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O que aprendemos de fato ao considerar o mundo 

da percepção? Aprendemos que nesse mundo é 

impossível separar as coisas de sua maneira de 

aparecer (Merleau-Ponty, 1994). 
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RESUMO 

Na circunstância atual em que a sociedade ocidental tem encarado o envelhecimento, 

percebe-se que essa fase da vida é esperada e evitada de forma negativa, sendo ignorada 

por diversas vezes. Ao estudar esses aspectos, a área da Educação Física discute o corpo 

que envelhece com olhares considerados reducionistas em muitos casos, com poucas 

produções que objetivem ampliar esse viés para uma perspectiva natural e cultural sobre 

esse corpo. Assim, buscamos desenvolver esse estudo que tem como objetivo discutir as 

compreensões de velhice e envelhecimento de participantes do projeto Nossa Cidade 

Mais Saudável em Natal/RN, com vistas a elencar implicações para a Educação Física. 

Utilizamos o método fenomenológico para desenvolver a pesquisa. Através da 

estratégia  do fenômeno situado nos dirigimos ao local onde este é vivido. Observamos 

o mundo vivido das pessoas ali presentes e entrevistamos 10 participantes do projeto. 

Compreendemos o envelhecimento como um processo que ocorre no corpo humano 

desde o nascimento, de forma lenta e imperceptível, até determinado momento em que 

são notados os principais sinais. Desse modo, percebemos que o corpo que envelhece é 

pautado por tabus e preconceitos, mas que se desenvolve todos os dias, tecendo 

significados a partir do movimento, do trabalho, da família, das experiências, dos 

prazeres e desprazeres, pelo cuidar de si, pelo entendimento de que a vida continua 

depois da velhice e que a morte é um fenômeno irreversível. Também compreendemos 

que fazem parte do corpo que envelhece as quedas, as rugas, os declínios, como um 

processo natural, mas que não se pode considerar apenas isso, entendendo-se assim que 

o corpo que envelhece desenvolve-se também num contexto cultural polissêmico, com 

significados diferenciados, pois a velhice é entendida e vivida de formas diferentes por 

cada um. Por fim, identificamos que a área da Educação Física possui uma produção 

acadêmica na área do envelhecimento e da velhice que ainda precisam ser discutidas 

com vistas a ampliar os olhares para esses corpos, para que se possa compreendê-los 

não apenas em suas decadências fisiológicas, suas respostas afetivas ao exercício, 

adaptação à atividade física e os tipos de programas de treinamento, mas também como 

seres que produzem significados a partir de suas experiências.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Velhice; Corpo; Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

In the current circumstance in which the occidental society has faced the ageing, we 

realize that this phase of life is waited and avoided in a negative way, being ignored 

several times. The field of Physical Education discusses the ageing of the body with 

some views considered reductionist in many cases, have quite few productions that aim 

to broaden this idea to a natural and cultural perspective about this body. Thus, our aim 

is to develop this study, which has as objective make a discussion about the 

comprehensions of old age and ageing, from participants of the project “Nossa Cidade 

Mais Saudável” (Our Healthier City) in Natal/RN, in order to list implications to 

Physical Education. We used the phenomenological method to develop the researching. 

Through the strategy of the perceived phenomena we went to the place where it is lived. 

We observed the lived world of people presenting and we interviewed 10 (ten) 

participants of the project. Thereby, we realized that the body which ages is guided by 

taboos and prejudices, but is developed everyday building meanings from the 

movements, work, family, experiences, enjoyment and displeasure, the self-care, the 

understanding that the life goes on after the ageing and the death is an irreversible 

phenomena. We also understand as part of the body that ages the falls, the wrinkles, and 

the declines, as a natural process, in fact, understanding that the body that age is also 

developed in a cultural and polysemic context, because the ageing is understood and 

lived in many ways by each subject. Lastly, we identify that the area of Physical 

Education possess a academy production in the field of ageing and old age that need to 

be discussed in order to broaden the viewpoints, to be comprehended not only in their 

physiological decline, their affective answers to the exercises, the physical activity 

adaptation, and the types of training programs, but also as beings which produce 

meanings through their experiences. 

 

Keywords: Ageing. Old age. Body. Physical Education. 
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

Certamente, ser corpo é ser sujeito da existência. É através do corpo que o ser 

humano está presente no mundo e se faz mundo desde as estruturas biológicas até os 

aspectos simbólicos e sociais (NÓBREGA, 2010).  Partilhando este pensamento, Le 

Breton (1992, p. 04) escreve:  

Por meio do corpo, o homem faz o mundo à medida de sua 

experiência. Ele transforma em um tecido familiar e coerente, 

disponível a sua ação e permeável a sua compreensão. Emissor ou 

receptor, o corpo produz continuamente sentidos, ele insere ainda 

ativamente o homem no interior de um espaço social e cultural dado.  

 

A partir dessa perspectiva posta por Nóbrega (2010) e Le Breton (1992), 

compreendemos que a condição de corpo nos impele a um desejo pelo admirável. O 

corpo é acreditável e construtor de conhecimento. Reconhecê-lo de forma contrária, é 

configurá-lo a reducionismos.  

Neste trabalho, discutimos temas relativos ao corpo, à velhice e ao 

envelhecimento, perpassando pelos aspectos da saúde, lazer e políticas públicas no 

intuito de alcançar compreensões mais amplas sobre o fenômeno do envelhecimento a 

partir da fala de sujeitos, assim como isto se expressa interna e externamente frente à 

opinião e ao olhar do outro, da sociedade em geral. A velhice e o envelhecimento são 

conceitos compreendidos neste trabalho tanto segundo os autores referenciados na 

pesquisa quanto através da fala dos participantes, que nos ensinaram muito sobre isso, 

em duas perspectivas: o envelhecimento é como um caminho que está sendo trilhado 

por nós todos os dias, do nascer ao morrer. Estamos sempre envelhecendo. E a velhice é 

compreendida como a chegada, o reconhecimento, pelo olhar do outro, pelos 

simbolismos culturais e sinais biológicos. 

Assim, dissertar sobre as questões do envelhecer como um processo que se 

constrói todos os dias e um fenômeno da existência que faz parte da história de cada 

sujeito, do modo como ele vive e se integra na sociedade e como essa sociedade 

corresponde a isso, partiu de uma busca incessante por compreender aspectos relativos 

ao corpo e aos diferentes mecanismos que giram em torno de nós. Desde as mais 

diferentes formas de construir esse corpo até aos complexos julgamentos que se alinham 

em torno dele.  

O envelhecer como um fenômeno existencial requer um entendimento, em um 

primeiro momento, diferenciado sobre o que concebemos por envelhecimento. Longe 
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das quedas do corpo (quedas sendo aqui entendidas não somente no sentido literal da 

palavra, mas também como uma espécie de decadência no geral) o envelhecer está 

integralmente ligado ao ser, à sua vida, ao seu corpo, não apenas como um momento, 

um chegar, mas como um caminho, uma estrada inteira que se desenrola à frente. E em 

um segundo momento, podemos retomar a compreensão de que também estão sim 

presentes no envelhecer as quedas do corpo, bem como toda a existência do ser humano, 

suas formas de ser e existir, os sentidos e significados que o sujeito criou e ressignificou 

durante toda vida. Ao pensar no envelhecer como um fenômeno existencial, eu me 

despeço do parecer biológico (não o excluindo, mas incluindo outros aspectos) legado 

ao corpo e passo compreendê-lo como parte do processo da vida do ser humano, com 

todas as suas nuances.  

Com base em alguns referenciais principais, tais como David Le Breton (2007 e 

2012), Merleau-Ponty (2004 e 2011) e Beauvoir (1970), percebi que o corpo se 

encontrava no centro de muitas discussões sobre prendê-lo, objetivá-lo, modelá-lo, 

reinventá-lo, na sala de aula, na academia, na praça. Foi por esse corpo que me 

interessei. Não somente isso, mas fundamentalmente um corpo que ao final de tudo, e 

mesmo que com muita insistência e crenças na fonte da juventude utópica, envelhece 

diariamente, a fim de se transformar até que um dia finalize seu capítulo. 

A partir do último ano de graduação, durante a escrita da monografia, e ao 

ingressar no programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), obtive acesso aos conhecimentos do mundo vivido, 

da experiência do ser e da compreensão fenomenológica sobre o corpo durante as 

Disciplinas e estudos para a produção do referido texto, de modo que obtive base e 

fundamentação para prosseguir nos caminhos que enveredam para uma concepção cada 

vez mais complexa e empolgante sobre corpo, questões tão atuais e emergentes. 

A compreensão fenomenológica de corpo vem para nós, a partir dos estudos de 

Merleau-Ponty (2004, 2011) e Nóbrega (2009, 2010), como uma forma de ampliar as 

concepções que se tem sobre o corpo e de modo a contribuir com os novos olhares sobre 

as diversas formas de ser, agir, sentir e pensar, ao se considerar o ser no contexto de sua 

experiência, de uma unidade, e considerando, como afirma Merleau-Ponty (2011) cada 

coisa e seu estilo de ser. Esta compreensão reconhece o corpo como o próprio ser que se 

constrói dia-a-dia, criando sentidos e significados em sua existência, de acordo com o 

contexto em que está inserido. 

Ao enxergar o corpo por esse viés, chegamos ao corpo que envelhece, 
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considerando a dimensão do tempo que se faz presente, uma vez que é possível notar as 

diversas tentativas de mudanças feitas em torno desse corpo para que se torne 

permanente e infinito. Portanto, senti necessidade de compreender o corpo que 

envelhece em seu sentido finito e impermanente. 

A Rede Cedes - Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, 

fomentada pelo Ministério do Esporte  também contribuiu no processo de construção da 

pesquisa, uma vez que, enquanto bolsista de um projeto da UFRN, que despertei para a 

importância de pesquisar e produzir sobre os espaços de políticas públicas, observá-los 

e buscar melhorar cada vez mais sua abrangência. A Rede Cedes me permitiu buscar um 

espaço onde eu pudesse encontrar participantes do contexto das políticas públicas, me 

aproximando ainda mais dessa questão. 

Dessa mesma forma, foi imediata a percepção de que a luta ocidental 

contemporânea revela um desejo intenso de viver a jovialidade e a beleza, se fazendo 

presente em praticamente todos os discursos do capitalismo na promoção desse corpo 

padrão. Segundo Nóbrega (2010, p.23), “para a cultura de consumo, o corpo é veículo 

de prazer, estando associado a imagens idealizadas de juventude, saúde, aptidão e 

beleza, que favorecem a expansão da indústria da moda, cosméticos, academias de 

ginástica e afins”. Este corpo é o das propagandas, das pesquisas para desenvolvimento 

de produtos, dos melhoramentos, da homogeneidade.  

O corpo, nesse instante, aparece como centro de um emaranhado de intensões 

sobre ele que, muito dificilmente, referem-se à sua liberdade de expressão e 

subjetividades em geral. Faz-se necessário, e é onde tentamos chegar nesse trabalho, 

compreender esse corpo para além das circunstâncias da anátomo-fisiologia, tão visadas 

e tão significativas atualmente, buscando aprofundar-se neste ser que envelhece. 

E esses emaranhados de intensões transformam-se nos discursos encontrados na 

mídia, nos produtos e serviços que são, em sua maioria, um meio de ação sobre o corpo 

ao ditar verdades concebidas sobre estes, alienando-os, estigmatizando-os, reduzindo-os 

na maioria das vezes, por estabelecerem uma imagem ideal que não respeita a 

subjetividade de cada um. Cada sociedade, como cita Müchail (2006) tem seu discurso 

intrínseco, cada sociedade tem seu meio de produzi-lo e difundi-lo. E para provocar 

reflexão sobre o poder da subjetividade do corpo, até alienando-se, o corpo subverte-se, 

liberta-se, significa e é significado. 

Nesse sentido, tomando como base o corpo como um meio de profícuas 

discussões e reflexões, que recebe verdades, que é alienado ou supera-se, a sua maneira, 
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em detrimento dessas verdades, entende-se que a questão do envelhecimento é 

pertinente ao recorte desse estudo. O envelhecimento é um tom da vida. Faz parte dela. 

Porém, imediatamente somos transportados para imagens de pessoas prostradas, 

dependentes e curvadas pelas perdas proporcionadas pelo passar do tempo. Para Le 

Breton (2012, p. 224) a velhice, na voz da pessoa moderna:  

 

[...] resvala lentamente para fora do campo simbólico que transgride 

os valores centrais da modernidade: juventude, sedução, vitalidade 

trabalho. Ela é a encarnação do recalcado. Lembrete da precariedade e 

da fragilidade da condição humana, ela é o rosto mesmo da alteridade 

absoluta. 

 

Essa questão faz sentido também pelos diversos discursos criados em volta do 

corpo que envelhece. Não é do corpo imediatamente velho. Mas sim, do caminho 

traçado até ele, caminho de combates, de lutas constantes para regressão. Do nunca 

querer chegar lá. Nessa perspectiva, percebe-se e indaga-se o porquê, e como, essas 

questões decorrem sobre o corpo que envelhece. Para Le Breton (2012), o homem da 

modernidade combate todos os traços do envelhecimento por temer perder o seu lugar 

na sociedade. Pois, para a maior parte das pessoas, principalmente ocidentais, 

envelhecer é entregar-se lentamente ao luto, e esquecer-se daquilo que dava mais prazer 

na vida, até obter apenas um controle moderado sobre si. 

Apesar do fato apresentado pelo autor, concordamos que o envelhecimento 

apresenta uma diversidade de questões que devem ser vistas nas mais variadas 

perspectivas. Dentre elas, o entrelaçamento que ocorre entre o natural e o cultural, 

definindo o ser que envelhece a partir de sua significação no tempo e no espaço, 

constituindo, assim, uma teia de sentidos que se perpetuam durante a vida. 

Esse estudo revela uma necessidade de estudar o corpo a partir de uma busca 

pelo rompimento das verdades (im) postas e essa compreensão perpassa o pelo 

envelhecimento. O corpo de quem escreve e o corpo de quem lê são corpos que 

envelhecem, independentemente de suas idades, e tais como são, precisam ser 

compreendidos em suas tentativas de transgressões do tempo e das idades.  

Levando-se em consideração o envelhecimento na sociedade1, essa investigação 

se dirige para o espaço das políticas públicas como um interesse no cuidado por esse 

público, de modo a não segmentá-lo das outras gerações, não desertá-lo de seu espaço 

                                                           
1 Como ressalta Beauvoir (1970), o intenso crescimento do envelhecimento da população foi percebido 

primeiramente na França do século XX e, em seguida, pelos outros países mais desenvolvidos depois os 

menos desenvolvidos.  
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social e de sua gigantesca contribuição e nem diminuí-lo diante de suas privações. 

Segundo o Brenner, Amaral e Caldas (2008, p.05), “dito de outra maneira, as Políticas 

Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais 

ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”, e o 

bem-estar é aqui entendido como algo integral, que faz parte do ser que dele se utiliza 

para viver sua vida com harmonia, qualidade e direitos2. 

A partir de nossas compreensões, e com base na leitura de autores como 

Beauvoir (1970), Le Breton (2007 e 2012) e Merleau-Ponty (1994, 2011), consideramos 

o envelhecimento como o processo pelo qual o ser humano passa durante toda a sua 

vida, e a velhice como o produto desse processo. Caminho e caminhada. Estrada e 

destino. Assim concebemos essas duas perspectivas da vida e do fenômeno em questão. 

Percebemos, portanto, que vários estudos sobre velhice e envelhecimento já se 

haviam desenvolvido antes. No entanto, precisamos ir além a respeito do 

envelhecimento enquanto fenômeno da existência. Precisamos entender como se dá o 

fenômeno do envelhecimento e as várias formas desse corpo ser velho. 

Para fazer um levantamento sobre o que tem sido produzido com relação a essa 

temática, buscamos em algumas bases de dados (Bireme, Lilacs, Medline e Base de 

teses e dissertações CAPES), num recorte de 10 anos, alguns trabalhos que tratassem 

sobre as seguintes palavras-chave especificadas: Envelhecimento e Políticas Públicas; 

Corpo e Políticas Públicas. Após uma seleção e leitura prévias, sobre Envelhecimento e 

Políticas Públicas foram encontrados 27 artigos e dissertações, e sobre Corpo e Políticas 

Públicas, foram encontrados 7 trabalhos.  

Desse modo, foram encontrados uma variedade de trabalhos, apontando a 

realidade demográfica no Brasil e as necessidades de implementação de Políticas 

Públicas (VERAS, 2007); IDH, déficit cognitivo, taxas de envelhecimento e condições 

de vida desses idosos (CAMPELO et al, 2007).  

Em outro trabalho, Beneditti et al (2007) descreveram uma proposta baseada na 

observação de programas de atividades físicas oferecidos para idosos e mantidos pelas 

prefeituras de diferentes países como Brasil, Portugal, Alemanha, Espanha e Itália. A 

proposta dos autores é analisar tais programas e traçar uma proposta de promoção à 

saúde dos idosos através da prática de atividades físicas, como um subsídio às políticas 

públicas do município de Florianópolis.  

                                                           
2 No capítulo um serão tecidas explanações mais aprofundadas sobre as políticas públicas voltadas para o 

público idoso. 
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Também, foram encontradas reflexões sobre o crescimento da população idosa e 

o impacto da inatividade física no desenvolvimento de doenças crônicas devido ao 

crescimento urbano (HERNÁNDEZ et al, 2010); Diretrizes necessárias para a 

formulação de programas e ações de atividades físicas voltadas para idosos de grupos de 

convivência (SALIN et al, 2011). 

Além de discussões sobre autoimagem, socialização, tempo livre e lazer, como 

apontam Moura e Souza (2012); Nível de atividade física em mulheres idosas, tal como 

feito por Livramento et al (2012) e também, a própria insuficiência dessas atividades 

físicas e lazer entre idosos, como observado por Rocha et al (2013). 

Outros trabalhos buscaram compreender os significados do envelhecimento 

através de diversas atividades em grupo, como o trabalho de Abreu (2013), que fala 

sobre o envelhecimento ativo através de um grupo musical de idosos como estratégia de 

promoção à saúde. Este trabalho discute as políticas públicas e o envelhecimento ativo 

ao compreender as percepções de participantes de um determinado grupo musical. 

Contribui com nossas concepções de bem-estar e de envelhecer de forma ativa, a partir 

da percepção dos idosos sobre as contribuições do grupo musical para com seus estilos 

de vida e o significado desta, bem como apoio emocional. Avançamos na questão das 

percepções, uma vez que visualizamos não apenas o contexto das práticas e da 

promoção à saúde, embora esteja claro a importância de tais ações para as 

compreensões do envelhecimento. 

Também o trabalho de Soares et al (2015),  um estudo antropológico que refere-

se à identificação da motivação de um grupo de idosos em permanecer em um projeto 

de atividades físicas para a vida ativa; E o trabalho de Silva et al (2011), referindo-se a 

um perfil epidemiológico de idosos que frequentam grupos de convivência na cidade do 

Iguatu, no Ceará. 

Correa et al (2010), trazem em sua produção, uma análise das políticas públicas 

para idosos e suas ressonâncias na produção de significados sobre o envelhecimento. Os 

autores se utilizaram do método da cartografia para mapear algumas políticas criadas 

desde de 1920 até a criação do Estatuto do Idoso e a criação de imagens referente ao 

envelhecimento nestas.  

Entre os variados temas, os trabalhos selecionados na base de Teses e 

Dissertações da CAPES buscavam debater as questões de corporeidade e velhice nas 

políticas públicas voltadas para esse grupo, como bem observado por Menezes (2012). 

Este trabalho tem uma aproximação significativa com o nosso, uma vez que busca 
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compreender os significados do corpo na velhice, além de investigar aspectos 

intergeracionais, do corpo jovem e belo, da sexualidade, tudo isso contextualizado em 

um lócus de política pública. Através das histórias orais e do método da Hermenêutica-

Dialética, constatou-se as diversas formas de viver a sexualidade, o parâmetro da beleza 

e da juventude dimensionados no corpo que envelheces e os aspectos significativos de 

vínculos que se estabelecem nos espaços de políticas públicas, bem como pode ser 

notado nesse projeto.  

Outros temas como as relações entre aptidão física, risco de doenças e fatores 

socioeconômicos (TRAPE, 2012); qualidade de vida e capacidade funcional 

(KAGAWA, 2012); efeitos de programas de exercícios supervisionados e não 

supervisionados (SANTOS, 2012), foram encontrados na base de dados da CAPES. 

Outras produções sobre os espaços sociais para vivenciar a velhice e a 

sociabilidade enquanto lugar de construção de identidades de Garces (2012) e as 

relações sensíveis das mulheres consigo mesmas e o envelhecimento da cidade de 

Londrina, PR, escrito por Fernandes (2012) 

Outro levantamento feito foi realizado nas produções do grupo de Pesquisa 

Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC) da UFRN, pois algumas produções se 

referiam ao mesmo tema de pesquisa deste. Nesse sentido, foi encontrado o trabalho 

de doutorado de Andrade (2010) que tenta compreender a velhice bem-sucedida para 

além dos aspectos quantitativos. Fatores como dignidade, autoestima, felicidade, 

disposição dentre outros, são fundamentais para a promoção de uma velhice de 

qualidade. Através do método História Oral, o autor entrevista dez sujeitos e constata a 

rotina diária, convivência social na família, trabalho e grupos sociais e nas atividades 

físicas diárias e ao relacionar a velhice a um contexto histórico e cultural, o autor 

relacionou o envelhecimento bem-sucedido a um estilo de vida ativo com atividades 

físicas, sociais e recreativas vividas ao longo da vida. O autor também revelou que a 

educação para a velhice bem-sucedida é imprescindível para todas as gerações.  

Assim, em pesquisa feita no portal da BVS, por exemplo, que engloba diversos 

periódicos na área da saúde, utilizamos as palavras-chave “Envelhecimento e Educação 

Fìsica” e encontramos 571 publicações de áreas variadas. Dentre essas publicações, 

encontramos quatro textos somente que discutem as novas possibilidades de se enxergar 

o envelhecimento dentro da área da Educação Física para além do aspecto biologizante. 

Além disso, alguns trabalhos discutem a necessidade da própria área voltar novos 

olhares ao corpo velho, os significados para os sujeitos que envelhecem.  
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Dentre esses trabalhos, destacamos o de Antunes e Silva (2014), que está sendo 

utilizado nas referências e analisou as produções acadêmicas brasileiras em torno do 

envelhecimento e conclui que os discursos em torno desse corpo são de aspectos 

biologicistas e compreendem a chegada da velhice como uma época de declínios 

fisiológicos, e trabalhos que discutem o corpo velho em comunidades específicas, 

denotando os sentidos e significados do pertencer a partir de práticas corporais. Os 

trabalhos são atuais, e constam do ano 2010, 2011 e 2014. No mesmo portal, buscamos 

pelos termos Corpo Velho e Educação Física, não apresentando nenhum resultado. 

Buscamos, no banco de teses e dissertações da capes, trabalhos com os termos 

“Corpo Velho e Educação Física”. A pesquisa gerou um resultado de muitos trabalhos, 

portanto, reduzimos para as áreas e grandes áreas de concentração da Educação Física, 

saúde, sociedade e estudos sociais e culturais da Educação Física. Resultou em 447 

trabalhos, dentre os quais, 4 nos interessaram pelo título e resumos. Ao aplicar os 

termos “Envelhecimento e Educação Física”, com os mesmos filtros, encontramos 348 

trabalhos, dentre os quais, os mesmos 4 encontrados com os termos “Corpo Velho e 

Educação Física”, foram os que chamaram mais atenção. 

Os trabalhos refletem novas perspectivas para a área com relação ao público 

idoso e de meia-idade. O trabalho de Teixeira (2017) analisa as estratégias de poder e os 

dispositivos biopolíticos sobre o rejuvenescimento, além de compreender como os 

sujeitos buscam, através dos exercícios físicos, estratégias de rejuvenescimento através 

dos cuidados com o corpo. O estudo indica a tentativa de um retorno ao corpo antes dos 

declínios estéticos e biológicos advindos com o tempo e que são pautados por discursos 

políticos e ideológicos em torno da imagem corporal, do exercício físico, escolhas 

saudáveis e vigilância. 

