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RESUMO 

 A velhice e a relação e a aceitação do homem com seu corpo, com o tempo e com a vivência de sua 

história de vida, ou seja, o envelhecimento não é um problema e sim a naturalidade da vida, onde todos, 

sem exceção – caso não morram, passarão um dia. A Universidade da Maturidade – Projeto de extensão 

da UFT-TO, além de propor a integração entre velhos e adultos mais jovens, também parte para uma 

proposta de aprendizagem com os velhos, referente a  sabedoria adquirida ao longo de sua vida produtiva 

e ao mesmo tempo, nos mostram uma realidade explicita, nua e crua de como a nossa sociedade não 

valoriza suas sabedorias e experiências. O velho, ao atingir 60 anos, é como se estivesse atingido o final 

de todo o seu ciclo produtivo e significativo. Passa a ser visto com uma pessoa improdutiva, incapaz e 

com a mínima aceitação de suas ideias dentro de sua própria família. Mas, estudos comprovam que este 

tratamento é um rótulo preconceituoso e infelizmente aceito pelos próprios velhos como referência de 

sua incapacidade.  E é nessa direção que estudos se fazem importante com discussão do tema aqui 

exposto, na diversidade de assuntos que envolve, divulgar e promover esse trabalho, revelar a sociedade, 

que a promoção da qualidade de vida no processo de envelhecimento é muito importante para se viver 

bem em qualquer idade e principalmente na velhice. 
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INTRODUÇÂO 

 

Desde o dia em que nascemos caminhamos para a velhice, não importa se temos  30, 40, 

ou 50 anos, o caminho é o mesmo, o destino é o mesmo, envelhecer! E, sorte de quem pôde experimentar 

o sabor da idade avançada, e assim, contemplar a vida aos 60, 70, 80, 90, 100 ou mais primaveras.  

A assunção da velhice vem atrelada à valorização do “eu”. Passaram a se permitir maior 

cuidado com a saúde, alimentação, higiene, fatores que sem dúvida ajudaram no aumento da expectativa 

de vida. O resultado estético dos cuidados com o corpo influencia, como afirma Ortega (2008), na 

construção de bioindentidades, na formação de sujeitos que se autovigiam, se autogovernam e se 

autocontrolam.   

O velho é o ser que passou as etapas iniciais da vida e continua a se desenvolver, porém, 

sem a pressão imposta aos mais novos. Portanto, “o idoso se constitui como um indivíduo responsável 

e autônomo capaz de cuidar de si. Aparece assim a figura do idoso “bom” e do idoso “mau”, este último 

sem competência para cuidar de si” (ORTEGA, 2008, p. 35).   

O atual processo de mudança do século XXI tem facilitado forte mobilização de discursos 

e tecnologias estimulando pessoas a cuidarem melhor da saúde, do corpo, a serem fitness, fazerem 

dietas, a prolongar a juventude, a longevidade. São discursos carregados de ideologias acerca da saúde, 

gerando um novo modelo de idoso: o idoso ativo, apresentado como saudável, jovial, engajado, 

produtivo, autoconfiante e sexualmente ativo (ORTEGA, 2008,p.36). 

Partindo do pressuposto que envelhecer é algo desagradável, um peso, o acaso, para apontar 

que uma parte dos velhos, quando direcionados encontra o sabor da vida e constatar que os velhos da 

UMA é um exemplo, veem a velhice positivamente, como oportunidade de vida. Apresentar essa 

realidade para a sociedade, de caminhos para envelhecer bem, poderá ser de grande valia, diante da 

realidade atual de velhos que se encontram ao abandono por se, e por outros, por não terem 

conhecimento e oportunidades. Portanto, o objetivo com esse estudo é expor amostras a sociedade, que 

a promoção da qualidade de vida, proposta pela UMA, no processo de envelhecimento é muito 

importante para os acadêmicos velhos viver bem, e diante da problemática do abandono, improdutiva, 

incapaz e com a mínima aceitação de suas ideias dentro de sua própria família. 

  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se esse trabalho de uma pesquisa exploratória. Realizada no espaço acadêmico da 

Universidade da Maturidade – UMA/UFT/Palmas-TO, nosso foco foram os velhos ali matriculados no 

ano de 2019/1º semestre. É importante saber que a UMA tem como objetivo promover qualidade de 

vida no processo de envelhecimento humano. Com treze anos na conquista de uma velhice ativa, o curso 

já formou mais de mil idosos. A proposta pedagógica do programa visa à melhoria da qualidade dos 

idosos, a partir de uma educação centrada nos eixos da cultura, saúde e lazer na maturidade.  

