 40 (quarenta) anos de idade eu usava bigode 

e ai começou a aparecer cabelos brancos. Essa é uma característica que 

individualmente é difícil de se perceber porque você se vê todos os dias, 

praticamente todos os dias, então a gente  começa a perceber pela reação das 

pessoas que passam algum tempo sem vê, que quando encontra geralmente 

as pessoas fazem a exclamação, ah! Você tá velho, você tá envelhecendo!, 

você tá de cabelo branco! esses comentários assim (BORGES, 2019). 

Marcas essas que não foram e não são escondidas ou disfarçadas pela maioria dos 

entrevistados, com uso de nenhuma das técnicas ou métodos disponíveis no mercado para 

modificação/ocultação das expressões biológicas do envelhecimento, prematuramente o único recurso 

utilizado entre algumas das mulheres entrevistadas foi o uso da tinta para cabelo, mas atualmente os 

cabelos brancos foram assumidos e hoje são aceitos naturalmente. 

A acadêmica Maria de Fátima que está na UMA a dois anos, quando questionada se já fez ou 

tem vontade de fazer algum procedimento  estético para rejuvenescimento, relata com sorriso no rosto, 

“eu pintava o cabelo antigamente, agora como você vê...” passa a mão nos cabelos brancos como que 

orgulhosa, “uma entrevista contém não apenas histórias dentro dela, mas também análises e avaliações 

do passado e do presente, silêncios, interditos e toda uma série de elementos que podem informar 

sobre visões de mundo e elaborações subjetivas”.( ALBERTI, 2002, p. 2)  

Segundo os “velhos” entrevistados recorrer a métodos e técnicas como cirurgias plásticas, 

aplicações, preenchimentos, etc. para disfarçar/omitir a idade, é uma atitude desnecessária, 

“Entretanto, é uma verdade empírica e universal que, a partir de um certo número  de anos, o 

organismo humano sofre uma involução. O processo é inelutável” (BEAUVOIR, 1990, p. 659), sendo 

assim o  rejuvenescimento esta  principalmente na forma de pensar e agir,  Venecy acadêmica da 

UMA da 3ª turma  que até hoje participas das atividades e tem  71 anos, diz que o corpo pode 

envelhecer mas  se você quiser a cabeça continua nova, jovem, pensante.   A adoção desses  métodos e 

técnicas é na maioria das vezes é um  exagero, uma vez que tais métodos são agressivos e podem 

colocar em risco a saúde, declara os entrevistados .  

  O envelhecimento para eles – entrevistados - é uma oportunidade de relatar suas próprias 

histórias, e compartilhar  suas vivências. As expressões biológicas que o envelhecimento traz, não são 

para eles, e segundo sua visão, não deveria ser para as demais pessoas – velhas – sinônimo de 

frustração, limitações ou motivos para o despertar de tristezas. 

Os acadêmicos da Universidade da maturidade  desse campo vivem experiências de superação 

de histórias traumáticas,  de aquisição de auto estima, de inserção social e de apreciação da vida na sua 

totalidade. 

 O estar ciente de que envelhecer é um privilegio negado a muitos, faz com que esses “velhos” 

sintam se privilegiados em desfrutar desse momento impar de suas existências. O preparo 

psicológico/emocional se dá em função  inclusive da convivência com pessoas da mesma faixa etária,  

as trocas de experiências e o incentivo incessantemente ao aprendizado e   a uma vida ativa, 

respeitando  as limitações individuais e as aptidões de cada um. 

 

Para que a velhice não seja uma irrisória paródia de nossa existência 

anterior, só há uma solução – é continuar a perseguir fins que deem um 

sentido a nossa vida: dedicação a indivíduos, a coletividades, a causas, 

trabalho social ou politico, intelectual, criador. (BEAUVOIR, 1990, p. 661).  

Esses relatos deixa evidente que a velhice está sendo vivida por essas pessoas com o mesmo 

prazer que as demais fases do ciclo biológico.  Que cada adversidade que lhes são apresentadas em 

função da idade é vivida com otimismo.   

Os acadêmicos da Universidade da Maturidade – UMA  campus de Palmas-To, podem ser 

citados como exceções a regra, pois o  envelhecimento para a maioria das pessoas parece denotar 
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tristeza,  causar constrangimento e reforçar  fragilidades. “a imensa maioria dos homens acolhe a 

velhice em meio a tristezas e a revolta”. (BEAUVOIR, 1990, p. 659) 

É importante ressaltar que esses velhos não dispõe de muitos recursos financeiros, vivem com 

uma aposentadoria na maioria salário mínimo, são amparado a por algum tipo de benefício  ou mesmo 

dependem financeiramente de seus familiares, é esse fator não é limitante para  as suas  realizações 

pessoais  e para a prática de atividades que lhes proporcione prazer/lazer, tudo  respeitando as  

limitações e possibilidades individuais.  

Conclusão  

A pesquisa trouxe a hipótese de que provavelmente grande parte das pessoas que vivem suas 

velhices, principalmente quando os sinais da idade são percebidos morfologicamente,  enfrentam uma 

série de  dificuldades e preconceitos,  seja de  ordem social, psicológica e/ou emocional, fato esse que 

pode ser observado no número expressivo de pessoas que tem necessidade de esconder as expressões 

biológicas do envelhecimento. Neste sentido, o caminho para minimizar essas dificuldades pode 

perpassar por ações planejadas e desenvolvidas de forma individual ou coletiva, envolvendo desde 

familiares dos velhos, a instituições de ensino, ações essas que possam torná-los ativos, motivados a 

viver a velhice com entusiasmo.  

 Desta forma, a Universidade da Maturidade, campus de Palmas-To, tem como objetivo 

principal dar atendimento aos acadêmicos, que vivendo a velhice tem a oportunidade  ao  processo de 

construção do conhecimento,  e a socialização.   

 É notória em cada acadêmico da UMA a expressão de realização, de crescimento a motivação 

e, sobretudo cada relato deixa evidente o quanto a instituição tem contribuído para a aceitação da 

velhice e de suas marcas.  

Esses acadêmicos vivem a penúltima fase do seu ciclo vital em plenitude, celebram todas as 

conquistas, festejam coroamento da oportunidade de viverem completamente todas as fases do ciclo 

vital.     
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