O trabalho de Bonzanini (2015) discute, a partir de uma perspectiva 

fenomenológica as relações de corpos-sujeitos que envelhecem através de suas histórias 

de vida. Além de um levantamento bibliográfico, foram feitas entrevistas com idosos 

para discutir as aproximações entre as produções acadêmicas e o sujeito velho enquanto 

protagonista de seu processo existencial de envelhecer. Portanto, considera que as 

burocratizações os tornam objetos da instrumentalização científica. A autora aponta a 

necessidade da criação de uma disciplina na universidade que busque reconhecer o 

sujeito velho em sua totalidade. 

A produção de Assunção (2014) discute o reconhecimento dos sinais do 

envelhecimento em pessoas de meia idade. A autora destaca alguns professores e a 
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forma como esses sinais chegam para eles. A pesquisa aponta que eles enfrentam com 

naturalidade e abrange os significados da chegada do envelhecimento para um patamar 

mais ampliado ao considerar as concepções da mídia, da estética, das limitações do 

corpo e da subjetividade em viver esse momento. Além desse, temos o trabalho de 

Ribeiro (2012) que discute um programa de qualidade de vida e a influência da 

concepção de corporeidade nas concepções dos participantes sobre envelhecimento, 

saúde e educação. 

Na Revista Movimento da UFRGS, usamos os mesmos termos e encontramos 2 

trabalhos de relevância, cujo autor é bastante enfatizado durante este trabalho. Trata-se 

de produções de Alves Júnior (2004 e 2015), cujos objetivos vem na forma de buscar 

novas formas de compreender o envelhecimento, tanto nas formas como a sociedade 

busca modelizar e padronizar um modo de envelhecer, quanto no que diz respeito à  

multiplicidade dos modos de envelhecer e a falta de pesquisas para lidar com esses 

contextos. 

Além da Revista Movimento, buscamos os mesmos termos em outros periódicos 

(Revista Movimento, Revista Motrivivência, Motriz, Revista de Educação Física da 

UEM, Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, Revista Brasileira de Ciência 

do Movimento e Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde) e analisamos os 

trabalhos encontrados pelos títulos para fazer uma seleção prévia. Portanto, temas 

relacionados ao corpo velho e envelhecimento numa perspectiva do fenômeno da 

existência e no sentido de ampliação desses conhecimentos, não foram encontrados. 

Embora, muitos outros trabalhos tenham sido achados, com o intuito de analisar efeitos 

de treinamento, imagem corporal a partir de protocolos, efeitos de programas de 

exercícios físicos para populações específicas, desgastes, entre outros temas. 

Não estamos afirmando que os trabalhos que enfatizam a atividade física, os 

efeitos do treinamento, aplicação de testes e protocolos não sejam importantes. Pelo 

contrário. São fundamentais para que possamos conhecer e lidar com o funcionamento 

desse aspecto de corpos que envelhecem. Temos certeza que existem inúmeros outros 

trabalhos na área que também buscam ampliar os olhares em torno do corpo que 

envelhece, bem como muito mais trabalhos sobre os efeitos do treinamento e da 

atividade física na terceira idade.  

Tendo por vista a análise das obras encontradas, ressaltamos a relevância desses 

estudos. No entanto, destacamos que nossa pesquisa se diferencia por abordar o corpo 

no contexto do envelhecimento, este último sendo compreendido como um processo 
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existencial, entrelaçando o cultural e o biológico, sendo o corpo o local onde ocorre esse 

processo, através do diálogo travado com sujeitos participantes de um projeto de esporte 

e lazer da cidade de Natal-RN. 

Para nortear esta pesquisa e abordar o projeto de esporte e lazer e os sujeitos 

participantes, questionamos e buscamos refletir sobre a seguinte indagação:  

Quais são as compreensões de velhice e envelhecimento de participantes do 

projeto Nossa Cidade Mais Saudável em Natal/RN?  

Quais as implicações das compreensões identificadas para a Educação Física? 

Para atender a essas questões, nosso objetivo foi discutir as compreensões de 

velhice e envelhecimento de participantes do projeto Nossa Cidade Mais Saudável em 

Natal/RN, com vistas a elencar implicações para a Educação Física.  

Esta pesquisa torna-se fundamental, pois dentre as várias maneiras de lidar com 

o corpo, meu e dos outros, surgem diversas formas de encarar esses mesmos corpos e de 

vivenciá-los também de diferenciadas maneiras. O ser que envelhece e ver-se nesse 

processo subjugado por suas marcas corporais, precisa ser posto em evidência e 

estimulado sob nossos olhos a permanecer o ser da experiência e da capacidade, que 

permanece se desenvolvendo diariamente, como afirma Andrade (2010), com os 

mesmos direitos, deveres e necessidades de outrora. 

Para tanto, indagar-se sobre como essas compreensões são construídas para o 

envelhecimento (nossa realidade presente e futura do corpo) torna-se fundamental como 

temática a ser trabalhada. Esse tema faz parte de muitas pesquisas que buscam 

direcionar seus olhares também para o corpo, na medida em que, na atual sociedade, 

existe uma busca exagerada pela juventude e as diversas formas de conceber um corpo 

belo, que acabam sendo associadas à saúde. 

Nessa medida, ressalto a relevância pessoal que o tema traz, uma vez que os 

questionamentos partiram de pesquisas anteriormente produzidas e questionamentos 

levantados e que não foram saciados. À medida que os conhecimentos do corpo vão se 

revelando, torna-se cada vez mais profunda a necessidade de discuti-lo em suas nuances 

e suas mais delicadas expressões, aproximando-se de respostas e preparando-se para os 

novos questionamentos.  

Nesse sentido, propomo-nos a olhar para o objeto de estudo de forma mais 

aproximada, pois, “olhar um objeto é vir a habitá-lo e dali apreender todas as coisas 

segundo a face que elas voltam para ele” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 105). Dessa 

medida, o corpo que envelhece permanece aberto ao nosso olhar, onde buscamos 
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enxergá-lo a partir de diversos ângulos. 

Como objeto de estudo, compreende-se que as significações para estes corpos 

que envelhecem devem partir daqueles que vivenciam os projetos de políticas públicas 

voltados para o esporte e lazer da cidade de Natal-RN. As compreensões sobre velhice e 

envelhecimento desse público deverão possibilitar a compreensão geral de como se dá, 

com base em suas vivências, a construção de suas concepções para o envelhecimento, 

permitindo o aprofundamento de estudos sobre o tema, provocando a reflexão naqueles 

que o lerem ou dele participam. 

Ao negar a postura única que comumente se percebe no olhar para o corpo que 

envelhece, permeada por negatividades e medos, estamos nos abrindo para a pluralidade 

de experiências pelas quais este corpo constrói-se e transforma-se todos os dias. Assim, 

buscaremos compreender o corpo que envelhece para além do mundo objetivo e tecer  

os sentidos de um ser pautado em um contexto e compreendido a partir de suas 

percepções (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Este estudo se propõe a contribuir para o debate acadêmico acerca dos temas 

corpo, saúde e envelhecimento, uma vez que as reflexões sobre o corpo sejam inúmeras, 

porém necessitam ainda de olhares aprofundados cada vez mais, na tentativa de 

conseguir destituir o corpo do estado de puro objeto. As discussões na Educação Física, 

por sua vez, necessitam voltar seus olhos sempre e ainda mais para discussões como 

estas, pois enquanto professores devemos atentar para o conhecimento das necessidades, 

limites e possibilidades de um grupo, não apenas nas práticas, mas na perspectiva do ser 

com quem se lida. O corpo, o corpo para o envelhecimento e a saúde: esses são 

destaques que necessitam do aprofundamento de todas as áreas e, inclusive desta que 

lida diretamente com os corpos em movimento. 

A presente investigação evidencia a importância da constituição de políticas 

públicas para o envelhecimento no Estado do Rio Grande do Norte, onde quase nenhum 

estudo é feito, mas que existem ações voltadas nessa perspectiva. Assim como, também 

se faz necessário que os olhares aqui revelados possam contribuir para que haja cada 

vez mais uma aproximação dos interesses entre as políticas públicas e o público alvo. 

Esse estudo também pode colaborar com as produções da Educação Física sobre 

o corpo e o envelhecimento tendo como foco principal os aspectos sócio filosóficos, nos 

aprofundamentos desses estudos e na busca por propostas que englobem a totalidade do 

ser em questão na elaboração de reflexões voltadas para o lazer e o esporte. E ao se 

pensar em Políticas Públicas que buscam a saúde de seus participantes, esse estudo 
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poderá colaborar também para se pensar alternativas que beneficiem a construção de 

projetos que valorizem o ser e seus processos como um todo indivisível. 

Com relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa se fundamenta numa 

abordagem qualitativa e utiliza-se do método fenomenológico para a sua realização. O 

método permite que o investigador parta de sua intencionalidade em pesquisar tal objeto 

a partir de sua interpretação, observação e compreensão. Para Mendes (2013, p. 18), “a 

intencionalidade refere-se às escolhas que são feitas diante de um acontecimento, no 

momento em que este é vivido”.  

E também, por uma necessidade do pesquisador de compreender as diversas 

formas de construir a compreensão do corpo das pessoas com base nas atividades que 

elas participam. 

Nessa perspectiva, pesquisar a partir do método fenomenológico permite a 

descrição das experiências, pois a fenomenologia, 

 

[...] é um relato do espaço, do tempo, do mundo "vividos". É a 

tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, 

e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e às explicações 

causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam 

fornecer [...]. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1-2). 

  

Assim, o relato se dá através da descrição que é diferente de explicar ou analisar. 

“A descrição está relacionada aos relatos do espaço e do tempo vividos (MENDES, 

2013, p. 18)”. Portanto, longe de explicá-lo, eu o estou vivenciando e descrevendo a 

partir dessa vivência, pois “a exigência de uma descrição pura exclui tanto o 

procedimento de análise reflexiva quanto o da explicação científica” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.4). 

Portanto, como tema da pesquisa fenomenológica, discutimos a importância de 

compreender o mundo-vivido, pois sou parte desse mundo e “todo universo da ciência é 

construído sobre o mundo-vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, 

apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa 

experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 07). 

  Um último tema a ser abordado para a compreensão do método fenomenológico 

é o da redução. A redução fenomenológica é uma forma de abstenção temporária do 

mundo ao qual pertenço, mesmo que eu seja parte dele. Esse mesmo motivo é o que 

torna a redução incompleta “[...] já que mesmo nossas reflexões têm lugar no fluxo 
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temporal que elas procuram captar [...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 11). Segundo 

Merleau-Ponty (2011), para reconhecer essa nossa relação com o mundo é preciso 

recusar nossa cumplicidade para com ele, pois dessa forma temos possibilidades de 

perceber as verdades, fazê-las aparecer. 

  Buscamos, portanto, a compreensão dos sujeitos em seus locais de práticas de 

atividades e procuraremos entender, a partir da descrição do fenômeno-situado, ou seja, 

descrevendo “o percebido, o que faz sentido para o sujeito que observa ou que diz algo” 

(MENDES, 2013. p. 19). Utilizamos a observação dos sujeitos e as entrevistas feitas 

levando em consideração o mundo-vivido e a intencionalidade para discutir a forma 

como constroem sentidos e significados para seus corpos que envelhecem. Usamos 

ainda a descrição e a redução para identificar esses sentidos e descrevê-los.  

Escolhido o projeto para serem realizadas as intervenções, o público alvo e o 

objetivo da pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, obteve parecer favorável, sob o número 1.808.280. 

Observamos as atividades realizadas no projeto escolhido e descrevemos as 

relações estabelecidas pelos próprios sujeitos naquele momento, bem como os sentidos 

e significados adquiridos pelos próprios pesquisadores a partir de entrevistas (com 

questionário feito para esta pesquisa) com os sujeitos participantes do projeto. Para 

compreender tais relações, contamos com a participação de 10 sujeitos participantes (3 

mulheres e 7 homens, com idades entre 54 e 80 anos) que foram escolhidos de forma 

aleatória e voluntária, além da indicação dos próprios profissionais e entre eles mesmos, 

ao sugerirem que respondessem às perguntas. Consideramos o número de 10 

participantes suficiente em compreensões para a realização da pesquisa. 

Nesse sentido, o projeto analisado para fazer parte do estudo foi o Projeto Nossa 

Cidade Mais Saudável, o qual realiza parte de suas atividades voltadas para as várias 

pessoas que caminham pela Avenida Afonso Pena (Zona Leste, Natal-RN) todos os dias 

pela manhã, das 5 horas às 6:30 da manhã. Esse foi o único projeto encontrado, no 

âmbito do esporte e lazer, com atividades que correspondiam aos objetivos deste 

trabalho. Portanto, resolvemos escolhê-lo como foco do nosso estudo. 

O levantamento inicial para a escolha dos projetos a serem estudados foi feita 

através de telefone e uma reunião com uma pequena entrevista com os responsáveis por 

esse projeto. Inicialmente identificou-se de onde surgiram as ideias propostas no 

projeto, no caso, a Secretaria Municipal de Esporte. 

O projeto Nossa Cidade Mais Saudável é uma proposta da Secretaria Municipal 
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de Esporte e Lazer que se iniciou pela observação das atividades que ocorriam na 

Avenida Afonso Pena. Os profissionais envolvidos observaram que as pessoas 

caminhavam sem assistência de profissionais que pudessem realizar um 

acompanhamento adequado, através de alongamento, aquecimento e outras atividades3. 

Portanto, alguns profissionais idealizaram o projeto, também de modo informal, 

com o objetivo de atender a todo o público, principalmente idosos, contribuindo na 

promoção da qualidade de vida e estabelecendo laços através da convivência.  

Entre as atividades, destacam-se as conversas, orientações, dicas de caminhadas, 

vestimentas, questões fisiológicas, nutricionais, realizadas por um conjunto de seis 

professores atuando de segunda-feira à sexta-feira. Além dessas, também há 

participação de laboratórios e farmácias realizando testes glicêmicos e aferição da 

pressão arterial. E uma vez por mês há a realização de um café da manhã para a 

integração dos participantes.  

O projeto segue o calendário do Ministério da Saúde com os dias relativos aos 

cuidados da diabete, dia do idoso, dia da pressão arterial. Uma vez que o projeto já está 

bem estabelecido na cidade, alguns resultados já puderam ser notados e comprovados 

pelos próprios médicos através de exames e da fala dos participantes que levam esses 

dados para compartilhar com os profissionais. Como exemplo destacamos que  alguns 

participantes que têm diabetes e hipertensão e não tinham conhecimento conseguiram 

contribuir com possíveis vítimas de infarto e se tornou referência para os médicos que 

indicam para o paciente as atividades desenvolvidas como forma de prevenção e 

promoção da saúde. Além disso, o projeto abre as portas para voluntários se integrarem, 

e faz parcerias com algumas universidades para ceder profissionais que possam ofertar 

seus serviços. 

Assim, escolhemos como ponto de partida para esse estudo, o projeto Nossa 

cidade mais saudável, que nos daria espaço e tempo para perceber os sujeitos em seu 

mundo-vivido.  

Ao serem abordados, apresentamos a proposta da pesquisa de forma verbal, em 

seguida, apresentamos o TCLE, apontando as principais partes (tema, objetivos, risco e 

benefícios), explicitando de que modo contribuiriam com a pesquisa. Tendo lido e 

assinado, demos início às entrevistas. As idas à campo duraram cerca de três meses 

dentre levantamento dos projetos de esporte e lazer, idas aos órgãos responsáveis, 

                                                           
3 Essas informações estão presentes nas conversas informais que obtivemos das pessoas responsáveis pelo 

projeto durante a fase de levantamento de dados. 
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contato com os sujeitos idealizadores, a realização das entrevistas semanais e as 

observações realizadas. 

As entrevistas e as observações foram registradas em diário e através de 

gravações que foram transcritas em seguida. As observações feitas em diário nos 

auxiliaram a relembrar algumas expressões dos sujeitos, suas formas de agirem durante 

os questionamentos e até mesmo seus modos de interagirem no projeto. Tudo isso nos 

auxiliou em uma melhor descrição do que foi absorvido em campo e em uma melhor 

interpretação. 

Durante a leitura e descrição das entrevistas, percebemos que os entrevistados 

apontavam em suas falas algumas características em comum sobre assuntos como 

corpo, continuidade da vida, lazer, vínculos, trabalho e movimento. Nesse contexto, 

concluímos que, para fins de organização, deveríamos utilizar essas características para 

criar unidades de significado que poderiam organizar melhor as falas dentro dos 

capítulos que foram construídos. 

 O texto se organiza da seguinte maneira: o capítulo 1 trata dos aspectos 

introdutórios, onde discutimos o objeto de estudo, visão geral do tema e os aspectos 

metodológicos. O capítulo 2 traz a contextualização do projeto Nossa Cidade Mais 

Saudável, localização, caracterização dos participantes da pesquisa e algumas falas 

iniciais em forma de tópicos sobre o sentimento de pertencimento ao projeto; os 

vínculos e a afetividade cultivadas a partir das ações e da participação e os desejos por 

continuar. 

 O capítulo 3 discute as concepções de velhice e envelhecimento com base nas 

falas dos entrevistados e no diálogo com autores como Beauvoir (1970), Alves Júnior 

(2004 e 2009), Le Breton (2011 e 2012), Merleau-Ponty (2004 e 2011), entre outros. 

Em suas falas identificamos o movimento, a experiência, o cuidar de si, aceitação das 

perdas, prazeres, desprazeres e a continuidade da vida como unidades de significado que 

nos permitem a ampliação das concepções sobre velhice e envelhecimento. 

Por fim, o capítulo 4 nos ajuda a compreender algumas noções sobre corpo que 

envelhece a partir da perspectiva fenomenológica da experiência vivida. Em decorrência 

disso, apontamos implicações para a área da Educação Física e como se dá o trato desse 

corpo para a área, os olhares e os estudos. 

Assim esclarecida a nossa proposta, os convidamos para deleitarem-se com 

nossos escritos, ao conhecermos um pouco mais os aspectos de um processo pelo qual 

todos passam e ao qual todos, com sorte, chegaremos. Os convidamos para tentar 
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compreender a visão e os sentimentos brotados de cada palavra dita e de cada sentido 

percebido, pelos participantes, compreendendo melhor os sujeitos que fazem parte do 

nosso contexto, que estão aqui e agora, que presenciam a vida continuamente e dela 

fazem crescer vivências, experiências das mais diversas, com seu corpo, com nosso 

corpo, com o corpo do mundo. 
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2. O PROJETO NOSSA CIDADE MAIS SAUDÁVEL E SEUS 

PARTICIPANTES 

Neste primeiro capítulo, traremos questões que tratam de forma mais específica 

sobre o projeto Nossa Cidade Mais Saudável. Discutiremos como se dá sua estrutura, 

quem são seus participantes, contextualização do espaço onde o projeto ocorre e a 

relação do projeto com as políticas públicas. 

O projeto Nossa Cidade Mais Saudável representa um enorme passo para as 

políticas públicas voltadas para o envelhecimento que se desenvolvem na cidade de 

Natal. Tais políticas precisam ser cada vez mais elaboradas e pensadas de modo a 

atender as demandas desse público que exige cada vez mais cuidado e olhares sensíveis. 

Segundo Camarano e Pesinato (2004), dentre os maiores desafios das políticas 

públicas voltadas para este público, tem-se o do desenvolvimento econômico e social 

favorável para a manutenção de uma vida digna. Isso para países em desenvolvimento 

como o Brasil, somado aos grandes fatores de desigualdade social e exclusão da 

população, embora, ainda nas palavras de Camerano e Pesinato (2004, p. 263), o Brasil 

seja “um dos pioneiros na América Latina na implementação de uma política de 

garantia de renda para a população trabalhadora que culminou com a universalização da 

seguridade social em 1988”. 

As autoras destacam a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (1961) e uma ação conjunta do SESC (Serviço Social do Comércio) e seus 

trabalhadores em amparo aos idosos abandonados (1963), que estimulou a prestação de 

serviços aos idosos de forma diferenciada. 

Além desses, ações do governo federal foram criadas em torno da proteção do 

idoso carente para prestar assistência em centros especializados e criação de benefícios. 

Com o desenrolar da história e a redemocratização do país através das pressões sociais, 

ideais de envelhecimento saudável e ativo foram sendo trazidos para as propostas em 

defesa dessa população, além dos grandes avanços da Constituição de 1988, que traz 

como grande responsável pelo cuidado do idoso, primeiramente, a família, e destaca 

direitos e deveres para com essa faixa da população (CAMERANO e PESINTO, 2004). 

Com relação à saúde, a Política Nacional do Idoso (PNI), criada em 1994, 

considera que:  

[...] cabe ao setor saúde prover o acesso dos idosos aos serviços e às 

ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde; o 

desenvolvimento da cooperação entre as esferas de governo e entre os 
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centros de referência em geriatria e gerontologia; a inclusão da 

geriatria como especialidade clínica para efeito de concurso público; e 

a realização de estudos e pesquisas na área (CAMERANO E 

PESINATO, 2004, p. 279). 
 

Dentre os serviços de promoção à saúde, encontramos a prática de atividades 

físicas como uma das formas de enfatizar tais incentivos e, entre as quais, destacam-se 

ações como as do projeto Nossa Cidade Mais Saudável, que permite o acompanhamento 

da prática de atividades físicas por diversos públicos, de várias idades, em uma das 

avenidas mais movimentadas da cidade de Natal-RN. 

O projeto ocorre na Avenida Afonso Pena (figura 1), mas é preciso 

contextualizar esse espaço ao contar um pouco da história da cidade. Segundo Carvalho 

(2007), no final do século XIX, a cidade de Natal era composta basicamente por dois 

bairros populares ainda hoje, Cidade Alta e Ribeira. No século XX, a cidade começou a 

se expandir através da abertura de avenidas para a maior circulação, construções 

modernas e um bairro intitulado de Cidade Nova planejado para as elites, que 

compreenderia quatro avenidas de grande circulação. Esse bairro continha aspectos que 

elevariam a cidade ao status de futurista. Segundo dados da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), esse bairro ainda guarda resquícios 

históricos, como o Aero Clube e o Estádio de Futebol Juvenal Lamartine. 
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Os bairros Tirol e Petrópolis, que perpassam a Avenida Afonso Pena, definiram 

os limites desse novo bairro chamado Cidade Nova, constando de ideais modernos e 

diversas implementações urbanas no local. Segundo a SEMURB (2012), esses bairros 

localizam-se na região Leste de Natal e concentram a maior renda média da cidade. 

Sobre a Avenida Afonso Pena, que corta esses dois bairros, Carvalho (2007, p. 131), diz 

que: 

 

Segundo a classificação adotada pelo Plano Diretor de Natal, a 

Avenida Afonso Pena é considerada uma Via Coletora II, a qual, 

segundo o Artigo 43, no seu parágrafo II, é “uma via de importância 

intermediária na articulação da malha urbana, apoiando a circulação 

da via estrutural” [...], atualmente esta avenida é considerada um dos 

trechos mais importantes dos bairros estudados (Petrópolis e Tirol), 

sendo caracterizada por uma alta integração em relação à malha viária 

da cidade e concentrando diversificados tipos de comércios e serviços 

[...] vias com esta característica atraem um maior fluxo de pedestres e 

veículos, impulsionando um processo de terciarização da área, através 

da substituição das antigas residências por novos estabelecimentos 

comerciais e de serviços para os quais esse fluxo é interessante. 

 

A autora ainda aponta que, embora seja uma região bastante comercial, a 

arborização da avenida atrai moradores locais e de proximidades para realizarem 

exercícios durante o início da manhã e fim da tarde, contrastando com os pedestres dos 

hospitais por perto e do trânsito. A Avenida Afonso Pena consta de lojas de grife, 

correspondendo ao público mais abastado da cidade. 

 

São vários os aspectos que tornam esta via um caso exemplar do 

processo de transformação que vem ocorrendo nos bairros de 

Petrópolis e Tirol. Além do fato de cruzar os dois bairros, a avenida 

ainda reúne um dos mais completos acervos da arquitetura residencial 

potiguar construída entre as décadas de 20 e 70, apesar de ser 

justamente nela que estão concentrados grande parte dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (com ênfase 

para a área de saúde) que vêm se instalando na área nos últimos anos e 

onde o processo de transformação tem ocorrido com maior 

intensidade. (CARVALHO, 2007, p. 133) 

 

Com essas afirmações, é possível perceber que a avenida oferta um espaço 

propício para o desenvolvimento do projeto ao qual se refere esse estudo. O projeto 

Nossa Cidade Mais Saudável ocorre todos os dias, das 5h às 6 h da manhã na Avenida 

Afonso Pena. Segundo a coordenadora da gestão anterior do projeto Nossa Cidade Mais 

Saudável, e em conformidade com as palavras de Carvalho (2007), a avenida Afonso 
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Pena era frequentada por muitas pessoas que realizavam atividades diariamente, desde 

corridas e caminhas à ginásticas. Não apenas idosos, mas pessoas de todas as idades.  

