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RESUMO 

A velhice é uma fase da vida para ser vivida com significado e qualidade, para isso é preciso que o 

velho mantenha-se ativo, com boa capacidade funcional, bom funcionamento físico e mental e que 

tenha um envolvimento ativo com a vida. Entende-se, então, que o bem-estar psicológico dos velhos 

está estritamente relacionado às relações sociais. Assim, os contatos sociais estimulam e podem dar 

significado à vida dos velhos, constituindo um incentivo para estar ativo, aspecto crucial para que 

tenham qualidade de vida. Com essa concepção, desenvolveu-se a atividade de troca de cartas entre os 

velhos da UMA de Palmas e os velhos da UMA de Araguaína. Atividade com objetivos de promover a 

comunicação e um processo de escuta mais aprofundado; desenvolver laços afetivos; estabelecer 

contato com a escrita e leitura, além de ser uma atividade que contribui para o exercício psíquico dos 

velhos. Conclui-se que a escrita de cartas para os velhos da UMA é um exercício de memória que  

proporciona  bem-estar,  porque podem relatar, para os novos amigos, alegrias, tristezas e   

preocupações. Percebeu-se laços de amizade sendo desenvolvidos quando se ouviu o outro, quando o 

texto levava o  conforto de uma palavra amiga, quando o texto acolheu o amigo como um abraço. 

Dessa forma, partilhando sentimentos e emoções com outras pessoas, que se tornaram amigos, essa 

atividade pode dar sentido à vida dos velhos, auxiliar a torná-los protagonistas das suas relações 

sociais com acadêmicos de outros polos da UMA. 
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1 INTRODUÇÃO 

A velhice é uma etapa natural da vida e deve ser vivida com qualidade, envolve 

transformações nos aspectos biológicos e psicológicos. Esse processo de envelhecimento não ocorre 

de forma linear para todos os seres humanos, relaciona-se a fatores das fases anteriores vividas pelos 

indivíduos, às experiências adquiridas em família e em espaços de convívio social (DEBERT, 1999). 

Para que essa fase da vida seja vivida com significado e qualidade, é preciso que o velho 

mantenha-se ativo, com boa capacidade funcional, bom funcionamento físico e mental e que tenha um 

envolvimento ativo com a vida (SILVA ACS; SANTOS I, 2010). Nessa concepção, entende-se que o 

bem-estar psicológico dos Velhos está estritamente relacionado às relações sociais. E corrobora-se 

com a concepção de Carstensen (2006) de que os Velhos avaliam, buscam ou rejeitam os contatos 

sociais, conforme a qualidade afetiva da resposta. 

Assim, entendendo que os contatos sociais estimulam e podem dar significado à vida dos 

Velhos, constituindo um incentivo para estar ativo, aspecto crucial para que o Velho obtenha 

qualidade de vida, desenvolveu-se a atividade de troca de cartas entre os Velhos da UMA de Palmas e 

os Velhos da UMA de Araguaína. 

As cartas, neste trabalho, é um tipo de texto informal, em que os Velhos trocam 

correspondências entre si para escrever informações, novidades, notícias e até assuntos pessoais. 

Também, é o meio dos Velhos revelarem seus sonhos, suas esperanças, angústias e medos. Elas têm o 

poder de desenvolver uma nova expectativa, ou seja, levar o Velho a esperar uma resposta de um novo 

amigo. Nessa perspectiva, as atividades com as cartas têm como objetivos: promover a comunicação e 

um processo de escuta mais aprofundado; desenvolver laços afetivos; estabelecer contato com a escrita 

e leitura, além de ser uma atividade que contribui para o exercício psíquico dos Velhos. 
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A troca de correspondências vai, também, na mesma direção das ideias de Neri (2008, p.60) 

quando dispõe que “se trata de preparar e de oferecer meios à pessoa para que possa envelhecer bem, 

cuidando não apenas do aspecto físico, social e econômico, mas também das questões de vida 

interior”. Entende-se que, nesse processo de escrever, o Velho pode revelar experiências vividas  que 

na verdade não foram ditas, ou se ditas, não foram ouvidas e nem a elas atribuídas significados e,  nos  

ouvidos de novos amigos, ganham significados  à proporção que as cartas são lidas, comentadas e 

respondidas. 

A atividade tomou uma proporção maior que o esperado, já que muitos deles estão se 

correspondendo continuamente, os Velhos incluíram a atividade de escrever cartas para os amigos na 

sua rotina de vida, o que, consequentemente, demonstra que estão vivificando suas vivências, tornando 

os dias mais dinâmicos e produtivos, pode-se dizer que estão protagonizando suas histórias, suas 

relações sociais nesses momentos. Protagonismo que é garantido pelo Estatuto do Idoso no  
Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. (BRASIL, 2003). 

