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RESUMO 

 

O envelhecimento é um dos fenômenos mais importantes observados em nossa sociedade. Nesse 

contexto, esse trabalho trouxe consigo o objetivo de despertar as emoções com foco na compreensão 

do processo natural e na transmissão de valores que a maturidade e velhice proporcionaram por meio 

de experiências e vivências na terceira idade. Assim, trata-se de um estudo calcado em uma 

experiência docente como proposta de ações metodológicas de abordagem descritiva e expositiva de 

cunho teórico e prático, sendo também um estudo bibliográfico, com pesquisas em temáticas sobre 

saúde e envelhecimento ativo, onde possibilitou uma ampla imersão no universo da velhice, 

consistindo em uma ação educativa, onde se utilizou técnicas participativas e dialogadas com seus 

participantes, os alunos matriculados na Universidade da Maturidade - UMA / Universidade Federal 

do Tocantins - UFT, Campus de Palmas, que com o ensino de cunho lúdico, foi possível promover 

atividades educativas dinâmicas, as quais resultaram em uma construção favorável mútua de saberes e 

de relações interpessoais, atentando para a relevância da busca de um envelhecimento ativo saudável 

de vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

              O envelhecimento deve ser percebido com a naturalidade que lhe é própria e os idosos 

precisam aprender a conviver com suas limitações de forma positiva, procurando manter-se em 

atividade.  

              Esse envelhecimento deve ser compreendido como um processo, e a pessoa idosa como um 

indivíduo, sendo uma experiência heterogênea, ou seja, pode ocorrer de modo diferente para 

indivíduos e grupos que vivem em contextos históricos e sociais distintos.  

              Envelhecer é um processo natural que culmina em uma etapa da vida humana caracterizada 

por um contínuo de mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular a cada 

pessoa. Entre as perdas que podem ocorrer ao longo desse processo, destaca-se a saúde.  
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Envelhecer faz parte da vida, é um processo com o qual devemos nos preocupar ao 

longo de toda a vida, pois, quando a velhice chega, é necessário que o velho/idoso 

esteja preparado para enfrentar essas modificações e transformações sem 

preconceitos e fazer valer seus direitos. 

 

              Esse momento da vida, a velhice, apresenta características peculiares decorrentes não só de 

processos biológicos, mas de toda a trajetória do indivíduo, variando em função de aspectos como 

tempo histórico, cultura, classe social, condições educacionais, estilo de vida, gênero, profissão e 

etnia, que podem contribuir para a condição de vulnerabilidade associada ao processo de 

envelhecimento.  

               A Política Nacional do Idoso - PNI (2010), em seu artigo I, afirma que se deve “assegurar ao 

idoso todos os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida”, e aponta no artigo II que “o processo de envelhecimento diz 

respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos”.    

              Embora se saiba que o envelhecimento ocorrerá com todos os seres viventes, a forma como 

esse processo ocorre e como é encarado, no caso do ser humano, não é a mesma para todas as pessoas, 

nem igual em todos os contextos. Depende de características individuais, de como os homens 

produzem e reproduzem a sua vida material e espiritual, e se modifica de acordo com a cultura e os 

valores de cada sociedade concreta (FONSECA; RIZZOTTO, 2008). O idoso relaciona-se de maneira 

diferente com o meio ambiente e consigo mesmo e sua participação socialmente ativa diminui com o 

decorrer dos anos. 

              A experiência das pessoas que envelhecem não pode ser compreendida, a menos que 

percebamos que o processo de envelhecimento produz uma mudança fundamental na posição de uma 

pessoa na sociedade e, portanto, em todas as suas relações com os outros. E graças às mudanças na 

qualidade de vida das pessoas, podemos dizer que a velhice não é o fim, mas o começo de uma nova 

etapa (VIANA, 2003). 

              Baseado na compreensão de vida, dos valores individuais e sociais, para alguns, o 

envelhecimento pode ser um período vazio, sem valor, inútil, sem sentido para outros pode ser um 

tempo de liberdade, de afastamento de compromissos profissionais, de fazer aquilo que não se teve 

tempo de fazer, de aproveitar a vida, visto que muitos querem apenas descansar nessa fase, alegando 

que já deram a sua contribuição à sociedade.  

              A terceira idade pode ser caracterizada como a grande fase da possibilidade do lazer, da 

realização pessoal e de investimento em si próprio, visto que o idoso pode, nesse momento de sua 

vida, ter uma participação livre e consciente da vida social, utilizando seu tempo livre 

equilibradamente com repouso, distração e desenvolvimento contínuo e harmonioso de sua 

personalidade, o que lhe proporcionará saúde e bem-estar, ou seja, envelhecimento ativo 

compreendido subjetivamente. 