A coordenadora do projeto em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer da cidade de Natal, percebeu que as pessoas que dali usufruíam não tinham 

nenhum tipo de acompanhamento profissional para realizar suas atividades. A partir daí, 

surgiu a ideia de criar um espaço onde um grupo de profissionais iria atuar no horário 

especificado e atenderia das mais diferentes maneiras, ao público que ali iria. 

Foi perceptível que a maior procura desses profissionais é feita pelas pessoas 

mais velhas. Também é perceptível, pelas observações feitas em campo, que este é o 

público que mais usufrui do espaço para atividades. 

O projeto funciona há quase cinco anos e sua estrutura consiste em atividades 

semanais, quinzenais e mensais. As atividades de alongamento e acompanhamento dos 

profissionais, além de aferição da pressão, são feitas diariamente. Em parceria com uma 

farmácia e um laboratório, quinzenalmente são feitos testes de glicemia e outros, de 

graça, para todos que desejarem. Mensalmente é realizado um café da manhã para 

integração e aproximação de todos. Algumas vezes por ano também são realizadas aulas 

especiais de dança para quem quiser participar. 

A quantidade de pessoas participantes não é fixa, pois os professores estão 

dispostos a receber todos na tenda onde ocorrem as atividades de alongamento, bem 

como durante as aferições, testes de glicemia, os cafés e as demais atividades do 

projeto. Não é necessário fazer nenhuma inscrição prévia para começar nas atividades, o 

projeto é aberto. Embora professores e outros profissionais da área da saúde atuem no 

espaço, não consideram os participantes como alunos ou pacientes. São todos amigos, 

como bem podemos destacar através das falas aleatórias das pessoas que trabalham no 

projeto. 

Com relação aos profissionais do projeto, este conta com a participação de 

professores de Educação Física, psicólogos e enfermeiros. Os professores de Educação 

Física são os únicos fixos no programa, pois são cedidos pela prefeitura de Natal para 

trabalharem na parte da manhã no projeto e exercerem o resto das suas horas em outras 

atividades. De acordo com a mudança de gestão da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer, algumas pessoas foram realocadas. 

Os professores oferecem aulas a partir da necessidade de seus alunos, como 

alongamentos, dicas e acompanhamentos. Foi o que pudemos constatar nas 

observações. Em grupos, eles realizam alongamentos no início e no fim das caminhadas 
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de cada um. Sempre esperam para que uma quantidade de pessoas se agrupe para que 

eles realizem. Ou então, de acordo com a demanda que vai surgindo. Nesse instante, são 

feitos vários tipos de alongamento, muitas vezes a aferição da pressão pelos próprios 

professores, algumas recomendações e, principalmente, muita afetividade é percebida 

nesses momentos que ocorrem na tenda do projeto Nossa Cidade Mais Saudável. 

Percebe-se que a dimensão desse projeto perpassa por diversos aspectos 

referentes ao envolvimento do idoso na sociedade. Não se busca apenas o interesse na 

atividade física em relação ao bem-estar físico. Mas também há a preocupação pelo 

bem-estar emocional, a amizade, a interação e integração do ser idoso, há a 

demonstração da necessidade da participação dele nas atividades. 

Para Alves Júnior (2009), as políticas públicas voltadas para o público idoso 

devem englobar os diversos aspectos que caracterizam esse público, tais como o 

contexto em que vivem, situação econômica, de saúde, familiar. Além disso, tais 

políticas devem envolver as demais gerações para que se possa aprender continuamente 

sobre as necessidades e não transforme uma população específica em um problema 

social. 

Segundo a ex-coordenadora do Projeto Nossa Cidade Mais Saudável, alguns 

médicos já estão indicando o projeto aos pacientes que necessitam de uma prática diária 

de atividade física e não despertaram para esse costume anteriormente. Além disso, ela 

relatou que alguns idosos já demonstraram melhora comprovada desde que iniciaram o 

projeto, uma vez que os próprios médicos demonstraram satisfação com os resultados 

obtidos em exames. Além disso, alguns entrevistados relatam, em conversas aleatórias 

ou mesmo pós-entrevistas que sua flexibilidade melhorou, bem como sua mobilidade 

para realizar suas tarefas do dia-a-dia 

Ao tratar dos aspectos que compõem uma velhice bem-sucedida, Andrade (2010, 

p. 78) reflete da seguinte forma as questões relativas à atividade física: 

 

Concordamos com a ideia de que o movimento corporal, através da 

prática regular da atividade física, ou o envolvimento em atividades 

relacionadas ao lazer, pode se constituir em ganhos positivos na 

velhice [...]. 

 

Durante as observações do espaço e das relações ali existentes, percebemos que 

o Projeto Nossa Cidade Mais Saudável não é apenas um ambiente planejado para 

solucionar problemas de cunho fisiológico. Quem se encontra ali, tem direito a uma 

participação completa e integral de um momento que une encontros, motivações, bem-
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estar, alegria e vivacidade. 

Nos dias em que o estudo de campo foi realizado foi possível perceber o 

contraste que existia entre um espaço em que as pessoas estão para atender uma 

demanda de corpo perfeito e um espaço em que as pessoas vão para ser e viver, 

somente. No Projeto, ressalta-se essa necessidade de viver e de ser, independente do 

corpo que se é. 

Essa percepção se conecta com os estudos de Andrade (2010) ao discutir o 

envelhecimento bem-sucedido a partir de diferentes perspectivas. As discussões de 

Andrade (2010) nos levam a perceber que o envelhecimento está muito mais situado no 

tempo e nos espaços onde o sujeito se constitui, do que no próprio aspecto biológico de 

um corpo velho.  

Assim, a própria noção de atividade física transcende as significações, pois nos 

discursos dos entrevistados em seu trabalho de doutoramento, Andrade (2010) percebeu 

que a atividade física influencia de modo bastante positivo na vida e no bem-estar de 

pessoas de idade mais avançada. Não só fisiologicamente. O prazer e a sensação de 

pertencimento estão presentes nas práticas desses idosos, fazendo com que sua falta seja 

notada e sentida. Além disso, “[...] a prática regular de atividade física favorece as 

relações interpessoais e permite ao idoso ampliar sua rede de amizades, podendo, 

também, influenciar positivamente no sentido de autoestima do sujeito que envelhece.” 

(Andrade, 2010, p. 82). 

Acordar todos os dias de madrugada, nas madrugadas ventiladas e orvalhadas da 

cidade de Natal, presenciar o verde das árvores e o nascer do sol, não pode ter a ver 

apenas com perder peso e melhorar a circulação. Essa poesia encontrada todas as 

manhãs na Avenida Afonso Pena, nos faz constatar a real necessidade de conectar-se a 

um ambiente cheio de vidas e modos de ser e viver feliz. 

Nesse intuito, procuramos observar essas pequenas nuances que compunham 

nossas manhãs no projeto, gerando observações, diversas reflexões, cheiros, sabores e 

atitudes que não podem ser encontradas ou percebidas quando se olha o geral. 

Buscamos e percebemos o momento da chegada e da saída, os intervalos, as 

paradas, as conversas e as risadas. E tinha tudo isso. Tinha muito mais. É preciso 

retratar os momentos que percebíamos que os participantes reencontravam-se todos os 

dias naquelas manhãs, brincavam uns com os outros e nos mostravam o outro lado, 

aquele que não percebemos quando pensamos em envelhecer, mostravam-nos o lado das 

possibilidades de continuar interagindo como em qualquer outra idade da vida. 
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É preciso pintar os quadros em que diversos corpos interagiam e dobravam-se de 

rir das piadas dos professores, dos próprios colegas, ou reagiam à uma notícia do jornal 

do dia anterior, comentando e debulhando conhecimentos como se faz em qualquer 

outro tempo da vida. 

É de fato necessário ampliar os horizontes e sorrir juntos, quando percebemos 

que cada experiência ali é registrada com amor, quando há o anseio em repassá-la, em 

propagá-la. Os momentos registrados dos “Bons dias” dados, dos “Até amanhã” 

desejados, pois em tudo isso há uma beleza que não é vista quando resolvemos tapar os 

olhos e pensar que envelhecer é somente o fim. O que identificamos é que envelhecer é 

o começo de mais uma fase, como em todas as fases da vida.  

Assim, o Projeto Nossa Cidade Mais Saudável foi considerado por nós como um 

ponto de partida para querer compreender desse lado doce, mas também o lado difícil, 

ouvir esse outro lado do ser velho e perceber o corpo que envelhece em sua rotina, 

afastando-nos ao máximo dos julgamentos que nos levaram às inquietações desse 

estudo. 

Uma vez compreendidas essas questões, precisamos conhecer as pessoas que 

fizeram parte desse estudo e dos quais interpretamos e refletimos sobre suas falas, para 

que a aproximação com esses sujeitos se torne ainda mais real. No geral, ao 

observarmos o espaço onde ocorre o projeto, percebemos uma variedade de posturas, de 

atitudes, de vontades, enfim, perfis variados. Alguns que estavam ali todo dia e 

participavam das atividades de alongamento, aferição, dos cafés, das danças, com 

frequência. Também encontramos os que apenas sentiam-se livre para conversar com os 

professores que guiavam o projeto e muitos que ainda nem sabiam que ali funcionava 

um projeto. 

No intuito de compreender os relatos dos entrevistados, procuramos por idosos 

que participassem com certa frequência e tivessem perfis variados. Entre jovens, adultos 

e idosos, percebemos diante das mais variadas motivações, que aquele espaço é um 

lócus de encontro das mais variadas gerações que se entremeiam e convivem entre si, 

atualizando-se todo dia. 

Nossos dez entrevistados nos permitiram uma visão um tanto variada de seus 

perfis. De um a um é possível verificar objetivos em comum e específicos, humores 

diferenciados, motivações e desmotivações, olhares, sorrisos e disposições diferentes a 

colaborar com o estudo. São sete homens e três mulheres que variam de 54 a 80 anos de 

idade. Todos participam das atividades do projeto há, pelo menos 3 anos. A maioria 
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participa desde que começou. 

Em relação à idade dos entrevistados, compreendemos que iríamos considerar 

suas falas em relação ao que eles compreendiam como velhice, não apenas a idade, uma 

vez que pessoas de 54 anos participam, em relação a pessoas bem mais velhas. 

Permitimos a inclusão destes por que suas falas denotavam sentimentos referentes aos 

propósitos do projeto. Outra justificativa para a idade de certos participantes que não se 

encontram na faixa determinada socialmente como idoso, é que tentamos compreender 

o processo de envelhecimento em si, que ocorre em qualquer corpo e em qualquer 

tempo, não somente na velhice, mas em todas as idades, e que é sentido de maneira 

diferente por cada um. Tendo em vista isso, as falas das pessoas prestes a chegar aos 60 

anos também são importantes para que denotássemos momentos importantes sobre o 

envelhecimento e a velhice. 

Optamos por chama-los de “Entrevistado 1”, “Entrevistado 2”, e assim 

sucessivamente até o número 10, para mantermos a confidencialidade dos participantes 

de acordo com os pré-requisitos do Comitê de Ética. Como já foi explicitado 

anteriormente, a quantidade em questão foi compreendida por nós como suficiente para 

a realização da pesquisa, uma vez que cada um ofertou um universo surpreendente e 

complexo de ideias para que pudéssemos realizar nossas discussões. Omitindo os 

nomes, iremos apresentá-los um a um. 

A entrevistada 1 é uma aposentada de 70 anos, mas que ainda trabalha como 

cabeleireira no mesmo bairro onde ocorre o projeto. Tem o perfil de alguém bastante 

decidido e com força de vontade. Apresenta disposição para realizar as tarefas do dia-a-

dia, animação durante as caminhadas, ama o que faz, tem boas relações dentro e fora do 

projeto e demonstra uma boa vontade em nos ajudar com a pesquisa. É uma senhora 

alta, cabelos escuros, tem uma fala firme e um olhar decisivo sobre as pessoas a quem 

se dirige.  

A entrevistada 2 é uma senhora de 58 anos, reside na zona norte da cidade, 

porém trabalha como secretária do lar no bairro do projeto, onde aproveita para fazer 

seus exercícios matinais. É uma senhora que aparenta satisfação com a vida e com o que 

faz, adora fazer seus exercícios diariamente e adora conversar. Caminha às vezes só, às 

vezes com colegas. É dinâmica, espontânea e divertida em suas falas. É uma senhora de 

porte médio, cabelos claros e sorridente. 

A entrevistada 3 é a nossa entrevistada mais velha. Nos disse a sua idade e ainda 

enfatizou que diria com muito prazer e sem nem um problema, que tinha 80 anos. Não 
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usa óculos, participa todos os dias das atividades do projeto, demonstra que já melhorou 

e reconhece a autonomia que o dia-a-dia do projeto tem causado para ela. É uma pessoa 

extremamente querida e adorada pelos professores que brincam com ela e demonstram 

um enorme carinho com sua pessoa. É uma professora aposentada, que nos conta sua 

história com gosto, do quanto sempre gostou e ainda gosta de ensinar, desde que se 

entende por gente, e que, mesmo aposentada, sempre procurou envolver-se em 

atividades de ensino. Diz que nasceu para ensinar e que decidiu o que queria fazer aos 

16 anos, e assim fez sua Faculdade de Letras e ensinou português e espanhol por muitos 

anos. Muitos dos que caminhavam naquele local foram seus alunos. É uma senhora que 

demonstra alegria de viver, boas relações, boa vontade em ajudar, olhar bondoso e uma 

postura de quem carrega uma bagagem e uma vivência maravilhosa.  

O entrevistado 4 é um médico, ainda não aposentado, de 74 anos. Fala pouco, 

respostas curtas, enfáticas e precisas. Demonstra ter criado boas relações e vínculos com 

o dia-a-dia das caminhadas e que está de bem com a vida que levou até então. Não 

demonstra arrependimentos pelo tempo, apenas que adora viver. Porte médio, cabelos 

clareando pela ação do tempo, olhos que instigam a curiosidade, voz firme, ele nos 

apresenta desconfiança a princípio, mas em seguida se interessa pelo cunho da pesquisa. 

O entrevistado 5 é um magistrado aposentado, 73 anos, alto, vívido e decidido. 

Para algumas perguntas nos apresenta falas curtas, em outras, no entanto, disserta sobre 

a beleza da vida e a importância de cuidar de si. Demonstra satisfação em viver e com a 

vida que atualmente leva como aposentado. Compreende seus limites corporais e da 

idade, mas não se acha impossibilitado de realizar nada nessa vida, aliás, já se sente 

bastante realizado. Vive uma vida confortável, tem boas relações, fala com todos que 

passam e, apesar da postura séria, brinca bastante com seus amigos. 

O entrevistado 6 tem 74 anos e é aposentado, trabalhava no INSS, e não sabia 

que ali funcionava um projeto. Suas falas curtas, suas passadas apressadas e às vezes 

sua falta de paciência ao responder às perguntas, nos apresenta uma pessoa mais 

reservada em seus pensamentos e focada em algum objetivo interno.  

O entrevistado 7 é aposentado, trabalhou com construção civil a vida toda e tem 

73 anos. Porte baixo, cabelos escuros, não participa das atividades do projeto, mas 

mantém boas relações com todos ali. Passos apressados, gosta de estar ali todos os dias 

devido aos laços cultivados, mas acredita que muitas vezes está ali por obrigação, pois 

precisa estar pela sua saúde.  

O entrevistado 7 tem um discurso político muito enfático e é assim mesmo com 
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todas as suas ideias, em determinado momento da entrevista ele entra num embate 

político e foge um pouco ao assunto da pesquisa, mas logo retomamos a conversa. 

Realiza várias atividades, gosta da vida e de se divertir com os amigos. 

O entrevistado 8 é um dos mais alegres que encontramos no caminho das 

observações. A postura dele aparenta ser sempre a de um garoto no auge da juventude, 

que gosta de beber e brincar, aliás, brincar é a sua palavra de ordem, ser jovem em suas 

atitudes, é seu mantra. Quando perguntamos sua idade, ele responde que é um menino 

de 68 anos, aposentado da construção civil, e que agora cuida de sua granja onde se 

diverte com a família e amigos todo fim de semana. Apresenta boa vontade em nos 

ajudar e, apesar das respostas curtas, tem muito a dizer da vida e do modo como vivê-la. 

Porte alto, olhar divertido, fala sorrindo o tempo todo que está satisfeito com a vida e 

que tudo que faz, o faz para não morrer cedo e sem significado. 

O entrevistado 9 é um advogado de 58 anos, ainda não aposentado, caminha há 

muitos anos e conhece todos que participam do projeto, apesar de ele mesmo não fazer 

parte das atividades. Gosta de esportes alternativos, como caiaque e stand up. Nos 

apresenta respostas curtas, porém significativas. Sente falta do tempo que jogava bola, 

mas compreende que a vida tem suas fases e seus momentos. É divertido em suas 

respostas, fala com todos que passam e se sente muito vivo para realizar tudo que quer 

na vida, apesar de já tê-lo feito bastante. 

Nosso último entrevistado participa de algumas atividades do projeto, não dos 

alongamentos, mas dos momentos de aferição da pressão, medição da glicemia, cafés 

coletivos e outras. Tem porte baixo, passos rápidos e já estava finalizando sua 

caminhada quando o abordamos para a entrevista. Tem 68 anos, caminha há uns 10 anos 

e trabalhava no setor de metalurgia. Muito viajado, pois seu trabalho foi realizado em 

diversos estados do país, o entrevistado 10 apresenta boa vontade em nos ajudar, é 

sorridente e tem falas engraçadas durante a entrevista. Também nutre boas relações com 

todos ali presentes. Sente falta de alguns aspectos da sua vida de quando era mais 

jovem, mas no geral, demonstra sentir-se bem em sua vida. 

Todos eles passaram por momentos difíceis na vida, de perdas, angústias, 

vitórias, dificuldades. Ali se encontram histórias variadas e distintas, vidas diferentes e, 

às vezes, objetivos iguais. Nesse sentido, precisamos dar voz a eles, revelar o que suas 

falas significam enquanto seres que viveram e vivem, experienciaram e experienciam 

diariamente a vida como se apresenta para eles. 
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2.1 O sentimento de pertencer ou em busca do projeto Nossa Cidade mais Saudável 

Para começar, perguntamos sobre a participação no projeto. Notamos que alguns 

entrevistados tinham maneiras variadas de se portar com relação à participação no 

projeto. Alguns participavam ativamente desde que o projeto começou (há quase 5 

anos), como é o caso da Entrevistada 1. Já as Entrevistadas 2 e 3 começaram há três 

anos de funcionamento das atividades. Enquanto que os Entrevistados 4, 5 e 6 

acreditavam que não participavam das atividades, porém, apesar de não estarem em 

conjunto com os outros durante os alongamentos, participavam das outras atividades 

como aferição da pressão, os cafés coletivos, o dia da glicemia, entre outros eventos que 

viessem a acontecer. 

Os entrevistados 7, 8, 9 e 10 caminham independentemente das atividades de 

alongamento do projeto, porém, fazem parte de outras atividades, assim como as 

primeiras entrevistadas, tais como os eventos de dia dos pais, das mães, cafés da manhã, 

sorteios, testes de pressão e glicemia, além de demonstrarem uma grande satisfação de 

poderem parar diariamente na tenda para conversar e brincar com os demais 

participantes e professores. 

O Entrevistado 8 demonstra uma motivação a mais para fazer parte das 

caminhadas e atividades matinais ao explicitar da seguinte forma : 

 

-Não não, eu só caminho aqui, desde que essa turma boa chegou aqui 

eu estou aqui todo dia. 
  

Ao longo do texto, perceberemos que a participação dos sujeitos não se dará 

apenas por um objetivo específico voltado para a melhoria física. É possível inferir que 

a participação dos sujeitos também é motivada pela boa vontade que as pessoas, em 

atendimento no projeto, dispensam a estes. Além disso, os vínculos estabelecidos no 

local reforçam essa participação e essa necessidade de encontrar-se sempre a mesma 

hora da manhã na avenida. Com relação à objetivos diversos que levam idosos à 

participar de projetos, Alves Júnior (2009, p. 135), afirma que: 

 

Mesmo quando os argumentos biológicos são apresentados como 

irrefutáveis, o engajamento e a permanência em programas de 

exercícios físicos não são unicamente verificados por esse viés. Não 

sendo exclusivamente biologizantes, são apontados fatores de ordem 

social, considerando que o ambiente e a forma como é feita a atividade 

física permitem a sociabilidade dos idosos – e acrescentamos que, em 

aparência, eles estariam satisfeitos com isso. 
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Concordamos com o autor que ressalta a nossa intenção de demonstrar que a 

participação dos entrevistados vai além de simplesmente buscar saúde. Não estamos 

negando esse fato. A busca pela saúde biológica é constante em suas falas, mas suas 

posturas são diversas em relação às suas participações e engajamentos nas atividades do 

projeto. 

O ambiente onde ocorre o projeto também parece despertar propositalmente esse 

ar de motivação. Uma avenida arborizada, que geralmente amanhece orvalhada, 

apresentando um frescor matinal e cores variadas contrastando com o sol que nasce, faz 

surgir um clima de instantânea necessidade de se integrar e deixar-se contagiar por todo 

esse espaço. É importante perceber o quanto o espaço contribui para que as pessoas ali 

presentes permaneçam indo em busca da continuação de suas vidas e de cuidar delas 

através da oferta de atividades que ali acontece. Não apenas sobre os exercícios físicos, 

mas também sobre as relações estabelecidas ali e os sorrisos vistos todos os dias (figura 

2). 

 

Figura 2: O amanhecer na Avenida 

 

Fonte: Própria autora 

Percebidos esses aspectos, voltamo-nos para as motivações iniciais que os 

levaram a começar a estabelecer seus vínculos com o espaço do projeto, sejam através 
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das atividades de alongamento, conversas, conselhos ou mesmo apenas das aferições de 

pressão e testes de farmácias. Tudo começa por um aspecto importante, a saúde. 

Nesse sentido, o Entrevistado 8 aponta seu motivo para começar a caminhar: 

 

-Primeiro, a saúde né? Faz bem. E realmente, você vai envelhecendo, 

então você precisa tá se movimentando para não ficar enferrujado. 

 

Outro relato que apresenta o fator saúde como fundamental para estar no projeto 

é da Entrevistada 3: 

 

-Foi assim, eu fazia academia, aí minha menina como teve neném eu 

deixei, aí comecei com uma dor assim, no peito do pé, e aquelas dor 

assim, aumentava, aí foi pra um médico que me deu encaminhamento 

para um ortopedista, chegou lá e perguntou se eu fazia algum preparo 

físico.  Eu disse a ele que fazia academia e tinha deixado. Aí ele disse 

assim: então a senhora começa a fazer algum preparo físico porque 

quando a gente começa e deixa, começa uma coisa e deixa, fica uma 

dor aqui, uma dor acolá. Quando pensar que não tá tudo doído e a 

gente não começa mais a fazer nada. Aí eu passava e ficava olhando e 

disse: ‘ome’ eu vou caminhar, aí eu descia na cidade, vinha 

caminhando na Mossoró, na prudente aí descia aí, fazia, daqui eu ia 

caminhando e fiquei. Aí graças a Deus eu, essa dor que eu sinto no 

peito do pé passou, que de manhã eu levantava da cama e ficava assim 

andando sapateando, parecendo que ‘tava’ com ‘bicho de pé’.  

 

Podemos perceber que há uma busca por não deixar que algo afete o interesse da 

Entrevistada 3 em movimentar-se e em poder continuar suas atividades diárias e manter 

sua independência. O projeto contribui no sentido de permitir que o sujeito que dele 

participa tenha  certa independência causada pela prática de atividades físicas que 

possibilitam o bom funcionamento do organismo. E por não ser apenas característica da 

velhice, é necessário que haja essa preocupação em todos os estágios de maturidade do 

ser humano. 