Essa proposta da UMA é o pilar que sustentará o objetivo desta pesquisa. Mostrar a 

sociedade, através dos acadêmicos da UMA, que a promoção da qualidade de vida no processo de 

envelhecimento é muito importante para se viver bem. 

Foram feitos registros dos momentos através de fotos, poesias, da participação desses no 

ambiente acadêmico nas apresentações de trabalho, e atividades, principalmente através dos 

depoimentos de vida do antes e depois de encontrarem o espaço da UMA.  

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em seus registros da UMA, diz-se sobre a missão da UMA é: a política de atendimento à 

Vida Adulta e ao Envelhecimento Humano para desenvolver uma abordagem holística, com prioridade 

para a educação, a saúde, o esporte, o lazer, a arte e a cultura, concretizando, desta forma um verdadeiro 

desenvolvimento integral dos alunos, buscando uma melhoria da qualidade de vida e o resgate da 

cidadania. 

Como estudante mestrando, na inclusão com esses idosos, podemos observar as propostas 

da UMA ali serem alcançadas. Um trabalho de inclusão numa fase de vida que deveria ser importante 

para toda a sociedade. Neste  espaço voltado para o envelhecer sadio e digno podemos verificar a 

participação dos idosos em aulas de informática, academia e outros eventos sociais, e observamos a 

importância da participação do sujeito velho na sociedade enquanto sujeito histórico e ativo, e esse é o 

diferencial, a tomada de consciência de ser capaz dentro das limitações impostas pela velhice. 

Especialmente na turma 2019-1, observamos sujeitos felizes, bem resolvidos, cheios de sabedoria e 

vivencia, um exemplo, no sentido que veem a velhice positivamente, como oportunidade de vida porque 

encontraram um espaço proporcionador e propulsor a valorizar a vida na velhice e o respeito. 

Muitas pessoas encaram a velhice como algo desagradável, como um peso, o ocaso, quando 

na verdade, é um tempo de se colher os saborosos frutos plantados ao longo da nossa existência; é ter 

na mente a sabedoria de quem já viveu muito; é ter nas palavras o conhecimento de quem já vem testando 

a vida; é caminhar com a bagagem de quem possui uma vasta experiência adquirida na prática da 

superação; é o júbilo de quem tem uma rica história para contar; é o triunfo de quem escapou na 

juventude e continua vivo e sem ter inveja de quem já morreu no auge do vigor físico e é isso que eles 

aprendem e sabem que aprender e para a vida toda, conhecendo-se. 

Tudo na nossa vida deve ser encarado como privilégio, se não temos a mesma mobilidade, 

já a tivemos de sobra; se a vida está mais prática, já sonhamos muito; se as baladas desapareceram, 

intensifiquemos as pescarias, os passeios com bons amigos, a boa conversa, e a tantas outras ocupações 

que nos dignificam e porque não participar de um projeto que diz, você esta velho , não esta morto, 

acorda para a vida, isso é o que todos os velhos matriculados na UMA dizem, aquele espaço 

proporcionou a eles a descobrir a vida na velhice. 

Amemo-nos como somo, do jeito que somos, com a idade que temos. Aceitamo-nos, 

valorizamo-nos, para que alimentemos a imponência de sermos capazes de nos revelar o que na verdade 

somos. Não importa o passado e não interessa se o ponto de partida e de chegada já se aproxima o 

importante e necessário é que nos conheçamos e, temos a certeza de que valeu a pena viver 

 

CONCLUSÕES 

 

Existe um novo velho na sociedade, ele é resultado do impacto produzido pela evolução do 

pensamento dentro do processo de modernidade. Ele adquire novo papel social por meio das mudanças, 

administrado por uma relação de poder direcionada a saúde e bem-estar na velhice.  

Essas novas ações de controle na vida e na saúde do corpo, afastam as doenças que até 

então todos os velhos estavam destinados a enfrentar, formalizando a compreensão do poder ser e fazer 

na vida. É a garantia que se concretiza na relação velhice e corpo a partir da adoção desse novo estilo 

de vida saudável e sem risco.  
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