              Neste contexto, relevante destacar que a Universidade da Maturidade - UMA, sendo um 

projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins - UFT pioneiro na área do envelhecimento 

humano no Estado do Tocantins, o qual oportuniza a seus admiradores e militantes em prol da velhice, 

a possibilidade de construir sonhos junto a seus idealizadores, sendo ofertadas disciplinas com foco 

social, saúde, lazer e lúdico, nos aspectos tais como arte terapia, artesanato, autoconhecimento, 

cidadania, cuidados e desenvolvimento pessoal, relacionamentos interpessoais, teatro, dentre outras 

atividades que elevam a melhoraria dos níveis de bem-estar físico, cognitivo, social e psicológico. 

              Deste modo, o referido projeto destaca-se pelo seu movimento de educação oferecendo 

oportunidades para seu público da maturidade à velhice, com intuito de desfrutarem de uma série de 

atividades relacionadas ao bem-estar, assim ações educativas específicas podem proporcionar aos 

idosos conhecimentos e habilidades para ajudá-los a manter a sua emancipação e independência.  

              As relações interpessoais e o processo de maturidade e envelhecimento caracterizam-se no 

autoconhecimento para um envelhecimento ativo. Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido com os 

alunos matriculados na UMA / UFT, teve como objetivo refletir sobre as relações interpessoais no 

processo de maturidade e no envelhecimento, de modo a compreender a relevância dessas relações e 

autoconhecimento, de modo a estimular as experiências, vivências e ações educativas na promoção do 

desenvolvimento pessoal e a valorização dos aspectos psicológicos neste processo. 

 



METODOLOGIA  

 

              A experiência docente no projeto de extensão da UMA / UFT, Campus Palmas e a 

participação como membro do Grupo de Pesquisa Progrero - Envelhecimento Humano foi essencial, 

oferecendo subsídios e conhecimentos ao adequado desenvolvimento da referida experiência docente 

na UMA / UFT. 

              Assim sendo, foi oportunizada para trabalhar a seguinte disciplina: Práticas e Vivências na 

Maturidade e Velhice, onde foram mediadas discussões no âmbito do envelhecimento e suas vertentes, 

a experiência docente como proposta de ações metodológicas de abordagem descritiva e expositiva de 

cunho teórico e prático, sendo um estudo bibliográfico, com pesquisas em temáticas sobre saúde e 

envelhecimento ativo, onde possibilitou uma ampla imersão no universo da velhice, sendo uma ação 

educativa, onde se utilizou técnicas participativas e dialogadas com seus participantes. 

Diante do exposto, a pesquisa bibliográfica permitiu ainda o aprofundamento teórico que 

norteou a pesquisa (GIL, 2002, p. 44). 

O respectivo artigo retratou a relevância da proposta trabalhada aos respectivos alunos, bem 

como para pesquisa, a qual se desenvolveu em 02(dois) semestres de agosto de 2017 a junho de 2018, 

por meio de encontros temáticos realizados no auditório da UMA / UFT, sendo no 1º semestre 

realizados semanalmente nas quartas-feiras no turno vespertino e no 2º semestre realizados 

quinzenalmente nas segundas-feiras no turno vespertino, onde a participação ativa dos alunos foi 

fundamental para evolução da disciplina, a qual teve como objetivo estabelecer relatos de experiência 

vividos, baseados em temas diversos no tocante à velhice, estimulando ao diálogo e hábitos de 

interação entre os alunos da terceira idade com faixa etária entre 45 (quarenta e cinco) a 90 (noventa) 

anos de idade. 

              Cabe ressaltar que tais práticas e vivências educativas despertaram as emoções com a 

expressão de alegria e contentamento, porém também de receio e angústia, demonstrados por meio de 

sorrisos e lágrimas, de modo a exporem suas habilidades e potencialidades. Neste contexto, foram 

atribuídas leituras de mensagens e textos informativos, reflexivos e poéticos no âmbito da maturidade 

e da velhice, reafirmando o que de fato condiz com literaturas na área, juntamente com rodas de 

conversas, sobre vivências e experiências, dinâmicas motivacionais grupais, músicas e vídeos 

ilustrativos e conceituais, com explanações introdutórias da temática de cada encontro. 

              Em um contexto lúdico, foi apresentado reflexões sobre memória e envelhecimento, 

benefícios de jogos educativos para preservação cognitiva, bem como relaxamento corporal, por meio 

de técnicas de exercícios leves da prática do yoga, como fortalecimento do equilíbrio físico e mental, 

constantemente praticados no início de cada encontro. 