 Simões (1998, p. 28), aponta que a atividade física permite que o idoso se 

readapte ao meio ambiente, fazendo com que se perca o sentido negativo da velhice. A 

sensação de ser velho, segundo ela, ainda permanece, porém “com um sentimento de 

satisfação, orgulho, por se sentir disposto, saudável e capaz como os mais jovens, de se 

envolver em atividades físicas”. 

Outra resposta que nos remete à necessidade da atividade física apontada por 

eles foi trazida pelo Entrevistado 7: 
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-Eu caminho aqui por necessidade física. Eu tenho um entupimento na 

panturrilha da perna direita e eu preciso caminhar todo dia para não 

operar. Porque muita gente ‘já foi embora’ por causa disso.  

 

O Entrevistado 5 aponta em determinado momento, um favor que faz pela sua 

saúde nesse momento: 

 

-Olhe, eu sou diabético e sou hipertenso e preciso fazer alguma 

movimentação para não ficar ocioso em casa porque isso prejudica a 

minha saúde. Então eu venho caminhar para que isso… é como se eu 

fizesse um exercício para minha saúde. 

 

Como foi dito anteriormente, foi notado também que, mesmo que estivessem ali 

por indicação médica, alguns sentiam-se felizes e acostumaram-se ao local e às idas. O 

Entrevistado 9 demonstra isso da seguinte forma: 

 

-Eu morei aqui perto muitos anos, sabe? Aí venho pra cá, e caminho 

todo dia. Gosto de fazer exercícios. Mais ou menos isso. 

 

A entrevistada 3 também nos aponta alguns aspectos relativos à saúde, quando 

diz: 

 

- Porque, primeiro porque eu vim fazendo né? E achei bom caminhar 

porque eu fui a médica e ela disse que eu precisava pelo menos três 

vezes por semana, aí eu gostei tanto, me sentia bem que eu comecei 

todo dia. Aí aqui nesse projeto, melhor ainda que faço exercício” (se 

referindo aos alongamentos realizados pelos professores). 

 

No que diz respeito à adoção de uma rotina para a prática de atividades físicas e 

da afetividade despertada pelo local, Alves Júnior (2009, p. 136) comenta que,  

 

Para muitos, a hora da atividade é sagrada, momento em que se pode 

fugir da solidão, encontrar outras pessoas, entreter-se e cuidar de si. O 

praticante passa a ter compromissos com hora marcada na semana: 

segunda-feira, 9 horas da manhã é a hora da ginástica, lembrando que 

essa atividade é bastante representativa. 

 

Para os participantes do projeto, foi possível perceber que essa hora também é 

sagrada, para muitos, era essencial. Suas falas nos ajudam a compreender a importância 

e grandiosidade que esse projeto pode representar para as pessoas que participam dele e 

a contribuição, em termos de políticas públicas, com a valorização e os cuidados com as 
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pessoas mais velhas que demonstram cada vez mais necessidade de olhares afetuosos 

para sentirem-se integrados à sociedade. 

A maioria deles demonstrou que esse espaço é o único ao qual eles recorrem 

para realizar suas atividades físicas diárias. Seja por uma questão médica, estética ou 

mesmo de relacionar-se e criar laços.  

Com relação às Políticas Públicas voltadas para a velhice, Alves Júnior (2009), 

Goldman (2009) ressaltam que o aumento do público idoso devido à melhoria da 

qualidade de vida, gerou uma necessidade de atenção maior ao grupo que envelhece, 

pois em sua maioria, se encontram em uma situação de fragilidade, seja ela social ou 

psicológica.  

Alves Júnior (2009) afirma que a transição demográfica e o atual modelo social 

produzem um ideário sobre um modelo de envelhecer que é traduzido pelas políticas 

públicas que, ao invés de contribuir com a valorização e inserção desse público nas 

camadas sociais, faz o movimento contrário, de negação. Nesse sentido, reflete-se sobre 

a necessidade de uma política que englobe não apenas o idoso, à medida que este 

encontra-se em estado de fragilidade social, mas que abarque todos as cronologias para 

que se possa aprender continuamente sobre as necessidades e não transforme uma 

população específica em um problema social. 

Continuando com as questões relativas à saúde como motivo da procura do 

espaço do projeto, percebemos que o tratamento e prevenção de problemas são 

apresentados durante os diálogos. A Entrevistada 2 aponta que fazia “Academia”, 

referindo-se à musculação, antes de precisar parar para cuidar da filha e da neta recém 

nascida. Mas ainda assim, sempre que sai da caminhada de manhã, antes do trabalho, 

passa pela praça que encontra-se perto do local de realização do projeto e faz alguns 

exercícios nos aparelhos da academia para os idosos. No trabalho do salão de 

cabeleireira ela demonstra que realiza muito esforço, mas reconhece que a atividade 

física em si é feita naquele momento e naquele lugar (caminhada na avenida, 

alongamentos e musculação na praça) e que tem contribuído bastante para curar suas 

dores de coluna, nos pés, joelhos, bem como para aliviar a sensação de peso que o 

trabalho causa. 

A Avenida Afonso Pena torna-se um espaço de referência. Um ponto para quem 

passa e tem pouco tempo para exercitar-se. Torna-se convidativa por contar com 

profissionais e um projeto gratuito, com cuidados especiais e uma paisagem 

deslumbrante.  
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Figura 3: Paisagem da Avenida Afonso Pena com caminhantes 

 

Fonte: Própria autora 

Nesse intuito, percebemos que o ambiente também pode ser considerado um 

espaço de lazer, visto que proporciona um prazer para quem o frequenta.  

A fala do entrevistado 7 nos aponta na direção da atividade livre e do lazer, que 

podem ser percebidas no projeto, ao mesmo tempo da realização do exercício. Nas falas 

deles, encontramos muitos momentos em que os entrevistados concebem o espaço como 

lócus de lazer e também citam outras diversas atividades que realizam para se 

divertirem fora daquele espaço. 

Nos estudos de Andrade (2010), o autor revela que muitos dos idosos que 

participaram de sua pesquisa buscavam os locais de práticas de atividade física também 

como forma de divertimento. Sobre as atividades de lazer, o autor comenta que os 

entrevistados a utilizam mais no sentido de participação social, pois essas atividades 

favorecem os encontros e formação de grupos de amizades que permitem às pessoas 

mais velhas terem uma vida mais ativa e cheia de experiências. Além do mais, tais 

atividades são tidas como um meio importante de satisfação e bem-estar, além do prazer 

ao desenvolver uma atividade coletiva. Os relacionamentos sociais desenvolvidos 

durante essas práticas são essenciais  para que estes sejam vistos socialmente. 

Com relação ao lazer, Melo e Alves Júnior (2003, p. 29), consideram este 

fenômeno complexo e de uma construção sócio histórica ampla, poderia ser considerado 
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como “um fenômeno moderno, surgido com a artificialização do tempo de trabalho, 

típica do modelo de produção fabril desenvolvido a partir da Revolução Industrial”.  

Ainda, utilizam dois parâmetros para classificar as atividades de lazer, que 

seriam o tempo e o prazer, mas que devemos tomar cuidado para não pensar que tais 

atividades só devem ser efetuadas no tempo livre, uma vez que o lazer também pode ser 

levado para o trabalho e as atividades diárias consideradas uma obrigação, e tornarem-se 

prazerosas. Como aponta Soares (2004), a alienação do capitalismo para continuar 

gerando produção de bens para determinada classe social continuar no poder, nos induz 

a estarmos sempre em processo de produção, o que acaba nos obrigando a tornar tudo 

uma corrida contra o tempo e os obstáculos que nos impeçam de produzir, nos tornando 

menos propensos aos momentos fortuitos para desfrutar do prazer em estar no ambiente 

de trabalho.  

Baseados em Dumazedier, os autores Melo e Alves Júnior (2003) explicitam que 

as atividades de lazer podem desencadear diferentes motivações e interesses para serem 

buscadas. Dentre estes interesses, eles citam: o interesse físico, o artístico, o manual e o 

social e, mais recentemente, o digital. Dentro das atividades do projeto, 

compreendemos, de acordo com estas  classificações, que os participantes mesclam suas 

motivações ao buscar atividades que englobem interesses físicos e sociais. 

Em algumas questões, os participantes demonstram justamente que também 

levam o lazer para sua prática diária. Os Entrevistados 1, 3, 5, 6, 7 e 8 fazem 

caminhadas diárias na avenida com a realização de algumas outras atividades voltadas 

para o lazer. Atenção para o Entrevistado 8 que aponta que, além da caminhada, 

considera outras atividades em seu dia-a-dia, que manifestam-se em forma de lazer. 

Quando perguntado se realiza alguma outra atividade física além de caminhada, a 

resposta é: 

 

-Não, caminhar, me divertir, ir para festa, tomar whisky que é bom 

demais. Todo fim de semana estou brincando. Não deixo não, que é 

para ficar mais jovem. 

 

Percebemos na fala do Entrevistado 8, que as atividades relacionadas ao 

divertimento e às brincadeiras continuam sendo relacionadas ao espírito jovem, não 

encontrando comparação com a fase do envelhecimento, que para ele deve ter caráter 

sério, equilibrado e maduro. Embora as concepções ainda se voltem para esses aspectos, 

e apesar das falas, é perceptível que a maturidade não impõe barreiras para se vivenciar 
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as mesmas alegrias que são ligadas socialmente à juventude. Os próprios entrevistados 

atestam isso diversas vezes. 

As Entrevistadas 2 e 3, por exemplo, apontam a dança que é realizada em 

eventos especiais dentro do projeto como forma de atividade física mas também de 

lazer. O Entrevistado 9 também tem algumas atividades de lazer que realiza em seu sítio 

no final de semana. 

A entrevistada 2 também continua caminhando nas férias como um momento de 

lazer, quando sai com a neta para a área de lazer na Zona Norte, onde mora, e realiza 

suas atividades enquanto observa sua neta brincando no parquinho. 

 O entrevistado 4 aponta de maneira mais enfática outra atividade que realiza 

além da caminhada, que é a musculação. O entrevistado 9 aponta o caiaque e o stand up 

como atividades alternativas à caminhada, além de jogar bola.  

Melo e Alves Júnior (2003), ainda usando a definição de Dumazedier, 

explicitam algumas atividades que se encontram nos interesses físicos, como a prática 

de esportes que é estimulada por diferentes motivações. As práticas esportivas podem 

ser desenvolvidas na natureza, que seriam as atividades de aventura, que são motivados 

por diferentes interesses: correr riscos controlados, fuga do estresse cotidiano, 

espiritualização. E as atividades mais leves que são voltadas às práticas mais 

alternativas (ioga, tai chi chuan). As atividades intensas também podem caracterizar o 

lazer, como as ginásticas, a musculação, as lutas, os esportes coletivos e individuais. 

Temos como exemplos os entrevistados 2, 4 e 10 que praticam musculação além da 

caminhada. Nesse sentido, para Melo e Alves Júnior (2003, p. 41):  

 

Em comum, entre os diversos grupos, podemos citar a busca de bem-

estar por meio da movimentação do corpo-, embora o grau de 

movimentação varie muito de uma atividade para outra- há uma certa 

preocupação com a saúde [...]. 

 

A fala dos autores embasa a dos entrevistados, uma vez que suas motivações 

iniciais foram em busca de uma saúde e qualidade de vida. Esses alcançaram um 

patamar além de uma compreensão de saúde biológica. Abriram-se a outros aspectos 

que compõem a qualidade de vida e que podem ser encontrados no local, como o 

despertar dos vínculos, as atividades de lazer, o ambiente convidativo, entre outros. 

Os interesses sociais também fazem parte do espaço como lócus para o lazer. E 

como aponta Melo e Alves Júnior (2009), todas as atividades desenvolvidas em grupo 
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tendem ao surgimento da criação de laços. Nesse contexto, e segundo a coordenadora 

do projeto, um dos objetivos presentes na estruturação deste, seria justamente as 

relações estabelecidas ali dentro como meio de fortalecer a participação dos idosos 

durante as atividades, mas não somente idosos, embora estes sejam mais atuantes.  

A exemplo disso, a entrevistada 1 aponta que sempre caminha com uma colega:  

 

-Sempre eu vou com aquela senhora quando passa (aponta) e nós 

vamos até o final.  

 

Percebe-se que o espaço caracteriza a criação de vínculos e relacionamentos que 

fogem aos da rotina diária dos encontrados no trabalho e em casa.  

A grande maioria também aponta os relacionamentos criados com as “turmas” e 

com os professores como forma de motivação diária para estarem ali e também para se 

divertirem através das conversas. Segundo Melo e Alves Júnior (2003, p. 47) “Em 

princípio, todas as atividades de lazer tendem a desenvolver a sociabilidade”.  

Para Azevedo e Brêtas (2017, p. 189) “o idoso sente a necessidade de ser 

acolhido, respeitado, valorizado para ser reconhecido e reconhecer a sua própria 

importância na sociedade”, nesse sentido, as autoras compreendem a importância dos 

profissionais na atuação de projetos de políticas públicas, onde estes devem respeitar e 

valorizar o outro e libertarem de concepções para que possam aceitar as necessidades e 

diferenças do grupo. 

A importância dos relacionamentos é verificada quando compreendemos alguns 

aspectos sobre o envelhecimento relacionados ao isolamento. Simões (1998) verifica 

que a falta de importância dada ao idoso pela diminuição da sua produtividade na 

sociedade capitalista tem feito com que esse se sinta cada vez mais isolado. As perdas 

biológicas não o incapacitam de viver socialmente, mas sim as pressões do meio e as 

exigências pela inovação que desmotivam a pessoa velha a perder o interesse pelo 

convívio. 

Nesse sentido, a marginalização dos velhos é gritante. Para Goldman (2009, p. 

37), são vários os aspectos que contribuem bastante para esse fenômeno, e destaca o da 

“Revolução técnico-Informacional” onde há o espaço para a população que acompanha 

o ritmo de inovação cada vez mais rápido, e dificilmente conta com a representatividade 

da população idosa.  

Com relação aos espaços para idosos (instituições) a autora ressalta uma falta de 
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enriquecimento social gerada através do convívio com outras gerações, tornando-os 

cada vez mais isolados em seus espaços. 

Outro destaque que merece atenção, ainda segundo a autora, é para a questão da 

aposentadoria, que gera uma máscara social para os reais problemas que carrega essa 

parte da população. Para Simões (1998), o idoso  se prende ao passado ao perceber que 

não acompanha as inovações tecnológicas e supõe-se incapaz de seguir as demandas. 

Dessa forma, é importante que se tenha uma atenção especial para que o idoso possa 

sentir-se parte do processo e envolvido nos diversos ambientes. 

Esse segundo plano, no qual o idoso é colocado, como afirma Simões (1998), 

requer uma ocupação do tempo que este tem livre com atividades que tenham 

significados em suas vidas, sejam elas de lazer, ou não, o envolvimento enfim, com o 

que é essencial para preenchê-lo. 

Nesse sentido, a ocupação do tempo dos entrevistados se torna significativa no 

espaço do projeto. Identificamos  isso a partir da fala da entrevistada 2 que demonstra 

que os próprios profissionais tornam aquele espaço um lugar propício para o lazer e 

criação de vínculos quando estes promovem eventos para integrar ainda mais equipe e 

participantes. É também, pelo observado, o momento que mais aparecem pessoas que 

não participam diariamente das outras atividades propostas pelo projeto. A entrevistada 

2 diz: 

 

- as vezes nas ‘comemorações’, a doutora mais os professores trazem 

a dança e a gente gosta. 

 

A entrevistada 3 diz: 

 

-Já conheço tanta gente aqui, fiz tanta amizade! 

 

A entrevistada 3 tem uma sensibilidade maior em nos demonstrar através de 

palavras e ações o quanto sente-se parte do projeto. Aponta para amigos, brinca com os 

professores. Demonstra estar feliz ao participar das atividades e ao estar em contato com 

os outros. 

O entrevistado 8 também vincula o ambiente à criação de laços e aos momentos 

de diversão. Ele brinca: 
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-Aqui é mais agradável porque a gente conversa, brinca, ‘manga4’ do 

outro, critica, discute políticas, finanças, etc... 

 

O entrevistado 5 faz parte do mesmo grupo de conversa do entrevistado 4, e 

contribui ao afirmar: 

 

-A senhorita viu que passou uma turma aí né? Eu caminho, além do 

problema de saúde, tem uma turma boa que a gente se reúne e torna a 

caminhada um prazer, além de uma necessidade orgânica e salutar 

para a saúde, a gente brinca, interage, conversa. Então é muito 

agradável. 

 

Os entrevistados 7 e 9 também apontam elementos que colaboram com a ideia 

de espaço propício para o lazer e para a integração social através dos vínculos afetivos 

criados durante as atividades. Segundo eles, respectivamente: 

 

-Aqui você renova suas amizades, todo dia vendo gente, falando. Para 

mim não tem coisa melhor do que amizade. 

 

-Tem uma equipe aqui que vem e a gente caminha juntos. 

 

Além desses depoimentos, o entrevistado 8 durante toda a entrevista demonstrou 

satisfação ao passar por cada conhecido. Sempre com brincadeiras e piadas para cada 

um, nos fez notar que estabeleceu ali grandes laços de amizade para a vida toda. 

A partir dessas falas, temos dimensão da grandiosidade que se cria em torno de 

uma iniciativa como a do projeto Nossa Cidade Mais Saudável, com intuitos iniciais de 

contribuir na promoção de saúde e qualidade de vida, mas que oferta um retorno mais 

abrangente, a medida que agrega, num só espaço, uma multiplicidade de fatores que 

alegram e motivam cada um dentro do projeto, como os encontros em grupos, as 

comemorações. Sobre isso, Melo e Alves Júnior (2003, p. 47) apontam que:  

 

[...] a promoção de encontros e a organização de grupos não são 

objetivos menores, ainda mais se tivermos em conta o processo de 

excessiva fragmentação e individualização presente na sociedade 

contemporânea, em especial em algumas faixas etárias (caso dos 

idosos, que vão perdendo as referências e sentindo-se solitários com o 

decorrer do tempo) [...]. 

 

                                                           
4 A expressão “mangar” é um dito regional, e refere-se a rir do outro, das coisas, da vida de forma 

brincalhona.  
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Em conjunto com a individualização e a fragmentação dos indivíduos, Andrade 

(2010) discute sobre uma rotina passiva e que limita as atividades dos idosos, sejam elas 

de lazer, trabalho ou em relação a seus cuidados com eles mesmos, que não contribuem 

para um envelhecer saudável. A participação social permite comprovar a teoria do curso 

de vida de que os idosos podem e vão continuar desenvolvendo-se durante toda vida. 

Porém, nem todos ali travam relações de afeto entre si. Dentre os participantes, o 

entrevistado 6 demonstrou mais indisponibilidade tanto em conversar durante a 

entrevista, quanto durante o trajeto. Quando perguntado se caminha sempre só, ele 

afirma: 

 

- Sim, caminho só. 

 

O entrevistado 6, como afirmamos em seu perfil, demonstra um perfil mais 

calado e isolado do que os outros. Apresenta respostas curtas e evasivas e demonstra 

sempre irritação quando perguntamos coisas relacionadas ao envelhecimento, nos dando 

a impressão de que o processo para ele não tem se tornado satisfatório, e sim, mais 

próximo ao que pregam os estereótipos. 

Por sua vez, o isolamento, característico do entrevistado 6, constitui um aspecto 

bastante percebido durante o envelhecimento. Ele é gerado por vários fatores, inclusive 

da própria personalidade da pessoa que envelhece. O contexto do projeto abrange os 

diversos perfis, desde os mais envolvidos socialmente, participantes atuantes e por 

prazer, até os que sentem-se na obrigação de ali estar e apenas usam aquele tempo para 

completar uma parte de sua tarefa do dia-a-dia sem necessariamente se vincular a 

qualquer grupo. 

Para Wolff (2009) o envelhecimento acarreta mudanças nas interações sociais; a 

menor interação, aponta a autora, não deve ser compreendida como a inexistência 

dessas relações. Devemos compreender, portanto, que a vida das pessoas que 

envelhecem é marcada por perdas, principalmente na fase adulta: juventude, 

afastamento do mundo do trabalho, filhos saindo de casa, perda de amigos, 

companheiros e ainda a indulgência da sociedade que valoriza sempre o novo. Nesse 

sentido, Wolff (2009, p. 19) ressalta que “os sujeitos ficam, muitas vezes, sem encontrar 

papéis que os gratificam, que lhes possibilitem pertencimento social, como havia, por 

exemplo, no período em que trabalhavam”. 

Alguns se relacionam muito bem no espaço, outros, preferem estar sozinhos. 
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Muitos têm variadas atividades que fazem fora do ambiente da caminhada e alguns 

outros apenas caminham. Essa necessidade de dar continuidade às atividades físicas 

pode ser expressa também pela vulnerabilidade física e biológica que vão se 

encontrando, como retrata Wolff (2009, p. 19). É preciso reencontrar-se das mais 

variadas formas, buscar-se no espaço e exigir “um novo equilíbrio vital e psicológico, 

condizente com uma nova situação existencial”. 

Assim, os espaços do projeto e da Avenida vão se constituindo em uma 

pluralidade. As características dos participantes vão se percebendo cada vez mais 

heterogêneas, bem como suas necessidades. A maioria dos entrevistados começou a 

participar do projeto por necessidade médica. Alguns outros porque já faziam, e outros 

foram sendo atraídos. Muitos continuam por obrigação e outros tornaram essa prática, 

além de eficaz para seus problemas de saúde, também um momento de prazer, 

extremamente importante para a conquista de um bem-estar integral.  

Sobre os grupos de esporte e lazer, para Gutierrezz (2009, p. 59), devem se 

constituir: 

[...] em espaços de cuidado e acolhimento onde as pessoas sejam 

ajudadas e orientadas no enfrentamento das dificuldades que 

perturbam sua harmonia em relação ao corpo biológico- e também o 

corpo subjetivo social. 

 

Observamos os detalhes desses cuidados durante nossas visitas ao projeto. Em 

muitos momentos era visível que os profissionais envolvidos não faziam qualquer ação 

meramente por um salário ou obrigação. Parecia, aos nossos olhos, prazeroso estar no 

meio daquelas pessoas, e se conheciam como amigos há muito tempo, idosos e 

profissionais. Presenciamos diversos momentos de brincadeiras entre eles que nos 

demonstraram que o projeto se torna sim, esse espaço de cuidado do corpo não somente 

biológico, cultural e social. 

Para Andrade (2010), além de tudo, é determinante manter a autonomia do 

indivíduo, de forma que ele possa ser independente e também ter envolvimento social. É 

importante manter as atividades que promovam satisfação e motivação pessoal para que 

os indivíduos tenham uma velhice bem-sucedida, como aponta o autor. 

Além das falas citadas que demonstram que o espaço do projeto é um ambiente 

para se compreender a velhice de forma mais ampliada, existem outras questões que 

colaboram com esse conceito. Por exemplo, os profissionais envolvidos nesse projeto 

parecem contribuir de maneira grandiosa com a motivação dos sujeitos participantes.  
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A forma como desenvolvem as atividades, as brincadeiras, o bem-estar gerado 

pela atenção que estes dispensam aos participantes parecem ser motivos suficientes para 

compreender o porquê da insistência de muitos em darem continuidade ao projeto. 

Esses profissionais repassam, em forma de palavras e gestos, o amor por fazer 

parte daquele pedaço de ação que promove e enfatiza a necessidade de uma atenção 

mais efetiva e afetiva aos grupos de idosos.  

Nesse sentido, cabe aqui afirmar que há uma relação afetiva entre sujeitos 

participantes e profissionais atuantes, com vistas a despertar discussões sobre a 

dimensão afetiva da saúde. Mendes et al (2014, p. 1594) destacam que: 

 

[...] a relação permeada por confiança e amizade seja entre médico e 

paciente ou entre outro profissional de saúde, nos faz destacar a 

importância para o doente da dimensão afetiva, tanto para os 

tratamentos terapêuticos humanizados, quanto para a nossa própria 

existência. 

 

No caso do trabalho, não estamos considerando o idoso como doente. Apenas 

traçando um paralelo entre os profissionais que são da área da saúde, os participantes do 

projeto e o estabelecimento de laços afetivos entre ambos, de forma a compreender e 

reforçar as palavras dos autores. 