Mesmo a palavra protagonismo não estando explicita no Art.10, entende-se que o Estatuto, 

por meio desse artigo, busca garantir ao Velho ser ativo, ser um ator no cenário social, pois se entende 

que se existe bem-estar na velhice, consequentemente, há protagonismo, há participação em todos os 

setores, como social, familiar, ou seja, o Velho é responsável por tomar decisões e viver ativamente 

em sociedade. 

Protagonista, segundo Justo et al. (2010), é um termo empregado, na  literatura, para  nomear 

o personagem  ou personagens principais de uma história. Nas ciências sociais, o termo 

“protagonista”, de acordo Minayo (2001), assume a concepção de “sujeito”, ator ou atores sociais que 

fomentam ações, colocando-se ativamente na construção da história. 

A troca de cartas com Velhos de outra cidade permite a sensação de controle pessoal, sentir 

sua autonomia conservada, sentir-se pertencente a um grupo externo ao seu convívio rotineiro, sentir-

se ativo na sociedade. 

 

2. DISCUSSÃO SOBRE A TROCA DE CARTAS DOS ALUNOS DA UMA 

Na análise dos dados, optou-se por transcrever os textos das cartas tal qual foram escritos 

pelos Velhos, não foi realiza nenhuma adequação linguística, assim são apresentados na versão 

original. Para garantir evitar constrangimentos, caso pudesse haver, e manter o anonimato dos 

entrevistados, já que as cartas apresentam informações de cunho pessoal, foram atribuídos nomes 

fictícios, nomes de flores, tanto para Velhos como para as Velhas. 

O projeto de trocas de cartas foi desenvolvido no período de seis meses, porém alguns 

Velhos participantes deste projeto continuam se correspondendo. 

Apreende-se que interação social é um aspecto substancial para um envelhecimento saudável 

e ativo, porque, por meio do cuidado que se oferece e se  ganha  dos amigos, tem-se continuidade de  

sentido de controle pessoal, revertendo-se em bem-estar psicológico.  

As primeiras cartas foram tímidas com poucas linhas, à medida que se tornaram mais à 

vontade com o amigo do outro lado, confidências foram surgindo. Entende-se que os velhos têm muito 

que contar e terão prazer em conversar com outras pessoas da mesma cidade ou de outras, muitas 

vezes, fica mais fácil contar, por meio de cartas, situações que em família não comentam, conforme a 

troca de mensagens entre Rosa e  Hortênsia. Essa troca, esse contar ao outro, essa interação, pode dar a 

sensação de bem-estar, pode ajudar à saúde mental, pois, segundo Ramos (2003, p. 794), o 

envelhecimento saudável “é a interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, 

independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica”. 

As mensagens evidenciam o que Erbolato (2002) afirma quando diz  que, nessa fase, as 

relações de amizade são trocas de conteúdo psicológico/emocional, ou seja, confidências. Ainda, 

consegue-se perceber a importância dessas amizades quando a mulher deixou o seu papel central de 

esposa, de mãe, que nessa fase é modificado, deixando um espaço vazio, aberto para a solidão.   

Compreende-se que a troca de mensagens são experiências positivas que podem gerar alegria 

em estar comunicando com amigos, como no fragmento da carta de Amarilis:  



Querida Amiga fiquei muito feliz em receber sua amada cartinha muito linda, muito 

obrigada pela sua cartinha, apezar de nós não nos conhecer mais estamos nos 

comunicando, estou muito feliz. 

Percebe-se quão importante é essa atividade de escrever cartas para Velhos de outras 

Instituições, pois novos laços de amizade são criados e, como relatado por eles mesmos, fazer novos 

amigos “é muito bom”, isso aumenta a confiança, a segurança, a autoestima, o que contribui para 

melhorar a condições de vida deles.  Com esses novos amigos, são criados laços afetivos e de 

confiança e, assim, podem compartilhar dificuldades pessoais. Nesse contexto, o bem-estar, segundo, 

Seligman; Csikszentmihayi (2000) aparece como uma experiência subjetiva reconhecida pela 

psicologia positivista junto ao otimismo, à esperança, à satisfação e à felicidade. 

Vale destacar que os homens velhos diferem no grau de intimidade nas correspondências, 

são reservados, são mais seletivos e desconfiados, demoram mais a se abrir, as cartas, de início, são 

apenas bilhetes com poucas linhas e bem objetivas. 

As trocas de mensagens possibilitam aos Velhos sentirem-se ouvidos, valorizados, queridos, 

diminuindo, assim, o sentimento de solidão, de isolamento. A amizade permite desenvolver a 

confiança, o interesse comum, a autodescoberta e causa a transformação que possibilita a autonomia e 

vontade de viver o novo. Conforme Lepp (1964, p.21), “os amigos agem uns com outros, uns sobre os 

outros e também uns para os outros.” 

Estudos mostram que as emoções podem interferir na expectativa de vida, pois emoções 

positivas podem inibir problemas de saúde, ter amigos é benéfico aos velhos, porque os auxilia a 

livrarem-se da ansiedade e da depressão, e a alcançar o que os médicos chamam de vitalidade 

emocional. 