  Preponderante destacar que todas as atividades propostas foram devidamente planejadas e 

executadas possibilitando aos alunos, tomada de consciência da vida e de sua própria existência, sendo 

de fato essencial para a preservação da autonomia, elevando assim os benefícios da saúde mental e 

corporal voltadas a um envelhecimento ativo de qualidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Benefícios psicológicos também são proporcionados pelas atividades em grupo, uma vez que 

pertencer a um grupo com identificação social é significativo para o idoso. Cabe ressaltar que o 

compartilhar de atividades grupais com pessoas da própria geração favorece o bem-estar do idoso, 

porque facilita a emergência de significados comuns e a maior aproximação interpessoal (DEPS, 

1993).  

               Esclarece Beauvoir (1990, p.20) que “a velhice só pode ser compreendida em sua totalidade, 

ela não é somente um ato biológico, mas também, um fato cultural”. 

 Diante do exposto, destacamos exclusivamente 04 (quatro) encontros temáticos, os quais 

foram marcantes, sendo planejados e executados com alunos da terceira idade da UMA / UFT, onde se 

observou o despertar das emoções antes segregadas em seu ser, sendo os seguintes: 

 

 - “Você é do Tamanho de seu Sonho” - Iniciado com uma exposição oral sobre o tema, este momento 

ressaltou que somos responsáveis por quem somos e o que trazemos para essa vida, incitando que a 

idealização e concretização de nossos sonhos desde os mais visíveis aos mais intrínsecos dependem de 



nós mesmos e que somos capazes de torná-los real. O momento, além disso, ganhou mais força e 

sonoridade com a apresentação envolvente e ilustrada em slides e música com referência ao tema, de 

modo a estimular a capacidade de que todos nós temos o direito de sonhar, mediante as adversidades 

da vida e por meio de dinâmica motivacional grupal, buscou-se explorar de cada aluno o seu maior 

sonho e escrevê-lo em um coração de papel e colocá-lo na caixa dos sonhos da UMA / UFT, não 

sendo revelado a ninguém o conteúdo da mesma, até o término da disciplina, objetivando que 

pudéssemos compartilhá-los futuramente, proporcionando assim, momento de reciprocidade e 

socialização no grupo. 

 

- “O Redescobrir de seu Ser” - O aludido tema tratou-se sobre o conhecer de si próprio e seus 

benefícios para a vida, sendo realizada uma comunicação oral anteriormente e na sequência foi 

exposto um painel com 05 (cinco) questões abertas no tocante ao autoconhecimento e para o 

andamento do trabalho dividiu-se a turma em 04 (quatro) grupos, com uma proposta de interação em 

relação às questões tal como suas respostas, com o intuito de abrir um diálogo de conhecimentos e 

troca de saberes sobre o que cada um traz em seu ser, considerando seus valores, seus conceitos, suas 

origens, suas crenças, suas histórias e memórias de vida. Na sequência, foi realizado um momento no 

grande grupo que consistiu em uma estratégia de construção de vínculo para diminuir as barreiras que 

pudessem provocar algum tipo de entrave na realização da atividade, tornando o momento 

descontraído e harmonioso acerca do que se pensa em relação às limitações e as possibilidades 

vivenciadas na terceira idade.  

 

- “O Reconhecimento do Bem no seu Próximo” - A respectiva temática foi trabalhada em círculo onde 

todo o grupo pudesse se encarrar frente a frente, foi apresentada uma dinâmica motivacional, onde 

cada aluno direcionava a outro aluno, um bichinho de pelúcia, sendo representado por meio de suas 

emoções positivas, de afeição, de companheirismo e de amizade, de modo a expressarem verbalmente 

e fisicamente, tais emoções de maneira cativa, o real motivo por ser merecedor para recebimento do 

bichinho de pelúcia, declarando assim sua admiração e respeito ao próximo, expondo seus atributos e 

habilidades pessoais, reveladas e não reveladas em grupo. Logo, a atividade proporcionou a exposição 

de um diálogo acessível repleto de emoções e histórias de vida, induzindo assim uma troca mútua de 

experiências e ensinamentos, as quais foram surgindo espontaneamente. 

 

- “O Poder da Liberação das Energias: corpo e mente” - Com a realização de exercícios de 

mentalização do grupo, a respeito das energias negativas existentes que nos rodeiam e mediante 

situações ocorridas ao longo de nossas vidas, com base nos enfrentamentos e empecilhos vivenciados 

por cada aluno, um amplo círculo foi formado em sala, com a finalidade de se externar cada 

sentimento, cada emoção que lhes foram causadas, havendo um processo de liberação de energia, onde 

seus corpos e mentes demonstraram com indignação, tristeza, nostalgia, embargados ainda com 

lágrimas e tremores, conforme cada expressão e relato subjetivo do que almejavam liberar, descartar, 

dizimar de suas vidas, sendo escrito em uma folha de papel branca e lido para ao grupo que posterior 

fora amassado, rasgado ou picado, permitindo, portanto, a fruição de fluídos de positividade e 

benignidade, demonstrados por meio de sorrisos e alegrias por cada aluno. Embora com limitações e 

especificidades, houve a participação de todos, onde conseguiram demonstrar ao grupo a capacidade 

da liberação não apenas do que lhes consumiam enquanto corpo mente e alma, como igualmente do 

perdão concedido, ficando nítido o contentamento dos alunos após a atividade finalizada.  