O vínculo estabelecido entre os profissionais e os participantes do Projeto Nossa 

Cidade Mais Saudável traz outro nível de contato entre aqueles que prestam serviço e 

aqueles que recebem, o que consideramos como uma fenomenologia do cuidar. As 

observações feitas diariamente fazem surgir imagens de sorrisos e gargalhadas, de 

gratidão, de proximidade, dentre tantas outras qualidades possíveis de se classificar o 

serviço oferecido no projeto. Sobre isso, discutiremos mais à frente. 

2.2 Vínculos e afetividade profissional no projeto nossa cidade mais saudável 

Dando continuidade às questões sobre a relação entre profissionais atuantes no 

projeto Nossa Cidade Mais Saudável e os sujeitos participantes, identificamos, nas 

próximas falas as muitas nuances existentes para se contemplar um conceito de 

envelhecimento como um fenômeno existencial, ou seja, do envelhecimento decorrente 

do mundo da experiência. O olhar do outro, o tratamento do outro com o ser que 

envelhece e se percebe envelhecendo, é um desses fatores (figura 4). 
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Figura 4: Momento de interação entre professor e alunos durante a atividade de alongamento, 

retratando os laços e vínculos cultivados no projeto. 

 

Fonte: Própria autora 

Alguns autores como Le Breton (2012), apontam que envelhecemos pelo olhar 

do outro. É o outro que reconhece em nós os sinais do envelhecimento ao aponta-los 

muitas vezes ou nos julgar em relação a isso. Nesse contexto, usaremos o olhar do outro 

e o olhar para o outro como uma forma mais suavizada de compreender quem é esse 

outro e de oferecer as boas-vindas à uma relação geradora de vínculos e de redes de 

sensações tecidas, é o olhar do cuidado, da percepção, da paciência, da assistência. É o 

olhar que identificamos nos profissionais atuantes do projeto Nossa Cidade Mais 

Saudável. 

Para Alves Júnior (2004), é preciso formar profissionais que se engajem na luta, 

tanto pelos direitos dos idosos, quanto na execução destes. Uma vez que o autor 

compreende o envelhecimento como um processo múltiplo, os sujeitos desse processo 

também apresentam personalidades e necessidades variadas. 
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O autor discute que cada vez mais, os que envelhecem têm buscado a prática de 

esportes e as atividades que trazem prazer como forma de manterem-se integrados e 

conectados com as outras pessoas. Ele ressalta ainda a importante participação dos 

profissionais que atuam com essas atividades, uma vez que trazem reflexões mais 

profundas sobre o tema e evitam a infantilização das atividades voltadas para este 

público, o que é muito importante para que eles se sintam parte do contexto. 

A importância dada aos participantes do projeto faz com que estes se sintam 

ainda mais significantes no grupo e na sociedade em geral. O olhar diferenciado, atento 

e cuidadoso permite aos sujeitos sentirem uma importância ímpar ao participar daquela 

atividade, pois foi feita para eles, e sem eles, ela não acontece. Em algum ponto, os 

participantes sentem-se de tal forma parte do processo que, caso seja preciso faltar, eles 

demonstram sentir falta. À exemplo disso, temos a fala da Entrevistada 1 quando 

questionada sobre os professores da equipe, destaca que são: 

 

-... Muito bons. Uma turma animadíssima, boa demais. Eu sinto falta 

quando não venho. 

 

Já a entrevistada 2, relata admirada: 

 

-Ah, eles trabalham muito bem! A gente brinca muito, são muito 

brincalhões, tratam a pessoa muito bem né? A doutora é uma ótima 

pessoa, a professora, aqueles professores são muito bons, que nos 

tratam bem, concordam com tudo, no fim de ano perguntam se 

queremos fazer festinha, a gente contribui com tudo, é bom demais 

né? Porque já pensou a pessoa vir e os professores tudo de cara feira? 

Né? Aí a primeira coisa é a pessoa ter educação e tratar a pessoa com 

muito amor e carinho, aí do mesmo jeito a gente trata eles né? Aliás, 

todas a gente. As colegas que chegam, eu que não fico muito porque 

vou trabalhar, mas fico um pouquinho e depois vou trabalhar, eles são 

muito ótimos, um amor de professores. 

 

Da forma admirada e simples de falar, a entrevistada 2 permite que façamos uma 

reflexão acerca dessa importância dada às pessoas em processo de envelhecimento. 

Tratar as pessoas com “educação... com muito amor e carinho” como revela a 

entrevistada, traz uma resposta positiva em troca e contribui para uma percepção mais 

completa do que seria o envelhecimento nessa perspectiva.  

Compreendemos que as relações sociais que permeiam o cotidiano dos 

participantes do projeto deve ser pautada no respeito, educação, amor e carinho, bem 

como a entrevistada 2 sugere. Como aponta Wolff (2009, p. 19), 
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Pode realizar-se com novos grupos sociais, visto que o ser humano 

não se basta a si mesmo; por ser inter-relacional, necessita dos outros 

e da realidade que o circunda, para ressignificar a si e aos outros, 

diminuindo o vazio de sentido que predomina na mentalidade atual. 

 

No caso do projeto, as relações estabelecidas apresentam um enorme valor para 

os participantes, e a forma insistente com que acordam extremamente cedo todos os 

dias, faça chuva ou faça sol, nos demonstra a satisfação em continuar diariamente no 

espaço. 

Com isso, é importante compreender que o envelhecimento carrega consigo 

diversas nuances negativas que nos afastam das pessoas que vivem esse processo, e, 

consequentemente, atentar para a importância da atuação dos profissionais do projeto no 

sentido de promover essa aproximação social entre os participantes.  

Para Elias (2001), o fato de envelhecer acaba por contribuir com o isolamento 

das pessoas, pois muitas vezes queremos nos afastar do que seria uma provável triste 

realidade da qual não fazemos parte e acreditamos, utopicamente, que não faremos. 

Sobre isso, Elias (2001), acredita que, apesar de haver muitos estudos sobre a 

compreensão dos processos fisiológicos do corpo humano e de serem bem difundidos 

pela ciência, não se sabe muito sobre a experiência do próprio envelhecimento, o que 

pode vir a dificultar o tratamento destes, por aqueles que não são velhos. Como afirma o 

autor, a compreensão do envelhecimento e da morte poderiam facilitar esse tratamento, 

não apenas de ordem médica, mas de ordem social. Mas, continua o autor, há uma 

dificuldade em interessar-se por esse conhecimento, pois:  

 

Não é fácil imaginar que nosso próprio corpo, tão cheio de frescor e 

muitas vezes de sensações agradáveis, pode ficar vagaroso, cansado e 

desajeitado. Não podemos imaginá-lo e, no fundo, não o queremos. 

Dito de outra maneira, a identificação com os velhos e com os 

moribundos  compreensivelmente coloca dificuldades especiais para 

as pessoas de outras faixas etárias. Consciente ou inconscientemente, 

elas resistem à ideia do seu próprio envelhecimento e morte tanto 

quanto possível (ELIAS, 2001, p.80). 

 

Diante desse exemplo do próprio autor, percebe-se a falta de preparo da 

sociedade para enfrentar aquilo a que todos chegaremos um dia, no caso, envelhecer e 

morrer. Para a maioria das pessoas idosas é difícil encarar esse momento, pois sabem 

que não existe empatia para aprofundarem-se na experiência do envelhecer e melhorar a 

forma como lidam com eles, além das dificuldades usuais da idade.  
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Mas, parece ser mais difícil ainda para aqueles que estão de fora, aqueles que 

não conseguem querer aproximar-se por temer que aquele momento chegue mais rápido 

do que de costume, causando a estranheza entre esses corpos maduros e os corpos 

jovens e cheios de vigor. Para o autor, essa sensação de que vamos envelhecer um dia 

ainda não chegou para os mais jovens, os quais sentem o poder de superioridade. Ainda 

que hoje não exista de forma tão clara como antigamente o tratamento terrível de 

zombar dos velhos decadentes, essa falta de identificação acaba por representá-la de 

outra maneira.  

Além do que, como fala Elias (2001), encontra-se relacionada com a mudança 

nas relações interpessoais de quando as pessoas estão velhas ou morrendo e perdem seu 

poder de independência em relação às outras. Se dar conta dessa dependência do outro 

durante o envelhecimento depende, segundo o autor, de como foi a vida dessas pessoas 

e de suas personalidades. “Mas talvez seja útil lembrar que algumas das coisas que os 

velhos fazem, em particular as coisas estranhas, estão relacionadas a seu medo de perder 

a força e a independência, e especialmente de perder o controle de si mesmos.” (ELIAS, 

2011, p. 82). 

As pessoas mais velhas, em geral, acostumam-se com o tratamento dispensado à 

elas, pois foram educadas para perceber que não são mais úteis e já passou do tempo de 

receber bom tratamento, fazer parte de um ciclo social e realizar qualquer tarefa que as 

outras pessoas fazem. 

Com relação à valorização do idoso na sociedade, Salgado (1998) aponta que 

nas sociedades desenvolvidas ou até mesmo em desenvolvimento, geralmente valoriza-

se a cultura da produção. A geração de valor (capital) de certo modo impede que o 

sujeito se sinta inserido no meio, já que há o afastamento deste dos meios de produção. 

Um fator agravante para isso é a substituição cada vez maior do homem pelos meios 

tecnológicos, que causam uma diminuição no tempo de produtividade.  

Aos 60, 70 e 80 anos surge a necessidade de criar espaços que propiciem ao 

idoso um sentimento de pertencimento ao meio social que contribua, inclusive para 

acabar com a imagem negativa de isolamento, improdutividade e impotência. É 

necessário, portanto, manter a independência e autonomia destes através de políticas 

que os incentivem a continuarem fazendo uso de suas vidas, por causas significativas 

em prol de seu desenvolvimento pessoal. Cabe à sociedade também, preparar a criança, 

o jovem e o adulto para a posteridade. Tanto com relação às políticas de prevenção, 

quanto ao tratamento e valorização que se tem do idoso e que se quer pra si no futuro. 
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Pensando dessa maneira, refletimos que o envelhecimento e quem envelhece, 

hoje em dia, pode ser tido como anormal em muitos lugares e para muitas culturas. O 

normal seria poder continuar produzindo e vivendo no auge do vigor a vida inteira. 

Pouco se entende sobre a forma de viver e se desenvolver durante a velhice. 

Nesse sentido, as poucas ações que denotam essa necessidade de buscar 

compreender a velhice e o envelhecimento de forma mais enfática ainda não são 

suficientes para mudar o pensamento social em torno desse fenômeno. Para Wolff 

(2009, p. 25): 

 

Buscar um envelhecimento bem-sucedido no contexto atual, que 

revela diferentes velhices em uma sociedade em permanente 

transformação, gera uma insegurança no enfrentamento desses novos 

desafios. Com isso torna-se essencial ir além dos domínios 

operacionais, jurídicos e administrativos que as políticas e os 

programas exigem. É preciso dominar conceitos, conhecer a vida 

humana, incluindo aí a velhice, suas dimensões e manifestações 

sociais. 

 

Na visão da autora, além de observar os atuais impactos do fenômeno do 

envelhecimento mundial sobre as políticas públicas, devemos atentar para as questões 

mais qualitativas que vão surgindo de acordo com as necessidades vigentes. Para isso, o 

olhar do profissional e dos próprios sujeitos que envelhecem se torna importante, pois 

vivenciando e experienciando o fenômeno do envelhecimento é possível perceber e 

refletir sobre o ser que está imbricado no processo.  

Nesse sentido, temos nos depoimentos, o exemplo dos profissionais envolvidos 

no projeto que demonstram, dentre as várias formas de o fazer, um meio de buscar tratar 

das pessoas durante a velhice como forma de contribuir para que estes sujeitos 

continuem a se desenvolver de acordo com o processo natural e cultural da vida. 

Assim pensa a entrevistada 3, quando ri ao responder que o pessoal a trata muito 

bem.  

 

-Cada um melhor do que o outro, tanto os professores quanto as 

pessoas que caminham aqui. 

 

A participante corrobora com nosso pensamento sobre a diferença feita na vida 

das pessoas que estão envelhecendo quando estas são lembradas e sentem que são 

importantes. Ela diz: 
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-Os professores são ótimos, dedicados.  

 

As falas são corroboradas pelas nossas observações, afinal, todos os dias, eles 

desenvolvem não só alongamentos, mas preocupam-se em manter laços de afetividade 

com todos e demonstrarem preocupação com seus alunos. 

Durante as falas, tivemos a participação com depoimentos dos professores e da 

coordenadora, como forma de compreender as ações desenvolvidas sob a ótica deles. As 

falas deles serão colocadas no texto de forma diferente, já conectadas com nossas 

reflexões. Em um desses momentos, a coordenadora do projeto nos fala que muitas 

pessoas passam e param no stand de realização das atividades do projeto apenas para 

conversar, desejar bom dia, contar novidades. 

Durante o período de observação foi possível perceber que realmente isso 

ocorria. Em um dado momento, um grupo de pessoas nos agraciou com suas conversas 

e risos soltos. Vinham de uma feira de frutas e legumes, com produtos frescos, 

mostrando suas aquisições ao grupo e cumprimentando a todos. Perceber isso despertou 

uma sensação nostálgica de pertencimento a um grupo extremamente acolhedor e a um 

local repleto de histórias e caminhos que se cruzam. 

2.3 Para ir além: os desejos de continuidade 

Além da maravilhosa intervenção dos profissionais envolvidos no projeto, os 

participantes foram questionados sobre outros motivos que o estimulam a continuar 

participando das atividades desenvolvidas ali ou mesmo só a continuar caminhando. 

Vários são os motivos. Muitos enfatizam que é realmente pela questão da saúde, como é 

o caso dos entrevistados 4, 6.  

Em outros casos, como o da entrevistada 3, a motivação parte de um certo receio 

de perder a vontade de se movimentar, de ir se acostumando a ficar parada e com o 

tempo, não encontrar mais a disposição necessária para realizar sua rotina. 

 

-Minha motivação? Que eu gosto sabe? De tudo e de participar de 

tudo sabe? Tenho vontade assim porque quando a pessoa vai ficando 

mais velha, se encostar, for ficando com preguiça, aí pronto! Quando 

quiser fazer uma coisa não tem mais coragem de fazer nada, fica sem 

disposição de fazer as coisas né? (ENTREVISTADA 3) 

 

Em algumas entrevistas, as palavras não são diretas com relação a outras 

motivações. Mas vê-se que o dia-a-dia construído ali é um bom motivo para continuar 
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procurando o espaço diariamente. As boas conversas, como cita o entrevistado 5, os 

resultados positivos com relação a saúde e ao controle de algumas doenças, entrevistado 

7, formação de vínculos afetivos, bom tratamento dispensado por parte dos 

profissionais, entrevistada 3, e a paisagem também são fatores suficientes encontrados 

nas entrelinhas das palavras ditas pelos participantes. 

É importante ressaltar essas qualidades do projeto para a contribuição na saúde e 

qualidade de vida dos participantes. Rodrigues (2009, p. 07) destaca que:  

 

O aumento da expectativa de vida cresce com a vivência lúdica de 

hábitos saudáveis e de lazer, mantendo o sujeito ativo e integrado na 

família e nos grupos sociais. Vivências prazerosas que gerem 

oportunidades de encontros, novos desafios, de valorização da 

autoestima e do sujeito-corpo por inteiro.  

 

Tais hábitos são percebidos no projeto e citados nas falas dos entrevistados. 

Outro aspecto apontado pelo entrevistado 9 foi a chegada da idade. Quando perguntado 

sobre outros motivos para continuar caminhando, ele responde: 

 
-Dar continuidade né? A gente chega numa idade que a gente não 

pode parar, entendeu? Então eu faço exercício, atividade física de 

segunda a sexta-feira, e quando é no fim de semana eu tenho uma 

chácara na lagoa de Extremoz e que lá eu uso o caiaque. 

 

O medo de perder as funções que os mantém independentes e autônomos é 

notado por nós e muito falado por todos eles. Todos sentem que precisam estar sempre 

em movimento, como se ao menor sinal de acomodação, seus corpos fossem 

surpreendê-los e decepcioná-los com a exaustão e a falha. 

A forma como se sentem em relação às práticas também contribuem para que 

eles possam dar continuidade ao projeto. A exemplo disso, a entrevistada 1 afirma como 

se sente: 

 

-Me sinto bem. Muito bem! As vezes eu venho aqui só para alongar. 

Aí faço o alongamento e volto. 

 

A movimentação, qualquer que seja ela, nos parece causar sensação de prazer e 

satisfação para os entrevistados. Desse modo, a busca pela movimentação tem um 

significado mais ampliado para os corpos que envelhecem, não é mais meramente o 

movimento em busca de um padrão de corpo. Para Simões (1998, p. 87), 
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O movimento corporal é o resultado das nossas emoções; portanto, 

torna-se impossível a separação entre o corpo e mente. É conveniente 

lembrar que no caso da pessoa idosa, as atitudes corporais refletem 

não só o seu estado interior, mas também o resultado de uma vida 

toda.  

 

A fala da autora nos justifica, em partes, a busca dos participantes pelo projeto, e 

pelas demais formas de atividades. A entrevistada 2 apresenta queixa de muitas dores 

nos pés e nas costas devido ao trabalho doméstico. Para ela, realizar os alongamentos e 

preparo físico alivia a sua condição. A percepção que nos traz é que esse momento é de 

descarga de dores e dificuldades do dia-a-dia. 

Gutierrez (2009), em uma investigação acerca dos diferentes conceitos de saúde 

encontrado em grupos de idosos que praticam esporte e lazer, percebe que a saúde a 

qual muito deles se referem vai além das concepções fisiológicas e perpassam pela 

harmonia e energia renovadas pelas práticas em grupo. O autor ressalta que a questão 

não baseia-se em buscar uma saúde perfeita, mas sim, de vivenciar e incluir os 

problemas e as soluções em um momento de constante equilíbrio da vida. 

 

-No que a gente faz os alongamentos e o preparo físico parece que 

saiu uma tonelada de peso de cima da pessoa. Aí fica melhor, fica 

mais maneiro né? (Entrevistada 2). 

 

A entrevistada 3 afirma que faz todas as atividades propostas e vem até no dia 

que não tem ninguém. Como ela se sente? 

 

-Muito bem! Me sinto outra pessoa. Quando eu fiz a cirurgia, passei 

um tempo sem vir. O povo era perguntando por mim e eu me sentia 

sem disposição. Agora não, quando eu chego em casa eu sinto 

disposição para fazer tudo. Graças a Deus! Minha pressão é boa, as 

taxas tudo boa! 

 

Ressaltando a fala da entrevistada, estabelecemos relações com Simões (1998), 

quando conclui que a prática das atividades físicas para o corpo  que envelhece em 

conjunto com as atividades sociais, contribui para uma maior satisfação do idoso, além 

de trabalhar em prol da independência desse sujeito em relação às suas próprias 

necessidades. O prazer, ainda segundo a autora, está na participação, mesmo que através 

do limitado gesto corporal, pois a vivência da atividade física é mais importante do que 

a execução impecável. 
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Alguns outros entrevistados não descreveram tanto, como sentiam seus corpos 

com relação às atividades. Pelo menos não em palavras. O entrevistado 4 disse que se 

sentia muito bem, mas demonstra satisfação ao responder sobre as mudanças em si que 

já percebeu. O entrevistado 6 também afirma em poucas palavras que se sente bem, e 

que “caminhada para mim é tranquilo”. O entrevistado 8 também afirma em poucas 

palavras que se sente bem ao caminhar e mais ainda ao se encontrar com a turma de 

todos os dias para conversar. 

Outras falas importantes são as dos entrevistados 5, 7, 9 e 10, sobre o remorso 

que sentem quando não vão caminhar. Enfatizamos aqui a fala do entrevistado 5: 

 

-Ah! Me sinto muito bem. Inclusive quando eu não venho, por 

exemplo, o tempo mesmo estando bom, eu fico com remorso porque a 

minha saúde necessita. Eu só não venho quando o tempo tá ruim ou 

algo que obstaculize minha vinda. Não tendo, eu tenho que vir, e 

quando não venho eu me arrependo, eu fico com remorso porque não 

vim, eu preciso dessa caminhada para minha saúde. 

 

Podemos compreender, a partir da fala do entrevistado 5, que a caminhada 

promove um bem estar que vai além das questões fisiológicas. O fato de estar ali e de 

sentir-se mal por não estar pode ser justificado pelas relações e vínculos construídos no 

dia-a-dia naquele espaço, permitindo que o ser que desenvolve a atividade se sinta 

pertencente ao lugar e aos grupos. Além do mais, como afirma Martins e Wolff (2009, 

p. 165), a caminhada reduz “o grau de estresse, melhorando o relaxamento físico e o 

convívio social”. 

Já o entrevistado 10 nos dá a impressão de renovação de si, assim parece, ao 

afirmar: 

 

-Me sinto bem. Muito bem. Quando chego em casa, eu tomo um 

banho, parece que sou outro. Parece que renovou mais um ano ainda. 

 

Esse outro corpo percebido após a atividade física demonstra que o movimento 

pode significar ainda mais o ser no mundo. Para Simões (1998, p.62), “através dos atos 

motores, ele (o corpo) expressa emoções, sensibilidade, sexualidade, entre outras 

manifestações”. Através dele percebemos os significados compreendidos entre nosso 

corpo e o mundo, se ele muda ou se permanece o mesmo. É no movimento que vamos 

compreender esse fenômeno. 

É importante perceber que o ato de caminhar no espaço do projeto vai além. O 
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ambiente criado permite um significado mais na vida das pessoas que dele usufruem, 

além de garantir a prática de um direito social voltado principalmente para as pessoas 

mais velhas que geralmente não encontram políticas públicas que se voltem para o lado 

qualitativo da questão, como já foi dito. 

Para Pereira Filho (2009), é direito das pessoas envelhecer usufruindo do esporte 

e do lazer como meio de participar das diferentes atividades artísticas, culturais, 

esportes, jogos, danças, ginásticas, dentre outras manifestações corporais possíveis de se 

vivenciar, inclusive das boas conversas e das festas e comemorações, para que se crie 

mais e mais motivos para se comemorar. 

Sobre as dificuldades trazidas dentro e fora do projeto, podemos observar 

algumas falas que dialogam com as fragilidades do corpo humano, normalmente 

observadas durante o envelhecimento, mas que não são via de regra. 

Dentre elas, os entrevistados 1, 7 e 8 reclamam de algumas dores que ocorrem às 

vezes. O entrevistado 8 faz pouco caso das dores e apenas enfatiza que não joga bola 

mais porque não pode, devido a algumas dores que sente ao realizar muitos esforços. O 

7 afirma que infelizmente e as condições de saúde o impediram de correr, e a 

entrevistada 1 afirma que só sente algumas dificuldades em agachar ou pegar alguma 

coisa muito alto. Os outros entrevistados não demonstram dificuldades em realizar 

qualquer exercício. 

Para Matsudo et al (2001), a caminhada é um dos exercícios mais adequados 

para prescrever para os idosos por se tratar de uma prática que tem estimulado muitos 

aspectos ligados a uma saúde de qualidade, como o bem estar, bom humor, além de 

promover a independência física através do aumento da força, flexibilidade e 

coordenação. 
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Figura 5: Pessoas caminhando na avenida em busca de qualidade de vida através da afetividade com o 

exercício físico. 

 

Fonte: Própria autora 

Portanto, com base em tudo o que foi apresentado nesse capítulo, é possível 

perceber que o Projeto Nossa Cidade Mais Saudável representa um passo frente à 

necessidade de políticas públicas para os diversos tipos de pública, mas principalmente 

para os sujeitos idosos e para toda população que busca aquele espaço como local de 

prática para uma vida saudável. Não somente. Como ressaltamos, o espaço promove a 

criação de vínculos, a sensação de bem-estar causada por um ambiente e uma paisagem 

agradáveis, a abertura ao lazer, a afetividade com os outros e o cuidado consigo mesmo 

a partir das ações desenvolvidas.  



 
 

66 

 

 



 
 

67 

 

3. COMPREENSÕES SOBRE VELHICE E ENVELHECIMENTO  

Abordaremos nesse capítulo, algumas conceituações sobre velhice e 

envelhecimento e apresentaremos as unidades de significado encontradas com base nas 

falas dos entrevistados.  

Para começar, é preciso esclarecer um pouco sobre as terminologias a respeito 

do corpo que envelhece, de modo a compreender os motivos de classificá-los em 

categorias etárias de vida. Esse entendimento é necessário para nos situarmos no texto, à 

medida que ele se desenvolve, onde teceremos algumas compreensões sobre corpo que 

envelhece, e não apenas idoso, velho ou terceira idade, embora os termos possam ser 

notados em algumas passagens. 