   Percebe-se que quando escrevem e contam suas experiências, suas vidas ganham significado 

e as das pessoas que estão a sua volta também, como o que diz  da Angélica: 
[...] minha vida mudou completamente depois que comecei a frequentar a UMA 

aprendi a fazer amigos e a me relacionar com as pessoas. Aqui encontrei vários 

amigos. 

Essa sensação de bem-estar está relacionada com as outras pessoas com as quais está 

convivendo, por isso é tão importante estimular o desenvolvimento de amizades que se constituem de 

sentimentos em relação a outras pessoas, para isso é necessário haver uma  abertura de si, a doação e o 

afeto que é o objeto principal nessa relação. O desenvolvimento desses laços está ligado a aspectos 

como: gostos em comum, revelações pessoais, confiança e apoio mútuo e empatia. Vale destacar que a 

afinidade e a empatia é que facilitam o nascer da amizade. Rezende (2001) afirma que a conversa é a 

base da amizade. Segundo Nunes e Cuba (2001, p.5),  
Através da troca de experiência em grupo e dos vínculos que nele se estabelecem, os 

idosos podem criar novos laços de amizade a ao mesmo tempo em que se processa 

uma nova aprendizagem.  

Assim, entende-se que a troca de mensagens por meio de cartas pode facilitar a construção 

de laços de amizade entre Velhos de Campus diferentes da UMA, trocar experiências, vivências em 

regiões distintas, apoiarem-se mutuamente, trocar afeto, socializarem-se, mantendo-se ativos,  

Muitas vezes, a presença de um amigo chega em poucas palavras como na carta da  

Anemona. 
Continuo orando por você porque você é muito importante pra Deus, ele sempre 

estará do seu lado lhe abençoando e perdoado nossos pecados [...] vou ser sua amiga 

para sempre. Creia que Deus pode te curar dessa deficiência. Jesus te ama muito. 

Amigos são assim, estão ali quando você precisa conversar, trocar confidências, uma palavra 

amiga, sendo suporte emocional quando se está em crise. Então, não precisa a presença física, a carta 

traz consigo o mesmo sentimento de proximidade, o mesmo benefício emocional, o mesmo conforto. 

A exemplo da  alegria da Cerejeira quando recebeu a carta da Celósia. 
Em primeiro lugar, quero lhe dizer que estou bem. Agora mais ainda que você 

respondeu minha carta. Fiquei feliz.[...] 

Entende-se que ter amigos na velhice está relacionado à segurança e proteção, pode suprir as 

necessidades de interdependência, é confiança, prazer, alegria e afeição. Dessa forma, a atividade de 

trocas de mensagens, por meio de cartas, é um meio de facilitar o desenvolvimento de novas relações 

de amizades entre os Velhos da UMA, e, consequente,  reconhecimento social, fator fundamental para 

a autoestima. E pode favorecer a qualidade de vida do Velho, já que um dos fatores principais 



deliberativos do alto nível de qualidade de vida é convívio social ativo. Ratifica essa concepção 

Dieneret  al (1999) quando relata que a qualidade de vida está relacionada diretamente ao bem-estar  

psicológico, constituído em quatro esferas:  satisfação com a vida, felicidade, afetos positivos e afetos 

negativos. 

 

5. CONCLUSÕES 

Conclui-se que a escrita de cartas para os Velhos da UMA é um exercício de memória que 

proporciona bem-estar, porque se pode verificar relatos  para os novos amigos  de  alegrias, tristezas e  

preocupações. Percebeu-se laços de amizade sendo desenvolvidos quando se ouviu o outro, quando o 

texto levava o conforto de uma palavra amiga, quando o texto acolheu o amigo, como um abraço. 

Dessa forma, entende-se que essa atividade pode dar sentido a vida dos Velhos. 

Os objetivos dessa atividade foram alcançados, quando a troca de cartas permitiu aos Velhos 

da UMA de Palmas comunicarem com outros Velhos da UMA de Araguaína, e iniciarem novos laços 

afetivos, começaram desenvolver confiança e trocaram confidências. Alguns estão até descobrindo o 

gosto pela escrita. 

O que se percebeu, por um acaso, é que as primeiras cartas foram aleatórias, sem 

conhecimento nenhum,  um pouco distantes.  No segundo momento, viram alguém do outro lado do 

papel que tinha o colo para amparar, o ombro para chorar, palavras que os fizessem rir, um ouvinte 

para as horas boas e horas ruins, alguém com quem laços de amizade estavam se desenvolvendo.  

Compreende-se que quando os Velhos sentem-se ativos, tornam-se mais felizes e buscam 

conquistar novos espaços. Os Velhos da UMA revelam estarem felizes com a atividade, sentem-se 

cuidados, sentem-se à vontade de mostrar as cartas escritas e recebidas para a professora, demonstram 

que a amizade que estão desenvolvendo está interferindo positivamente na sua vida. 
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