 

               Após a realização das atividades propostas nos momentos acima mencionados foi perceptível 

aos nossos olhos, o sentimento de satisfação, de modo a relatarem que se sentiram honrados e felizes 

por participarem de cada prática e vivência educativa no despertar de suas emoções. 

 Conforme PY (2004), "o encontro com idosos é um caminho, processo e produto da criação 

de um lugar privilegiado para profissionais e idosos se articularem na confrontação do saber 

informal".  

             Diante disso, conseguimos realizar os objetivos propostos pela atividade, obtendo sucesso, 

devido à resposta que o grupo de alunos obteve quanto aos conhecimentos construídos, bem como a 

qualidade de vida na terceira idade, a idealização do perfil do idoso, a realização da prática de 

exercícios, dentre tantas outras informações estabelecidas. 



Importante ressaltar que a intergeracionalidade foi também um dos assuntos abordados 

durante os trabalhos docentes realizados, pois segundo Capuzzo (2012, p.75), “a importância de se 

criar possibilidades de relações intergeracionais permite mudanças na representação social da velhice.”  

 

CONCLUSÃO  
 

 Deste modo, descansar é importante, porém não basta para esse período de vida em que o 

indivíduo adquiriu toda uma experiência, uma vivência, pois se deve considerar no momento tanto da 

alegria, quanto da tristeza o sentimento da doação, do recebimento e da troca, possibilitando um 

sentimento de mais valia de seu “Ser”.  

 Neste contexto, foi de suma importância para o sucesso dessa experiência docente às trocas 

de experiências, as quais aconteceram principalmente por meio da valorização dos saberes adquiridos 

pelos idosos ao longo de sua existência, resgatando suas memórias e alavancando seus sonhos, que, 

por conseguinte proporcionou transformações nos estilos de vida de acordo com a realidade de cada 

aluno da UMA / UFT. 

              O envolvimento de idosos em atividades educacionais e sociais é essencial para seu 

desenvolvimento global, uma vez que a educação tem de estar disponível, especialmente para as 

pessoas mais velhas, uma vez que pode levar a novos rumos para o seu engajamento em ações 

voltadas nos aspectos pessoais, educacional, saúde, social e cultural, de modo a ajudá-los a manter 

uma vida ativa e independente. Portanto, o idoso, enquanto papel social é resultado da combinação de 

sua história de vida e das condições que encontra no presente para suas realizações pessoais. 

              E embasadas por esse sentimento de pura transformação e construção de conhecimento, 

fomos tomadas por um contentamento visível até então jamais sentido no período vivenciado nessa 

experiência docente com a terceira idade, visto que no decorrer de absolutamente em todos os 

momentos vivenciados, o conhecimento foi coletivo, os relacionamentos interpessoais que resultaram  

efetivamente em uma construção mútua de saberes. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BEAUVOIR, S. A velhice. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1990.  

 

BRASIL. POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO - PNI: Lei nº 8.842 de janeiro de 1994. 2010. 

 

CAPUZZO, D. de B. Elementos para a educação de pessoas velhas. Tese (Doutorado) - Programa 

de Pós-Graduação em Educação, PUC - Goiás, Goiânia, p. 75, 2012. 

 

DEPS, V. L., Atividade e bem-estar psicológico na maturidade. In: NERI, A. L. Qualidade de vida 

e idade madura. Campinas: Papirus, 1993. 

 

FONSECA, F. B.; RIZZOTTO, M. L. F. Construção de instrumento para avaliação sócio 

funcional em idosos. Cascavel, v. 17, n. 2, p. 365-373, 2008. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

OSÓRIO, N. B. A sensibilização do Ser Humano acima de 45 anos para um Envelhecimento 

Digno e Ativo. Universidade da Maturidade/Universidade Federal do Tocantins: Palmas - Tocantins, 

2006. 

 

PY, L. Envelhecimento e Subjetividade. In: PY, Ligia. [et al.] Tempo de Envelhecer: percursos e 

dimensões psicossociais. Rio de Janeiro: Nau, 2004.  

 

VIANA, H. B. Influência da atividade física sobre a avaliação subjetiva da qualidade de vida de 

pessoas idosas. 2003. 124f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2003. 