As transformações sociais no estilo de vida das pessoas é, segundo Silva (2008), 

um modo de compreender o surgimento de categorias de vida que implicam em novos 

estilos de viver que não se presenciava antes. A autora aponta que o surgimento das 

categorias de vida tais como infância, adolescência e velhice se deram a partir da 

modernização das sociedades ocidentais, onde se definiriam os espaços e os estilos de 

ser de cada corpo pertencente a cada grupo. Para a autora, no período anterior ao da 

industrialização, as famílias viviam em grandes grupos de idades variadas e não se tinha 

noção de diferenciação de atividades, cujo surgimento se deu após a chegada das 

indústrias. Foi na transição entre os séculos XIX e XX que surgiram as primeiras noções 

de velhice enquanto  outra etapa da vida, devido, principalmente, às pesquisas na área 

da medicina e à institucionalização da aposentadoria, como aponta Silva (2008). 

Já sobre a categoria ‘terceira idade’, Silva (2008, p. 162), destaca  que se deve “a 

generalização e a reorganização dos sistemas de aposentadoria, a substituição dos 

termos de tratamento da velhice, o discurso da gerontologia social e os interesses da 

cultura do consumo”, pois, como avalia a autora, permite uma nova visão acerca dessa 

faixa da população, atravessando as características da quietude e do afastamento social, 

para a criação de novos vínculos, cultivo de hobbies, prática de atividades diversas. Tal 

categoria surge, não como uma negação da velhice, mas como uma intermediação entre 

maturidade e velhice, onde novas terminologias são apontadas de modo a suavizar os 

conceitos. 

Com relação à categoria da terceira idade que corresponde a um avanço das 

classes sociais, beneficiada pelos direitos de aposentadoria, as necessidades vão se 

expandindo, e esse novos sujeitos precisam cada vez mais de especificação para ser 
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diferenciados da população. Já o termo ‘idoso’, surge como forma respeitosa de tratar 

essa camada da população mais abastada, como destaca Silva (2008, p.163). 

 
O termo ‘velho’ estava fortemente associado aos sinais de decadência 

física e incapacidade produtiva, sendo utilizado para designar de modo 

pejorativo sobretudo os velhos pobres. A partir da década de 60 o 

termo começa a desaparecer da redação dos documentos oficiais 

franceses, que passam a substituí-lo por ‘idoso’, menos estereotipado. 

Ao mesmo tempo, o estilo de vida das camadas médias começa a se 

disseminar para todas as classes de aposentados, que passam a 

assimilar as imagens de uma velhice associada à arte do bem viver. 

Surge o termo ‘terceira idade’ que torna pública, estabiliza e legitima 

a nova sensibilidade investida sobre os jovens e respeitados 

aposentados. Parece claro a contribuição decisiva dessa nova 

denominação para criação e difusão de uma nova e positiva imagem 

da velhice. 

 

É possível, pois, perceber que as terminologias acompanham a história e o 

progresso da evolução da sociedade em torno da compreensão das fases da vida e das 

especificidades de cada uma dessas fases. Desse modo, pode-se situar um pouco melhor 

as compreensões existentes em torno dessa faixa da população e se alcançar novos 

olhares sobre corpo que envelhece.  

Assim, entendemos que a compreensão sobre a velhice e o processo de 

envelhecimento nos dias atuais tem suscitado questionamentos mais aprofundados sobre 

esse fenômeno. Na visão de muitos estudiosos como Beauvoir (1970) e Le Breton (2007 

e 2012), a velhice apresenta características variadas, é um fenômeno multifacetado e 

vinculado à história de cada ser que envelhece. 

 Com base no estudo desses autores, podemos perceber que o envelhecimento 

começou a ser cuidadosamente percebido e estudado quando notou-se que o mundo 

envelhecia cada vez mais, devido ao aumento em geral da qualidade de vida. Mas os 

aspectos mais característicos desse envelhecimento devem-se à diminuição da taxa de 

mortalidade e da natalidade, como assim explicam Alves Júnior (2009) e Goldman 

(2009). 

Segundo Salgado (1998, p. 33):  

 

O fenômeno do envelhecimento populacional, que se originou em 

países do primeiro mundo (continente europeu - França e Inglaterra), 

sofrerá alterações no próximo milênio: 1975 25% dos velhos estavam 

em países em desenvolvimento 2000 60% dos velhos estarão em 

países em desenvolvimento 2025 72% dos velhos estarão em países 

em desenvolvimento. 

 



 
 

69 

 

O autor também concorda que o fenômeno do envelhecimento populacional 

advém da queda de natalidade e a baixa mortalidade. Essa situação, segundo ele, teve 

início nos países desenvolvidos segundo o ritmo de desenvolvimento desses, a partir da 

revolução industrial que permitiu as melhores condições de vida da população. A 

educação das mulheres também deu um salto qualitativo, proporcionando novas 

expectativas e experiências diferentes da perspectiva de reprodução. Além disso, como 

já citado, houve aumento, principalmente, das tecnologias aplicadas à saúde, que 

permitiram o desenvolvimento de vacinas, antibióticos e contraceptivos que 

influenciaram de modo grandioso a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. 

A partir dos aspectos contextuais observados, percebemos que há uma 

negatividade lançada sobre o envelhecimento e a velhice na sociedade atual. Não 

podemos afirmar se isso ocorre somente nesse momento, mas podemos inferir que com 

o aumento da população idosa, foi-se criando cada vez mais a necessidade de olhar para 

esse público no intuito de atender às suas carências de políticas públicas, e desses 

olhares, unidos aos diversos contextos de uma sociedade marcada pela produtividade 

dos corpos, encontramos os olhares negativos. Neste sentido, Alves Júnior (2009) 

pontua que essas características são construídas há tempos e têm desígnios diferentes 

nas culturas, porém todas se baseiam na fragilidade que a velhice demonstra em 

primeira mão:  

 

É comum dizer que o envelhecimento e a velhice são pontuados por 

mitos e estereótipos, crenças, concepções equivocadas e uma 

inevitável aproximação a inquietações e angústias, todas originadas da 

recorrente fragilidade com que os mais velhos são confrontados. 

Apesar do reconhecimento moderno da especificidade dessa nova 

fase, persistem ainda mitos e medos que se reproduzem como eco, 

bem semelhante ao que era observado em outras épocas nas mais 

diversas civilizações (ALVES JÚNIOR, 2009, p.18-19). 

 

Tais mitos e estereótipos que Alves Júnior (2009) cita, fazem com que a ideia 

sobre o envelhecimento se torne negativa e um problema, resultando em um desprezo 

dos idosos. Assim, o autor ressalta que: 

 

Indesejável durante o século XX, a velhice acabou tornando o 

envelhecimento um problema social, principalmente nas sociedades 

que exacerbaram na valorização das coisas mais afeitas à juventude. 

Como consequência da perspectiva ‘antienvelhecimento’ das últimas 

décadas, desprezam-se, de forma direta ou velada, os velhos e a 

velhice (ALVES JÚNIOR, 2009, p.25). 
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Assim, os estudos em torno desse fenômeno têm empreendido enorme esforço 

para solucionar esse “problema social” que se tornou a velhice e o envelhecimento 

populacional. Concordamos que é necessário se voltar cada vez mais para os espaços 

em torno do envelhecimento. Compreendê-los como se compreendêssemos a nós 

mesmos num processo que ocorre diariamente em nossos corpos e, assim, perceber que 

é um processo subjetivo, que demanda olhares suavizados e compreensíveis em torno 

das necessidades desse público. 

Assim, concordamos com Alves Júnior (2009), Goldman (2009), Mercadante 

(1998), Simões (1998), Beauvoir (1970), Le Breton (2012), dentre outros autores, que o 

conceito de envelhecimento e velhice se traduz num processo dinâmico, cujas 

características multifacetadas podem ser experiências, de acordo com cada tempo, cada 

história, cada espaço e cada sujeito. 

Beauvoir (1970, p. 14) na década de 1970 do século XX, já dizia que “muito 

embora seja a velhice, na sua qualidade de destino biológico, uma realidade trans-

histórica, ainda assim subsiste o fato de que esse destino é vivido de maneira variada, 

segundo o contexto social”. Para essa autora, que revela as nuances de uma sociedade 

que, a época, já excluía o velho em sua condição e situação, a velhice constitui 

individualidades, cujas características se pautam na forma como se vive, na saúde, no 

meio ambiente, entre outros. Na França do século XX, local onde começou-se a notar o 

fenômeno do envelhecimento da população, a autora cria uma obra em forma de 

denúncia e de profunda reflexão sobre as complexidades da velhice.  

A autora ainda afirma que a velhice carrega consigo a ideia de transformação e 

do término e prolongamento de um processo, pois só na morte se acha a inércia. 

Portanto a vida é pautada e baseada na ideia de envelhecer. Não basta somente 

compreender o processo a partir da análise de dados biológicos, pois “a velhice só 

poderia ser compreendida em sua totalidade; não representa somente um fato biológico, 

é também um fato cultural” (BEAUVOIR, 1970, p. 18). 

Os aspectos culturais do envelhecimento também são destacados por Goldman 

(2009, p. 29), quando concorda que: 

 

A velhice é um fenômeno histórico, social e cultural, enfim, 

multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as trajetórias de vida 

pessoal e social e só pode ser compreendida em determinados tempo, 

espaço, classe social, relações de gênero e de etnia, dentre outras 

variáveis. 
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Para tanto, é preciso perceber que as questões sobre o envelhecimento precisam 

ser abordadas frente às várias perspectivas que se apresentam diante de nós desde a 

biológica até a cultural, perpassando o aspecto existencial, do sujeito que existe e 

pertence ao mundo e vive esse mundo através de seu corpo que envelhece.  

Envelhecemos, e isso na realidade não pode ser considerado apenas e somente 

quando aparecem os sinais e marcas que indicam uma queda na funcionalidade corporal. 

Como ressalta Le Breton (2012, p. 224) ao se referir à modernidade, a velhice 

representa tudo que transgride os valores modernos: “trabalho, juventude, sedução, 

vitalidade”. Nessa concepção, a velhice é pensada como um lembrete da decadência 

humana.  

Pensar no envelhecimento é perceber uma lenta e imperceptível transformação 

do corpo que pode ser positiva ou negativa, dependendo da cultura, como explica Le 

Breton (2012) ao mostrar que em algumas culturas na África os habitantes comemoram 

a chegada aos 80 anos de vida. Na concepção da cultura ocidental, o estágio evolutivo 

do corpo tem seu auge na juventude e na plena capacidade de produzir e, em seguida, 

continuar envelhecendo até o momento em que essa capacidade começa a enfraquecer, e 

é aí que encontramos a necessidade de superar. Superar e transformar. 

A partir do nascimento, o corpo se transforma de um modo que o permite 

superar os desafios diários de sobrevivência. Essa metamorfose não está separada do 

envelhecimento. Portanto, envelhecemos desde o dia em que nascemos. Não obstante à 

essa compreensão, percebemos que a velhice só começa a ser sentida quando aparecem 

aspectos consideradamente culturais que destacam-se no corpo e começam a indicar ao 

sujeito que ele está começando sua fase de envelhecimento.  

As rugas, o cansaço, a indisposição, participação social em determinados grupos 

e outras atividades apontam a cultura do envelhecimento na sociedade ocidental. É o 

momento em que, muitas vezes, começamos a busca por superar essa fase, seja através 

de práticas corporais, de produtos, de ginásticas, nas clínicas, na igreja, na academia, 

entre outros. Dispondo dessa forma, é possível perceber que o processo de 

envelhecimento não comporta apenas o fator decisivo de que envelhecer é ter o corpo 

marcado por rugas. Neste trabalho, assumimos que o envelhecimento é um processo que 

ocorre de dentro para fora e de fora para dentro, deslocando a compreensão do 

envelhecimento de um processo somente natural para um processo também cultural, 

uma vez que é em sociedade que esses elementos são vividos e percebidos.  
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Nesse aspecto, iremos adentrar em algumas unidades de significado que 

consideramos sugestivas sobre o que os entrevistados mais consideraram como 

envelhecer ou ser velho, ao olharem para seus corpos, para o espaço e as pessoas ao seu 

redor. 

3.1 Velhice como vida em movimento      

Nossa primeira reflexão fundamental, nessa unidade de significado, é a de que 

para eles, a vida se desenvolve através do movimento, por suas capacidades de 

continuarem trabalhando e cuidando de si e de suas famílias, mantendo uma qualidade 

de vida que não se reduz somente ao corpo livre de males, mas também ao corpo que se 

diverte, interage, é rico em experiências e pode repassá-las às próximas gerações. 

Para eles, o corpo em movimento constitui o meio essencial para compreender a 

velhice. O espaço de que falamos é explorado no movimento, e assim, estes entendem 

que posso ou não ser velho (partindo ainda de uma concepção comum de velhice, 

voltada ao biológico) a partir do movimentar, a partir do momento em que eu posso 

continuar experimentando, como pode ser visualizado nas falas a seguir: 

  

-Essa semana eu vi na televisão um cara jogando bola com 65 anos. 

Eu vejo gente nadar com uma idade tão avançada né? Acho que 

comigo vai demorar (envelhecer) um pouquinho (Entrevistado 9). 

  

-Eu acho que meu pai me registrou antes de nascer, porque eu tenho 

70 anos e não sinto esses 70 anos. Eu faço tudo! Eu ando, eu faço 

minhas compras, tudo. Eu não sinto dificuldade de nada (Entrevistada 

1). 

  

A partir dessas falas, identificamos que as concepções dos entrevistados ainda 

baseiam-se em uma premissa de envelhecimento enquanto decadência. Encontramos 

uma outra compreensão: eles não se sentem velhos, mas a chegada da velhice é boa. A 

compreensão deles sobre o que é envelhecer e ser velho nos parece um tanto confusa, 

embora esteja claro essa ideia geral de que enquanto puderem se movimentar, 

realizarem seus trabalhos e serem autônomos em suas vidas, eles não serão velhos. 

Entendemos essas concepções como baseadas em uma estrutura cultural já imposta, na 

qual os participantes foram criados. São os aspectos culturais que estão contemplados 

em suas falas, fazendo parte da nossa compreensão do significado da velhice e do 

envelhecimento para estes. 

O movimento em torno do esporte, como ressalta o entrevistado 9, nos dá a ideia 
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de que uma velhice com a presença das atividades mais especializadas é totalmente 

possível na concepção deles. Também percebemos que o olhar do outro ou o olhar para 

o outro não se torna algo negativo. Somente há inspiração, como é demonstrado quando 

o entrevistado 9 viu na televisão e, também ao ver-se no outro, ao perceber que é 

possível e tomar para si essa mesma possibilidade. 

Com base nas falas anteriores e das nossas percepções sobre estas, 

compreendemos que, além da concepção de corpo, existe uma concepção de velhice e 

envelhecimento que se baseiam nos usos do corpo dos sujeitos participantes do projeto. 

Em suas falas, notamos que a construção da velhice se dá com base nesse corpo 

presente no mundo de cada um, principalmente quando esse corpo acomoda-se e torna-

se imóvel. É nesse momento que, para eles, começa a velhice de verdade. 

Se considerarmos o ser humano de forma integral, entenderíamos que a velhice e 

o envelhecer estão relacionados a um tempo que é da vida, e não um tempo fora da vida. 

A velhice e o ser velho são constituídos de muitas histórias, momentos e experiências. 

Há, portanto, diversas compreensões trazidas por eles que nos demonstram que o 

fenômeno do envelhecer comporta diversas qualidades que não se excluem 

mutuamente. Muito pelo contrário, comportam uma ideia de envelhecimento complexa 

e completa por diversas partes que se justapõem. 

Não encaramos, portanto, e com ajuda dos entrevistados, a velhice como um 

momento do ser que simplesmente existe e apresenta-se diante da vida. A velhice é o ser 

em si, que a transforma, e o ser velho é provocado pela velhice a significá-lo diante do 

tempo e espaço no qual vive. Dessa forma, podemos compreender que a velhice está 

investida no ser humano e o ser humano na velhice, uma vez que esta faz parte dele.  

Para Merleau-Ponty (2004), reencontrar esse mundo percebido (falando da 

velhice, no caso deste trabalho), é uma forma de compreender essas verdades que 

encontram-se à margem da sociedade, de dar sentido aos outros estilos de ser que não os 

naturalizados e considerados normais na sociedade. É preciso compreender o outro no 

seu mundo a partir do modo como ele mesmo vive e encara esse mundo. Por esse meio 

mesmo, precisamos buscar sentido no mundo do outro, nos abrir à essa experiência, 

mesmo que, a princípio, ela não faça sentido para nós. 

Ao perceberem-se velhos, no cessar do movimento, o sujeito nos abre os olhos 

para uma visão sensível de suas vidas que ocorrem no e pelo movimento, na ação do 

dia-a-dia. Seus mundos se constroem diariamente a partir do entendimento que tem de 

independência e autonomia, para realizarem suas rotinas. 
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A entrevistada 1 compreende que envelhecer é: 

 

-Ser bem velhinho, sem se levantar mais do canto. Eu acho que 

envelhecer é isso. Quando chegar aquele momento que não sai mais, 

que não faz mais nada é porque chegou o momento. 

  

Para o entrevistado 7, envelhecer é: 

  

-[...] é o desgaste físico que você vai adquirindo com o tempo. Isso é o 

que mais machuca, principalmente quando uma pessoa tem muita 

atividade e vai perdendo e ela vai sentindo. Se bem que é um processo 

um pouco devagar e você nem sente muito. 

  

  

 Ainda baseando-se numa estrutura estereotipada de envelhecer, os entrevistados 

nos fornecem essa compreensão dos declínios. Embora o próprio envelhecer esteja 

ocorrendo no corpo de quem pergunta, de quem responde e no corpo de quem lê, eles 

não o enxergam dessa maneira, mas como um cessar parcial ou total da movimentação 

de seus corpos, de suas autonomias para viverem. 

 A própria questão em si “o que é envelhecer, na sua opinião” ou “você se sente 

velho”, partiu de uma busca por compreender a visão de fora, embora a própria 

entrevistada participasse do processo. Desse modo, é perceptível que o fato de conhecer 

mais a fundo as questões sobre o envelhecimento nos causam um estranhamento quando 

entendemos que estamos envelhecendo a cada dia. É como um estalo na consciência de 

que aquilo ocorre agora, embora só pensemos nele quando os sinais estão mais 

enfáticos. Assim, as perguntas basearam-se em um contexto de compreensão 

estereotipada e passaram a revelar um nível de esclarecimento maior. 

Compreendendo outras concepções de envelhecimento e respeitando a acima 

citada, podemos inferir, a partir da fala de Merleau-Ponty (2004), que o ser não reduz-se 

apenas ao corpo dele nos aspectos funcionais e fisiológicos. Compreendemos o ser 

como dotado de intencionalidades, as quais se produzem e reproduzem no corpo. Tais 

sentidos, como já dito, se realizam na vida e a partir das ações, em torno do movimento 

desse corpo. 

Desse modo, contemplamos também a noção de seres que são formados por 

intenções e ações. Contemplamos em suas falas, o que seria o transformar através de 

suas experiências, o que seria o sujeito por trás de toda criação social da velhice.  

Ao perguntar-lhes sobre a velhice agradável, na intenção de verificar suas 
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experiências, os entrevistados nos trazem algumas de suas concepções: 

  

-Se eu for até o fim desse jeito... a minha tá agradável demais, com 

saúde, disposição.” (Entrevistada 1)  

  

-É essa que eu tou vivendo! Bons amigos, sinceros, desinteressados e 

uma família, que é o principal bem constituído. Isso para mim é uma 

coisa maravilhosa. E a gente chegar nessa idade com uma qualidade 

de vida boa, sem exageros, mas sem dificuldades financeiras, sem 

dificuldade de saúde. Então eu acho que isso é uma maneira 

agradabilíssima. (Entrevistado 4) 

  
-Eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de viver. Eu sou uma pessoa de 

bem.” (Entrevistado 5) 

  

A entrevistada 1 nos traz algumas contradições: ao mesmo tempo em que não se 

sente velha e considera que isso seja característica de uma pessoa incapacitada, ela 

considera que sua velhice é agradável demais, caso chegue ao fim de sua vida dessa 

mesma forma. Essa compreensão nos ajuda a diferenciar um pouco o que eles entendem 

por ser velho e envelhecer. Ser velho é como um fim e o envelhecimento um caminho. 

Portanto, a entrevista compreende-se como envelhecendo e não como velha, embora ela 

também afirme que ainda não sentiu isso chegar ao seu corpo e que consegue realizar 

todas as tarefas do cotidiano. 

Mesmo que as falas se apresentem de forma positiva, é notado que a velhice 

agradável dos entrevistados depende muito da postura que eles assumem diante do 

mundo, e das respostas que eles ofertam com base na experiência vivida. Todavia, não 

devemos responsabilizar apenas o sujeito sobre uma velhice agradável, ao discutir sobre 

sua postura no mundo. Com base no que já foi afirmado antes, as políticas públicas 

ofertadas para esse ser que envelhece também contribuem significativamente para uma 

velhice de qualidade, bem como as questões familiares, históricas e sociais. 

O entrevistado 4 se mostra numa concepção linear de pensamento. Às vezes 

repete até o que fala. Mas no geral, nos demonstra uma concepção mais equilibrada de 

envelhecer. Ele nos leva a entender que ainda permanece no caminho do envelhecer, 

embora ainda vá avançar cada vez mais para um declínio que esteja em seu corpo físico. 

O que lhe resta é a satisfação em viver positivamente ao lado do que agrega valor para 

si. 

O entrevistado 10 parece pensar em duas maneiras de ser velho. Para ele, ele é 

velho, mas não é: 
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-Esses velhos, não. Sou velho sim, mas me sentir ‘veeelho’ não sinto 

não. 

  

Mais uma vez, entendemos que a velhice que nos é apresentada por eles,em suas 

palavras, ainda é dependente de uma compreensão de declínios fisiológicos. 

É velho, mas não tão velho a ponto de perder suas funcionalidades e 

capacidades, ou mesmo de viver o mundo da mesma maneira como todas as outras 

pessoas são capazes. E a entrevistada 2 completa: 

 

-Depende daquelas vovós, daqueles vovôs que ficam acomodados. 

Mas eu acho, só se quando a pessoa não puder andar né? Mas 

enquanto a pessoa puder andar, ter força pra tudo? é bom demais... 

(Entrevistada 2) 

  

Em suas falas, percebemos, por exemplo, que a velhice pode ser idade, a velhice 

pode ser cabelo branco, a velhice pode ser uma senhora incapaz de se mover ou pode ser 

um conjunto de experiências que devem ser repassadas para os mais jovens. 

Tudo isso, a velhice, o envelhecer, o ser e a experiência, acontecem no aqui e no 

agora. No corpo que se movimenta, que trabalha e que é incapaz também. Não está fora 

do corpo. É ele, está nele. É dessa forma que compreendemos que o envelhecimento não 

acontece em um local fora da vida, fora de cada um na vida. Acontece em cada um no 

mundo em que se está inserido. É nesse sentido, que é preciso se abrir para vivenciar o 

ser que envelhece e compreendê-lo não como algo que morre aos poucos, mas que vive 

cada dia, intenso em suas experiências, até que um dia não o seja. Um ser que aprende e 

desenvolve-se, se movimenta e sensibiliza, um ser de intenções. 

Ao compreender esse mundo, não percebemos o sujeito apenas como parte de 

algo. O corpo que envelhece se faz com e pelo outro também, é uma unidade formando 

uma coletividade. A percepção de seu mundo é a percepção de um mundo único. Todas 

as coisas que se diz e faz compõem-se de  certo modo a formar esse ser que hoje pode 

ser compreendido. Todo seu contexto de vida, seu espaço, seu tempo, suas histórias, 

unem-se para falar de um mundo único, de uma compreensão única de velhice. É nesse 

sentido de que envelhecer pode ser, segundo o que o entrevistado 2 diz: 

  

-Eu acho que envelhecer é quando a pessoa vai ficando com a cabeça 

toda branquinha, vovozinha, acomodada. E acho que é isso. 

(Entrevistada 2) 
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O entrevistado 5 nos coloca que envelhecer é uma “experiência de vida”. O 

entrevistado 6 aponta que envelhecer é: 

  

-Uma porção de coisas que você fazia antes e não consegue fazer, por 

exemplo, antigamente eu corria, hoje eu não posso mais correr. Outras 

coisas mais. Problemas de alimentação, antes eu comia tudo, agora 

tem que regrar, controlar tudo. 

 

 Para o entrevistado 6, o envelhecimento sempre se trata de uma negação das 

coisas da vida: seja do movimento, do prazer de comer, dentre outras questões que se 

pode realizar em momentos que não o da velhice. Embora diga isso, o entrevistado 

caminha normalmente todos os dias e mantém-se, aparentemente, bem.  

A grande questão, que nos leva a refletir é que os cuidados que não tivemos com 

nós mesmos desde o início da vida, como exercitar-se, alimentar-se adequadamente, 

excesso de trabalho, estresse, trocar o lazer por horas de trabalho, tudo isso gera uma 

resposta negativa em nossos corpos que vão cobrando cuidados mais específicos com o 

decorrer do tempo.  

Essa compreensão associada a uma concepção de que ser velho é uma 

diminuição das capacidades físicas, nos faz conceber uma ideia ainda mais negativa 

sobre ser velho. Dessa mesma forma, corremos contra o tempo para não chegarmos a 

essa idade com decadências, sobrecarregando nosso corpo e não atentando para seus 

limites, resultando em limitações na velhice também. 

 O entrevistado 6 demonstra irritabilidade, embora nos forneça um reflexo de 

como encara a vinda da velhice: com medo. Podemos entender que esse medo é fruto de 

muitas concepções reduzidas do que é ser velho baseada apenas em um aspecto 

científico. Como já mencionado, a velhice é dependente e variável, com base em muitos 

fatores, não só os fisiológicos, mas os econômicos, os sociais. Tudo o que se insere no 

contexto do ser que envelhece é aquilo que informa o tom de seu envelhecer. Portanto, 

indagamos se é suficiente olhar o processo de envelhecer humano e o próprio ser velho 

a partir de um único viés, cuja pluralidade de fatores incide sobre esse momento. 

 Para o entrevistado 9: 

 

-[...] ser velho é já estar com a idade avançada. E envelhecer é iniciar 

a velhice. (Entrevistado 9) 

  

Mas, quando iniciamos a velhice? No início do texto, defendemos que 
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envelhecemos desde quando nascemos, ou seja, para se chegar a um estado de 

maturidade é preciso que nosso organismo morra para renascer diariamente. Segundo a 

compreensão do entrevistado, e partindo desse viés de envelhecimento, seríamos velhos 

desde sempre.  

Compreendemos, a partir dos estudos de Silva (2008) discutidos anteriormente, 

a necessidade humana de dividir a vida em fases. Esse processo nos ajuda a 

compreender e organizar vários setores da vida, inclusive o econômico e o político. 

Destarte, essa divisão nos influencia a pensar a vida separada em gavetas: terminando 

uma fase e entrando em outra, dividindo-a por muros onde, aparentemente, a fase 

anterior não representa importante contribuição na fase seguinte, uma refletindo na 

outra. Esses muros são o que nos fazem pensar na velhice como um momento do velho 

e não como parte da vida em si. E, embora muitos estudos se prestem a derrubar esses 

muros, ainda são necessários muitos avanços.  

Continuando com a fala dos entrevistados, destacamos o relato da entrevistada 3, 

que afirma que ser velho: 

  

-[...] é ter paz, é ser alegre. Alegria é a melhor coisa do mundo, deve 

procurar ser feliz. É como diz um pensamento de Jesus: procure ser 

feliz e ser socialmente útil porque ninguém é feliz sem ser útil e 

ninguém é útil sem ser feliz. 

  

A noção de trabalho que se percebe nessa fala, contempla nossa dimensão da 

vida em movimento. Os participantes se sentem socialmente úteis no trabalho. Seja algo 

grandioso ou algo simples, o trabalho ressignifica suas vidas, lhes trazendo importância 

e perseverança. Para Kamper (1998), o trabalho invadiu todos os aspectos da nossa vida 

e explica parte dos motivos que fazem com que os participantes sintam-se atraídos por 

este aspecto, e até sintam dificuldade em parar, pois está enraizado historicamente na 

humanidade e tem caracterizado os períodos da evolução humana de formas 

diferenciadas. 

Assim, o trabalho, ainda segundo o autor, toma os espaços do lazer, do amor, do 

jogo, do culto, pois todos esses aspectos denotam sensação de esforço para que se 

consolidem, abrindo assim, espaço para que possamos entender a noção de trabalho. 

Com base nisso, partimos para o reconhecimento da diversidade de olhares que 

recai sobre o objeto envelhecimento e que nos abre para a diversidade dos corpos que o 

vivem. Assim sendo, ao pensarmos o corpo que envelhece através da concepção de 
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heterogeneidade e multiplicidade de características, temos um corpo carregado de 

experiências que não se cristalizam, mas que se constroem a cada dia. 

Ao buscar as concepções de velhice dos entrevistados, ressaltamos que não o 

observamos apenas e exclusivamente a partir de uma concepção fisiológica. Para os 

entrevistados do projeto, o trabalho e o movimento são fundamentais para a vida. 

Muitas vezes, em suas falas, pouco importa a idade, as dores ou as rugas. Poder 

continuar ativamente e independentes parece satisfazê-los. 

Um pensamento que ressalta a importância do movimento para a construção de 

uma compreensão de velhice ativa é destacado nos pensamentos dos entrevistados 2, 3, 

4, 8 e 9. Para eles, quando perguntados sobre se o envelhecimento os impede de algo: 

  

-Não impede não, sabe? (Entrevistada 2) 

  

-De jeito nenhum! Graças a Deus não impede não. (Entrevistada 3) 

  

-Não, de maneira nenhuma. O envelhecimento até agora nem foi 

notado! (Entrevistado 4) 

  

-Não, de jeito nenhum- Acho que não. (Entrevistado 9) 

  

Essa pergunta, de intenções bastante provocativas, fundamenta-se em dois 

objetivos: o primeiro é contribuir para o esclarecimento de como é a vida de quem 

envelhece a partir da ótica de quem está no processo de uma forma mais avançada. E o 

segundo, perceber a própria concepção dos participantes em seus medos, pois em alguns 

momentos, eles mesmos acreditam (em sua maioria) que envelhecer ou ser velho é não 

ter mais capacidade de trabalhar, de se levantar da cama, enfim, não poder movimentar-

se mais. Embora digam isso, acreditam que o próprio envelhecimento não os impede de 

fazer absolutamente nada, ou que nem é sentido. 

Nessa perspectiva, embora estejam no processo de envelhecimento, os 

entrevistados sentem-se completamente capazes, muitos ainda em pleno auge, ao 

identificarem que não sentem-se impedidos de realizar nada em suas vidas. 

O comodismo e a falta de movimento são, na concepção da maioria dos 

participantes, um sinal claro de velhice. O movimento não se reduz apenas à capacidade 

de mover articulações e realizar tarefas físicas, contudo gira em torno também do 

próprio fato de poder repassar, pelo ciclo normal da vida, uma experiência adquirida ao 

longo do tempo, permitindo a manutenção da memória e o movimento existencial da 

vida do ser humano. 
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A entrevistada 3 nos aponta elementos do quanto o movimento e a capacidade 

de manter-se ativa são essenciais e estão presentes no seu dia-a-dia. Através de relatos 

de sua vida, ela nos afirma que o trabalho nunca deixou de fazer parte do seu dia-a-dia, 

inclusive depois da aposentadoria. Em nossas compreensões, percebemos que no seu 

mundo vivido, o trabalho é essencial para mantê-la viva e parte de um todo. Percebemos 

aqui a noção de extravasamento, discutida por Kamper (1998) como estupefação, 

quando notamos que o trabalho tem invadido a nossa vida para além da conta.  

Durante a evolução da história do homem, o trabalho foi invadindo cada vez 

mais todos os aspectos da vida, e hoje verifica-se que os adultos perderam inclusive o 

caráter lúdico, pois essa condição se distancia do que se propõe a concepção atual de 

trabalho, tornando o homem cada vez mais distante do lúdico. Para o autor ainda, o 

trabalho carrega consigo uma condição de invasão, onde tudo se torna trabalho e no 

formato dele. 

O entrevistado 4 nos permitiu essa mesma reflexão, quando aponta que nem nota 

a velhice, pois em seu discurso ao longo da entrevista ele afirma que trabalha todos os 

dias, muitas vezes os três horários devido ao seu cargo no hospital, além de disposição 

para cuidar da família, o que nos demonstra uma total compreensão da vida em torno da 

capacidade que temos de, independentes, realizarem as tarefas do dia-a-dia, seja no 

trabalho, em casa ou na rua. 

Nesse sentido, Kamper (1998) vem explicar sobre os ritmos genuínos da vida e 

traz como exemplo os dias de sábado e domingo que, segundo as tradições Judaica e 

Cristã, obedecem a um ritmo mais lento em relação aos outros dias de trabalho. Esses 

dois dias, para o autor, são talvez um dos últimos recursos que obstaculizam a invasão 

total do trabalho na vida das pessoas, transcendendo os limites do normal, 

permanecendo com a estratégia de ritmos fundamentais da vida. 

Embora diga isso, concordamos que hoje em dia, muitas vezes, o trabalho tem se 

estendido aos sábados, domingos e demais feriados, numa concepção de produção 

ilimitada. O trabalho tem tomado a maior parte da vida das pessoas. 

Percebemos que o entrevistado 4 traz como forma de resistência, discutida por 

Kamper (1998), o cuidado com a família, além da prática de atividade física que é 

compreendida por nós como uma espécie de lazer. Além desse entrevistado, notamos 

que para a entrevistada 1 o trabalho tem esse significado de extrapolar os limites, 

embora ela demonstre também outros motivos que impeçam que o trabalho por si só 

tome conta de toda sua vida. Compreendemos, com base nas falas dos entrevistados e 
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no que Kamper (1998) discute, que o trabalho não deve ser encarado por extremos: nem 

como ausência total do lazer e negação da vida em si, bem como não deve ser notado 

como um sufoco, uma tragédia, uma negação da vida. 

Outros pontos notados nas falas que nos remetem à vida que se realiza em torno 

do movimento, são notados na fala da entrevistada 2, quando trata dos velhinhos 

acomodados. Nesse sentido, compreendemos que o comodismo pode ser gerado por 

diversos problemas, principalmente por doenças psicológicas. Dito isso, 

compreendemos que:  

Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o 

espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta em 

submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-

os em sua significação original [...] (Merleau-Ponty, 2011, p. 149). 

   

Para Merleau-Ponty (2011), mover-se não significa apenas levar o corpo em 

direção a algo. Movemos nosso corpo fenomenal. Como o autor cita, há uma 

intencionalidade por trás do movimento, que flui igualmente com a ideia de autonomia 

posta pelos entrevistados. O corpo que se move, para eles, é o corpo capaz, potente, das 

realizações. É um corpo que intenciona algo, portanto, um corpo vivo e pulsante. Ainda 

que não desconsideremos o corpo inativo como capaz de realizar-se e sem 

intencionalidades, consideramos como uma concepção válida a que eles nos trazem 

sobre esse corpo em movimento. 

E é nessa perspectiva que o entrevistado 10 nos demonstra, em suas palavras, 

que a vida para ele é posta em movimento, e que a dependência torna-se decadência do 

ser. 

  

-...enquanto o ‘caba’ tá velho assim, que anda, corre, caminha, acho 

que tá bem de vida né? Agora quando o ‘caba’ já fica dependendo 

dos outros, em muitas coisas, né? Aí eu acho que é ruim. 

(Entrevistado 10) 

  

O prazer em manter-se ativo nos é apresentado não apenas de modo verbal, mas 

pintado através do quadro que se desenvolve no decorrer do projeto. A própria descrição 

de vida da maioria dos sujeitos nos permitiu alcançar uma compreensão de que estes 

sentem-se vivos e até mesmo, se não jovens, pelo menos não se sentem velhos 

(concepção entendida de forma pejorativa por muitos), realizando-se através da 

continuidade de suas vidas e possibilidade de manterem-se independentes. 
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3.2 Velhice como forma de experiência 

O movimento que gera vida, também é gerador de experiências. Afinal, as 

experiências permeiam o entorno do ser e, nisto, também o idoso  se realiza enquanto 

dotado de vida significativa. Para os participantes, o envelhecimento tem fortes marcas 

da experiência. A experiência adquirida e a transmitida caracteriza o ser que envelhece e 

se constitui em sua vida e seu mundo em rede de significação. 

A melhor parte de envelhecer é, na fala da entrevistada 3: 

  

-É porque a gente adquire muita experiência com as outras pessoas. a 

gente vai aprendendo a conviver. É muito bom conviver, a gente vai 

vivendo e aprendendo né? 

  

Os entrevistados dizem, em sua maioria, sentirem-se satisfeitos por terem feito 

de tudo e por poderem repassar tais conhecimentos à frente. A vida tem sentido, valor e 

continuidade a partir desse movimento da experiência adquirida e transmitida. O 

entrevistado 8 ressalta que: 

  

- É o que eu tou dizendo, se você ficar envelhecido com qualidade de 

vida, não tem coisa melhor. Pelo menos a experiência que você tem na 

vida é a coisa mais linda do mundo, para passar para os novos, dizer o 

que a gente já passou na vida. Isso é bom demais! 

  

  

 Não intencionamos, contudo, repassar uma imagem de envelhecimento utópico. 

Sabemos que devido às condições de desigualdade social de um país em 

desenvolvimento como o Brasil, muitas vezes, para grande parte da população, as 

condições de vida, do início ao fim, são repletas de barreiras que dificultam o alcance de 

uma qualidade no viver. Envelhecer com qualidade de vida, a depender da ótica, 

expressa condições suficientes de moradia, trabalho, educação, lazer, para dizer no 

mínimo. Além da conotação subjetiva que o ser carrega consigo ao considerar o que é 

qualidade ou não de vida.  

 Dito dessa forma, é preciso ressaltar a importância que o entrevistado 8 oferece à 

experiência que se constitui ao longo da vida do ser humano e da importante 

necessidade de repassá-la. Independente do ambiente em que se vive, a experiência 

constitui a vida do ser humano, embora se desenvolva em conjunto com as condições 

desse ambiente e de acordo com ele. Ela está em todos, mas torna-se uma característica 

proeminente dos velhos querer repassá-la. 
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Encontramos assim, um sentido novo que brota da experiência que o corpo que 

envelhece pode passar. Aquilo que ele pode ver sendo preservado através da memória 

que promove e ressignifica pelo outro. Dessa forma, compreende-se que sua experiência 

não se perde, porém ela é ouvida e apreendida, permanece no mundo como se fosse ele 

que permanecesse aqui, ao mesmo tempo. E abrindo-se à experiência e ao outro dessa 

forma, compreendemos que: 

 

a recordação ou a voz são reencontradas quando o corpo se abre 

novamente ao outro ou ao passado, quando se deixa atravessar pela 

coexistência e quando novamente (no sentido ativo) significa para 

além de si mesmo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 228). 

  

A experiência nunca finda em si mesma. Enquanto o ser vive, ela sempre busca 

um jeito de superar aquilo que já foi incorporado. Nesse sentido, podemos enxergar a 

vida a partir do instante em que novas intenções brotam do ser humano, como afirma o 

autor, em busca de um sentido novo. Assim, o entrevistado 5 confirma que velhice 

também: 

 

-[...] é você amadurecer, ter experiência, transmitir à juventude a sua 

experiência de vida.” (Entrevistado 5) 

  

 

 Para Beauvoir (1970), depende do indivíduo a valorização de uma cultura do 

corpo ou dos valores morais adquiridos com o tempo. É dessa forma, segundo ela, que 

as hierarquias de idades se estabelecem na sociedade. A autora compara os momentos 

da infância e da maturidade e o que é considerado valioso para cada tempo. 

Trazemos como forma de instrumentalizar a fala da autora o que o entrevistado 

4 nos diz, pois, segundo o que notamos, o entrevistado 4 é o que mais aponta-nos um 

caminho da aceitação dos tempos da vida, uma vez que em suas palavras são 

identificadas uma forma de enxergar a vida em processos, onde cada momento oferta 

uma experiência única e rica que não se esgotam em si, mas se entrelaçam. E por não 

entendermos isso como comodismo, mas como transformação das experiências 

humanas é que ressaltamos o que ele traz: 

  

-Olha, eu diria que é diretamente proporcional à faixa etária: na 

mocidade você sai, se encontra, bebe, ‘farreia’, faz coisas agradáveis; 

nessa idade agora, a gente chega, encontra os netos, brinca, que é uma 
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coisa nova. Então, se eu jovem eu não tinha neto, velho, eu tenho. 

Então são coisas diferentes, mas agradáveis, todas as duas.” 

(Entrevistado 4) 

  

Para o entrevistado 4, temos uma noção de que o envelhecer perpassa pela 

questão da experiência, de que se “viveu muito”. Percebemos que sua fala se pauta na 

sua experiência científica e profissional, e se expressa da seguinte forma: 

  

-Não, são coisas diferentes (ser velho e envelhecer). Envelhecer, é 

quando você perde o domínio da situação, por incapacidade física ou 

mental, ou de doenças, e ficar velho é que você viveu muito, mas sua 

cabeça é boa, você dirige seus bens e obrigações. Então, eu sempre 

brinco que quem envelhece é a cabeça, não o corpo”. 

  

 O entrevistado 4 baseia-se, particularmente, em uma concepção de 

envelhecimento com base nos princípios das perdas biológicas. Sua profissão de médico 

diz muito a respeito disso, embora contradiga um pouco todas as suas falas anteriores 

sobre estar envelhecendo bem. Desse modo, o entrevistado inverte um pouco as 

perspectivas que foram abordadas até aqui: velhice como processo de experiências e o 

envelhecimento como um processo de perdas e declínio físico.  

É nesse sentido mesmo que o Entrevistado 4 e as palavras de Beauvoir (1970) se 

complementam, pois assim, acreditamos que mesmo que suas concepções se pautem um 

pouco na dualidade corpo x mente, o entrevistado percebe que é possível ainda dirigir-

se à vida através de suas experiências. Assim, Simone de Beauvoir afirma que: 

 

Enquanto se observa a criança pelo tempo e as possibilidades que se 

estendem a frente, ao homem maduro a percepção é no acúmulo de 

experiências: A própria palavra maturidade é um indício de que 

habitualmente se concede ao homem feito uma proeminência sobre a 

criança e sobre o jovem: acumulou conhecimentos, experiência, 

capacidades. (BEAUVOIR, 1970, p. 17). 

  

A forma como cada sujeito participante expressa suas condições de envelhecer, 

desde as marcas no corpo até o significado de ser velho, nos demonstra que cada 

concepção está pautada em contextos diferentes, apresentando-se necessidades 

diferentes. Dessa forma, não concebemos apenas o aspecto natural dos diferentes 

envelhecimentos aqui compreendidos. Acrescentamos a capacidade de cada um 

entender o ser velho com base naquilo que vivem e compreendem de seus corpos. A 

compreensão de corpo que cada um tem, o estilo de vida, as atividades diárias, as 

relações sociais, tudo isso e além, integram uma compreensão de envelhecer, no caso, 
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dez compreensões de envelhecer e ser velho que não se reduzem apenas ao aspecto 

natural, pois a natureza e cultura estão entrelaçados no ser humano. 

Ao expressar esse entrelaçamento, Mendes e Nóbrega (2004, p. 130) apontam 

que “o homem é considerado um ser biocultural, sendo totalmente biológico e 

totalmente cultural, pois tudo o que é humano possui ligação com a vida”, e tudo o que 

o homem é e produz está centrado na natureza e representa sua cultura, pois ambas se 

comunicam e agem uma sobre a outra. O ser humano, seu corpo, é complexo e vive 

num tempo e espaço próprios.  

Assim, as autoras afirmam que, “desse modo, corpo, natureza e cultura se 

interpenetram através de uma lógica recursiva. O que é biológico no ser humano 

encontra-se simultaneamente infiltrado de cultura. Todo ato humano é biocultural” 

(MENDES e NÓBREGA, 2004, p. 130), constituindo a comunicação entre natureza e 

cultura e exemplificando, para nós, os significados do corpo que envelhece baseados 

nessa concepção. 

3.3 Velhice como necessidade de cuidar de si  

Nas falas dos participantes, no capítulo anterior, percebemos que a grande parte 

da razão de estarem ali deve-se aos cuidados com a saúde, recomendações médicas e à 

vontade de continuar se exercitando. 

O culto e cultivo do corpo ao qual Santin (1992) se refere, é a forma que temos 

de construir nosso sentido de corpo e percebê-lo no mundo como além de músculos e 

ossos que enfraquecem. Esse corpo é também dotado de capacidade criativa de sentidos 

e merece ter olhares criadores de sentidos. 

O corpo que envelhece fala. Seu discurso foi criado em um contexto, sua 

expressão transmite suas necessidades, medos, relação entre natureza e cultura, 

linguagem. O corpo que envelhece precisa ser ouvido, por mais que não represente o 

auge da sedução ou da vitalidade, valores conceituados na sociedade ocidental. É esse 

corpo que nos conta histórias, e esse corpo que precisa ser compreendido a partir da 

perspectiva de um corpo vibrante. 

Alguns entrevistados indicaram em suas falas a preocupação com lado estético 

de envelhecer. Afirmaram os sinais que expressam, para eles, em seus corpos, que estão 

envelhecendo, e se reconhecem naquele momento. 

Para o entrevistado 8, os piores aspectos do envelhecimento dizem respeito à 

falta de saúde e qualidade de vida para estar junto das pessoas que gosta e também para 
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não depender de ninguém. Assim, ele afirma que: 

 

- O que eu acho é o seguinte, é você ficando envelhecido com 

qualidade de vida é outra coisa. Agora, você envelhecer numa cadeira 

de rodas, em cima de uma cama, você não atina mais para nada, chega 

um filho você pensa que é um pai, chega um amigo você pensa que é 

um irmão, aí é ruim. Quer dizer, é você sair do normal. Envelhecer 

desse jeito eu prefiro morrer. Para ficar fazendo besteira sem saber, 

não tem futuro, prefiro morrer para não dar trabalho aos familiares. 

Outra coisa, ainda tem o aspecto financeiro, que você numa cama, 

cadeira de rodas, é remédio, você gasta muito. Se você não tiver um 

plano de saúde você tá morto. For depender, é pra ter ou muito 

dinheiro, ou morre a míngua. 

 

Com base nisso, percebemos que esse medo se estende a todos os entrevistados. 

Além disso, representa um medo comum que a sociedade tem em torno do que se torna 

o moribundo, pelo medo de perder o controle de si e, também, pelo medo da morte que 

se torna um tabu. Como afirma Elias (2001, p. 09), “o problema social da morte é 

especialmente difícil de resolver porque os vivos acham difícil identificar-se com os 

moribundos”. Para isso, o cuidar de si que eles encontram no projeto explica-se como 

uma forma de manterem essa qualidade de vida que é buscada. 

Para o entrevistado 9, há o reconhecimento estético dos sinais do envelhecimento 

além das questões sociais. Quando pergunto se se sente velho, ele associa a imagem: 

  

- [...] apenas esses cabelos grisalhos que às vezes me incomodam. 

  

Com relação à estética, alguns abordam que não utilizam tratamentos estéticos, 

cosméticos ou algo do tipo para sentirem-se jovens, como aponta a Entrevistada 1. Pelo 

contrário, afirmam estar sentindo-se bem com o próprio corpo. Os cuidados com a 

alimentação e com os prazeres estão incutidos nessa relação do cuidar de si na velhice. 

 

-Não faço nada de passar no rosto, nem creme, nem nada, eu nunca 

passei. Nunca fui de fazer essas coisas. Eu vivo a vida normal. Não 

tenho vaidade, eu não tenho essas preocupações. (Entrevistada 1) 

  

Sobre o cuidado de si, trazemos a compreensão contida nas obras de Michel 

Foucault (2006), na qual segundo Mendes e Gleyse (2015), Michel Foucault usa o 

cuidado de si para descrever uma genealogia do sujeito. O cuidado de si se sobressaiu 

em três momentos distintos na sociedade ocidental, segundo Mendes e Gleyse (2015, p. 
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511): “o socrático-platônico, a idade de ouro nos séculos I e II d.C. e na passagem aos 

séculos IV e V d.C.” Cada um desses momentos, segundo os estudos dos autores, 

revelam saberes e práticas que são relacionados por Foucault (2006) às formas de 

governo de cada período. Todavia, foi na idade de ouro que a preocupação com o 

cuidado de si se estende até a velhice. 

Essa concepção contribui com a noção de cuidados com o corpo que os 

entrevistados têm consigo, nos permitindo perceber as diferenciadas técnicas e também 

compreender os modos como ocorre o culto ao corpo para cada um. 

Quanto à idade, os participantes não a negam em nenhum momento. Muitos não 

apresentam dificuldades em revelá-la. A maioria aceita, orgulhosamente o fato de terem 

chegado a determinado momento da vida que os permitam olhar para trás e sentirem-se 

realizados de alguma forma. Nas palavras da entrevistada 1, ela diz que: 

  

-Ai! eu nem sei te dizer como é a melhor parte. Eu ainda não me senti 

assim, a velhice chegando, pela idade, mas não me senti velha. 

Trabalho todo dia no meu trabalho de cabeleireira, trabalho desde os 

14 anos, tou com 70 anos e não me sinto. Eu não me sinto de ruga, 

essas coisas, eu não me sinto. Eu me sinto normal. Eu não pensei nisso 

ainda. (Entrevistada 1) 

  

Apesar de afirmar que não sente a chegada da velhice, como apontado antes, a 

entrevistada nos afirma que está ‘envelhecendo bem’. É preciso também aumentar a 

lente sobre a expressão “vivo normal”, pois fica o questionamento: o envelhecer e ser 

velho é um processo fora do normal do ser vivo? Embora não negue os 70 anos de 

idade, a entrevistada nos revela um pequeno receio de entregar-se ao processo de 

envelhecimento e de repassar uma concepção de fraqueza e de vida anormal. 

Mas podemos entender também que, ao sugerir que vive a vida normal, a 

entrevistada 1 nos sugere que a consciência de si mesma que construiu ao longo do 

tempo e com a maturidade desenvolvida, podem permitir levar uma vida independente 

do que pregam os olhares e as concepções mais usuais sobre o envelhecimento. Em sua 

reflexão, envelhecer não a impede de viver a vida como ela se apresenta, nem muito 

menos, a obriga a viver em função de uma tentativa de retorno à juventude através dos 

procedimentos estéticos que são visualizados pela mídia geralmente. 

A relação entre o corpo que envelhece e um padrão de estética é mais complexa 

do que já se vê comumente. Aceita-se um corpo enrugado, diminuindo suas funções ao 

longo do tempo, cansado e doído. Aceita-se esse corpo mas não se busca compreender 
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as demais nuances que o compõem. O aspecto estético pautado num padrão de corpo 

está tão presente no ser humano idoso quanto nos jovens, a questão é o quanto negamos 

isso. 

Tais imagens criadas em torno de uma ideia de corpo, como aponta Nóbrega 

(2010), nos fazem perder a verdadeira identidade de um corpo subjetivo “ao transformá-

lo em objeto reduzido à funcionalidade maquínica” (NÓBREGA, 2010, p. 22). 

A autora ainda aponta a diversidade de investimentos sobre o corpo que o poder 

se utiliza tais como a “publicidade, medicina e diferentes técnicas corporais como a 

ginástica” (NÓBREGA, 2010, p. 22). Além da tecnologia, que, na contemporaneidade, 

se especializa cada vez mais na produção de um corpo perfeito. 

Para a maioria dos entrevistados, notamos uma não consideração de si mesmos 

enquanto velhos nesta perspectiva da imobilidade. Ao entrevistá-los, sentimos uma 

necessidade intensa de sempre explicar o porquê das perguntas, por medo de afetar o 

ego de algum. Porém, todos me responderam com satisfação sobre como se sentiam a 

respeito da velhice, bem como sobre a própria idade. 

Em suas falas, observamos as diversas noções de corpo. Para Nóbrega (2010, p. 

20) “O corpo  é a unidade na pluralidade de formas, isto é, na pluralidade de numerosos 

e diversos corpos existencializados”. Portanto, compreender o sentir-se velho a partir de 

uma compreensão que apresentam do próprio corpo e de suas capacidades de usos e 

desusos que fazem deste, é essencial para considerar uma multiplicidade também com 

relação ao envelhecer. 

Para Beauvoir (1970) e Le Breton (2011), não suportamos o corpo que 

envelhece. Para os que ainda não são velhos, de certa forma, deprecia-se o corpo no 

qual se visualiza a própria imagem em alguns anos, por medo, quem sabe. Le Breton 

(2011) compreende que a modernidade tem oposto o homem ao corpo, em uma 

modalidade nova de dualismos. Essa oposição é gerada pela forma como o homem e seu 

corpo vem sendo utilizado como objeto e mercadoria, empregando ao corpo uma forma 

de modificar o homem em si, ao modificar sua aparência. Assim as consequências para 

um corpo que envelhece são apontadas por Le Breton (2011, p. 86), ao afirmar que: 

  

A preocupação com a aparência, a ostentação, o desejo de bem-estar 

que leva o ator a correr ou a se desgastar, a velar pela alimentação ou 

saúde, em nada modifica, no entanto, a ocultação do corpo que reina 

na sociabilidade. A ocultação do corpo continua presente e encontra o 

melhor ponto de análise no destino dado aos velhos, aos moribundos, 

aos deficientes ou no medo que todos temos de envelhecer (LE 
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BRETON, 2011, p. 86). 

  

E quem melhor do que os próprios entrevistados para nos mostrar essa 

concepção de ocultação do corpo, como nos apresenta Le Breton (2011)? Uma vez que 

eles mesmos discutem o ser velho como um caráter de morbidez, de invalidez, de 

declínio? Ao negarem-se velhos, eles negam seus corpos nessa perspectiva e reafirmam 

os medos e fraquezas de uma sociedade baseada em concepções biologicistas, 

racionalistas e naturalistas. 

Para Merleau-Ponty (2011), nosso corpo é um conjunto de significações e 

potências perceptivas e pensá-lo como um objeto, afetado pela razão, é limitar o próprio 

ser, distanciando-o da sua essência subjetiva. 

Pensar o corpo que envelhece como um corpo feito por unidades individuais que 

não se relacionam entre si, é uma maneira de conceber um corpo fragmentado, ausente 

de si mesmo enquanto ser histórico. E é nesse sentido que apreendemos, no contexto das 

falas dos entrevistados, que o cuidado que tem de si contempla a concepção de um 

corpo que precisa ser compreendido, buscado, percebido e sentido. 

As entrevistadas 1 e 2 deixam claro que não percebem o corpo envelhecer, bem 

como a entrevistada 3, que  afirma não sentir o corpo envelhecer, pois tem “muita 

disposição”. O entrevistado 4 não chega a citar a questão. Já o entrevistado 5 reafirma o 

processo natural de envelhecer, nos fazendo compreender que aceita de fato o caminhar 

da vida, sem ressentir-se de dificuldades que venham a ocorrer. 

Na fala da entrevistada 2, identificamos o prazer na alimentação, em formas 

simples de realizar-se, ser feliz e sentir-se bem. Esse é um corpo que sente, vive e 

experiencia, a partir do que seria cuidar de si, na dimensão da saúde e do prazer. Para 

ela, seria: 

  

-Comer o que a pessoa gosta, que não seja muito pesado e muito 

gordo né? Comer comida saudável. Aí a pessoa vai ficando uma vovó, 

uma velha, assim, como diz o povo, mais saudável, né? Se comer 

muita comida gorda vai ficando doente, acabado. Aí não tem mais 

jeito né? (Entrevistada 2). 

  

Os corpos dos entrevistados têm sentido para eles mesmos, à medida que 

compreendem que é por ele que têm a oportunidade de dar continuidade às suas vidas. É 

pelos seus corpos que sustentam-se suas mais diversas histórias de vida e suas distintas 

experiências, e ao nos afirmarem sobre seus cuidados, suas práticas e suas idade, 
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relacionamos seus corpos ao ser humano, à entidade que vive e habita aquele corpo e 

que foge a um dualismo homem x corpo, à medida que assim a experiência vai 

permitindo. O corpo é o próprio ser humano atado ao mundo em que vive, como 

defende Merleau-Ponty (2011). 

3.4 Velhice como aceitação das perdas e da irreversibilidade da morte  

Ao discutirmos os fenômenos da velhice e do envelhecimento devemos observá-

los como algo que faz parte de nós e que ocorre em nossos corpos diariamente. Elas são 

pré-requisitos para a vida. Mas nas falas que nos são apresentadas e em parte da 

literatura, podemos compreender como um fenômeno comumente afastado da visão de 

quem não se considera parte do processo, ou melhor, de quem não compreende que a 

transformação do corpo depende do tempo que passa e do envelhecimento do próprio 

ser. 

 A velhice é pensada como algo para ser deixado para depois, para o dia em que 

acontecer. Além das negativas que carrega consigo, torna-se uma anomalia para a 

sociedade dita normal. Nos questionamos, então, se o normal é a juventude eterna. 

Portanto, abrir os olhos para o que transcende o normal, nos ajuda a perceber o mundo 

que acontece em outras dimensões da vida. 

Pensando assim, os nossos entrevistados entendem o envelhecer em seus modos 

simples de aceitar, quase sempre, o caminhar da vida. Porém, fazem desabafos quanto 

ao que o outro, que não busca compreender esse mundo, diz e à forma como ele (os 

outros) age(m) em relação a esse momento da vida: 

 

-...Me chama de velha e eu não acho ruim não, mas quando eu tou 

bem irritada e alguém diz assim: velha! eu digo: velha é o passado. 

(Entrevistada 2) 

  

  

-Minha filha, você não tem nem respeito do povo. Como se a pessoa 

que te desrespeita não tivesse um pai, uma mãe, não fosse envelhecer. 

(Entrevistado 7) 

  

 

 A falta de respeito é muito citada por eles. Entendemos isso como uma forma de 

afastamento da sociedade em torno daquilo que causa medo ou desinteresse. 

As palavras e as atitudes dos outros para com as pessoas que envelhecem já em 

um processo mais avançado nos faz pensar que estes estão à parte de um mundo 
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considerado normal. A sensibilidade que aflora a partir dessas falas nos confirma que o 

envelhecer é, costumeiramente, enxergado como um declínio da sobrevivência pelo qual 

ninguém quer passar. Além das palavras, há a solidão. E assim a Entrevistada 2 

exemplifica:  

 

-A pior parte é a pessoa ficar sozinha na vida sem ter ninguém para 

pedir uma ajuda [...] a pessoa ter filho, aí depois fica doente, fica num 

canto pedindo ajuda a um e a outro, aí demora a vir. Aí a pessoa se 

sente só cada vez mais e se sente cada vez mais velha por que tá vendo 

que tá sozinho e não chega ninguém para ajudar. Eu acho que é isso, o 

abandono. 

  

Sobre a morte e a velhice Norbert Elias (2001) discute a solidão em que se 

encontram os moribundos por expressarem ainda mais nitidamente a imagem de um fim 

e das perdas. 

A atitude em relação à morte e a imagem da morte em nossas 

sociedades não podem ser completamente entendidas sem referência a 

essa segurança relativa e à previsibilidade da vida individual- e à 

expectativa de vida correspondentemente maior. A vida é mais longa, 

a morte é adiada. O espetáculo da morte não é mais corriqueiro. Ficou 

mais fácil esquecer a morte no curso normal da vida (ELIAS, 2001, 

p.15). 

  

Nesse aspecto, o autor explicita que a morte se torna um recalque, tanto no 

sentido individual, quanto no social. No primeiro, os traumas, culpas e conflitos da 

primeira infância fazem com que o sujeito bloqueie suas memórias. Assim, ele empurra 

para o inconsciente o medo da morte e repele tudo aquilo que o aproxima dela. Esses 

sujeitos compensam a ideia da morte com o pensamento de que são imortais. A ideia da 

morte estar lá presente apenas como uma suposição futura. Assim, as pessoas podem 

não sentirem-se confortáveis ao entrarem em contato com os moribundos, pois estariam 

reavivando, trazendo à consciência a ideia da morte. 

  

Aqui encontramos, sob forma extrema um dos problemas mais gerais 

de nossa época- nossa incapacidade de dar aos moribundos a ajuda e 

afeição e que mais que nunca precisam quando se despedem dos 

outros homens, exatamente porque a morte do outro é uma lembrança 

de nossa própria morte (ELIAS, 2001, p. 16-17). 

 

Apesar das compreensões aqui discutidas, percebemos que a maioria acredita 

que o processo de envelhecimento ou a própria velhice acontece num dado momento da 

vida. Nesse dado momento é que encontra o fim de tudo, a negatividade, a paralisia, a 
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inatividade. 

Compreendemos, através das falas da entrevistada 2, que o sentido de ser velho 

se torna dependente do modo como a própria sociedade trata o indivíduo. A forma como 

os nomes são colocados para o envelhecimento podem gerar desconforto para eles, mas 

não implica necessariamente em considerarem-se assim. A velhice aqui percebida é 

aquela feita pelos olhares externos, bem como a velhice construída socialmente como 

forma de amedrontar as pessoas que passarão por esse processo. 

Podemos compreender essas questões quando nos deparamos com a 

compreensão de morte, suscitada por Norbet Elias (2001), pois para ele, a sociedade se 

construiu obstruindo a ideia da morte e provocando a sensação da vida eterna, o que nos 

faz sentir mal com o passar dos anos e afastar a ideia de envelhecimento, geralmente, 

associando-a às piores características. Nesse sentido, o autor afirma que “o medo da 

nossa própria transitoriedade é amenizado com a ajuda de uma fantasia coletiva de vida 

eterna em outro lugar” (ELIAS, 2001, p.44). 

Dessa forma, constatamos uma ideia de conflito com o envelhecimento através 

de variadas formas: o medo das nomenclaturas, o medo das rugas, o medo das quedas 

do corpo, tendo em vista a morte como resultante desse processo e fenômeno temido 

pela sociedade. 

A solidão, a dependência física e financeira, a demência são medos enfrentados 

pela sociedade e caracterizados como velhice. Apesar disso, tudo tem possibilidade sim 

de ocorrer na velhice, não podemos afirmar com total certeza que este é um fato 

definitivo e generalizá-lo. O fato é que é preferível morrer a depender de alguém. Nesse 

ponto, o medo da dependência supera o medo da morte, outra característica que 

mistifica ainda mais os conhecimentos sobre as velhices diversas, como as que 

encontramos nesse trabalho. 

 A velhice encarada como início do processo do fim, torna-se dolorosa e, 

lentamente, entrando em um túnel sem volta, que só nos leva a morte. O afastamento da 

sociedade em torno dos verdadeiros significados do Ser idoso e de seu mundo vivido, só 

tornam mais complexas as questões a respeito do sujeito e torna mais mistificado o seu 

modo de vida. 

Aceitar a vida e toda sua estrutura complexa social é um desafio para todos. Mas 

aceitar que esta tenha um fim, torna-se algo ainda mais profundo e passível de análises 

complexas. É possível que este, segundo nossas compreensões, seja mais um motivo do 

afastamento social dos idosos e da incompreensão que gira em torno deste ser. 



 
 

93 

 

A própria velhice com ideia de cessação da vida não parece chegar para eles 

enquanto dotados da capacidade de realizar atividades. Ao considerarem-se ativos, 

negam o aspecto do ser velho como fim da vida. 

A morte é um dos aspectos dos quais os entrevistados falaram em relação às 

perdas, menos enfaticamente, porém, do que as perdas de capacidade, das pessoas que 

gostam e dos momentos que não voltam mais. Apesar de tudo, encontramos sentido em 

algumas falas ao expressarem a aceitação desse momento, não como um conformismo 

exacerbado, mas como um modo de compreender a vida. Sobre isso, a Entrevistada 3 

completa muito bem: 

  

-Tem gente que nega a idade, eu não gosto de dizer que sou velha, sou 

idosa. Essa velha, aquela velha? Eu fico mal. A gente sente falta da 

vida, saudade das pessoas, mas a vida continua.(Entrevistada 3) 

 

A fala da Entrevistada 3 demonstra o preconceito que a sociedade tem com o 

termo “velhice”. Também podemos perceber que a Entrevistada cita os vários 

problemas de saúde que enfrentou, tanto relativos à ela, quanto à própria família. Cita 

isso como um modo de encarar os fatos que são notados com o prolongar da vida, o ir e 

vir de pessoas e as vivências que se estendem ao redor. Ao afirmar que o 

envelhecimento é uma maneira de ser, colabora com a nossa ideia de que não se pode 

defender um estilo único de envelhecimento e de ser velho, deve-se abrir e encarar as 

possibilidades variadas de constituir-se. 

A morte, tida como punição e fim de tudo aquilo que é o ser, vai sendo 

empurrada para os bastidores de acordo com o impulso civilizador, de acordo com o 

autor, assim como os próprios moribundos. Não sabemos o que falar, como agir ou 

mesmo o que sentir diante dos moribundos, tornando a situação ainda mais difícil. 

Dessa forma, o medo de quem ainda vive de perder o seu sentido no mundo e para 

aqueles ao seu redor, torna o medo da morte mais profundo. Sobre isso, Elias (2001, p. 

77) diz: 

  

Talvez devêssemos falar mais aberta e claramente sobre a morte, 

mesmo que seja deixando de apresentá-la como um mistério. A morte 

não tem segredos. Não abre portas. É o fim de uma pessoa. O que 

sobrevive é o que ela ou ele deram às outras pessoas, o que permanece 

nas memórias alheias. Se a humanidade desaparecer, tudo o que 

qualquer ser humano tenha feito, tudo aquilo pelo qual as pessoas 

viveram e lutaram, incluídos todos os sistemas de crenças seculares e 

sobrenaturais, torna-se sem sentido.”  
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Dificilmente se percebe uma aceitação pelas questões da morte como traz a 

citação acima. Nesse aspecto, devemos à construção social em torno da morte seguida 

da construção social em torno do envelhecer que carregam em si, o medo do fim. Em 

mais um de seus inconformismos com o envelhecimento, o entrevistado 6 afirma: 

 

- Esse negócio de melhor idade é mentira! (aborrecido) 

Envelhecimento é ruim. Eu acho… mas não tem saída né? [...] Tudo é 

pior, não tem nada de bom em envelhecer, nada de bom. (Entrevistado 

6). 

 

Um dos maiores contrastes presentes nas entrevistas é essa forma de aceitação 

da velhice para si. Como percebemos, o entrevistado 6 apresenta um certo 

aborrecimento ao tratar do assunto. Em alguns momentos, parece aborrecido com o que 

o envelhecimento tem causado a ele, aparentando uma das ideias negativas sobre 

envelhecer que permeiam os entrevistados. Devemos considerar isso num âmbito maior, 

pois essa concepção está presente na maior parte da população devido aos medos que se 

apresentam e que já discutimos. 

Apesar disso, percebemos ainda em alguns outros entrevistados (3, 4 e 5) a 

aceitação da vida como um ciclo, suas fases, seus momentos e o que vem com cada um. 

Pensamos nesse ser como dotado de significações vividas, que produz em seu dia a dia 

uma rede, um nó de significações que perpetuam a vida para além da forma como 

usualmente ela é compreendida.          

3.5 Velhice como prazer e desprazer 

Ousamos perguntar o que há de melhor em envelhecer, como forma de 

compreender a que ponto julgamos o ser velho como um ser destituído de prazeres dos 

mais diversos. Assim, o entrevistado 5 nos responde: 

 

-Uma velhice agradável é você conviver bem com sua família e 

amigos, gozar de boa saúde física e mental, e desfrutar desse dom que 

Deus nos outorga, nos dá. Ora gente viver em paz com a consciência, 

com as pessoas, com os amigos, saúde, felicidade, enfim. E fazer 

também, o bem as outras pessoas. Isso te dá um conforto espiritual 

muito grande, e isso é importante na vida das pessoas, principalmente 

daquelas que a estrada vai encurtando na frente e foi muito longa 

atrás. Para você transmitir a sua experiência [...] (Entrevistado 5) 

 

Essa fala nos exemplifica uma, dentre as várias falas que nos encaminharam 
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para os mais diferentes mundos do prazer, desde o estar em família até o (re)encontro 

com a sexualidade. Havia participantes que não enxergavam nada de bom em 

envelhecer, bem como participantes que acreditavam que a vida era só festa, 

independente do tempo em que se vive. 

A entrevistada 2 demonstra que seus maiores prazeres, além de incluírem a 

família, também são as festas, as idas à praia: 

  

-Ir à praia, ir à festa, sair de noite, andar com os netos, levar eles para 

brincar, eu acho que é isso. Para mim, é isso! 

  

A entrevistada 3 apontou que gosta: 

  

-De conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas, sem querer 

retribuição nenhuma. E fazer com que todas as pessoas gostem de 

mim, né? 

  

Portanto, percebemos que o significado do ser velho é tido no próprio corpo, 

pois como afirma Merleau-Ponty (2011, p. 211) “a apreensão de uma significação se faz 

pelo corpo”, é nosso corpo, o nosso lugar de apropriação do mundo e do espaço, por iss, 

não estamos no espaço ou temos um corpo, para o filósofo, antes, somos no espaço e 

somos nosso corpo. E por isso mesmo destacamos que os medos também fazem parte 

do corpo que envelhece. Vemos isso quando os entrevistados citam as compreensões 

negativas de envelhecer baseadas em suas limitações. 

O entrevistado 6, acredita que: 

  

-Você poder fazer tudo aquilo que você conseguiria fazer. Mas não 

tem velhice agradável, você se acomoda, você tem que aceitar aquilo, 

não tem saída né? Velhice agradável? Não sei o que é não, você tem 

que aceitar que é irreversível, não tem saída. (Entrevistado 6). 

 

Como já percebemos, o entrevistado 6 é pautado por uma concepção de 

envelhecer marcada de negatividades. Não podemos afirmar de certeza que todas as 

suas convicções são atreladas às experiências de encarar as perdas de direito (comer, 

viajar, correr) devido aos problemas de saúde, ou se essa negatividade se apresenta 

desde sempre como um medo presente e pulsante sobre ser velho. Apesar de que essas 

duas possibilidades podem se apresentar em grande parte da população. 

Para o entrevistado 7, velhice agradável é: 
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-Não faltar dinheiro, você viver viajando, não faltar amizade. Isso 

seria bom, né? Mas não é todo mundo que tem esse privilégio. 

  

Para ele, o envelhecimento negativo seria a falta de dinheiro e de possibilidades 

de desfrutar a vida, o que se aplica muito comumente em grande parte da população. No 

país instável em que vivemos e diante das tantas desigualdades sociais, dificilmente, 

segundo a visão do entrevistado, teríamos uma velhice agradável.  

Em relação à parte negativa, assim como o entrevistado 6, o entrevistado 10 

aponta que: 

  

-[...] de velhice agradável mesmo que acho que não tem é nada. Nada 

de agradável em ser velho. 

 

De fato, a visão negativa se reafirma pelo medo. Isso nos confirma uma 

consciência ainda pulsante desse envelhecimento das perdas e dos desgastes. É como se 

esse destino trágico estivesse nos aguardando inevitavelmente. Pelas falas dos 

entrevistados percebemos isso ainda mais forte. Embora nos afirmassem que vivam de 

forma agradável e normal, e que em sua maioria não se sentiam velhos, os entrevistados 

sofrem do medo e da incompreensão do que de fato é envelhecer. Por isso é importante 

a compreensão de questões como essas, para que possamos nos abrir a uma reflexão 

mais ampla sobre os processos da vida. 

Nesse sentido, explicamos as falas dos entrevistados 6 e 10 com base na 

perspectiva de Beauvoir (1970), que discute que o declínio, ao qual se refere 

característico da velhice, provoca mudanças irreversíveis e desfavoráveis ao corpo e à 

visão que o homem tem de si. 

 Podemos compreender, e suscitar, o medo e a insegurança em torno disso, pois 

o homem tem sua própria maneira de ver o mundo e de agir nele através de sua força e 

capacidade física. Quando não é mais possível permitir que isso ocorra, geralmente 

durante a velhice, o medo e o desagrado dessa etapa vencem, muitas vezes, o prazer de 

se chegar a mais um momento único da vida. 

Ainda na visão de Beauvoir (1970), é preciso ter um objetivo através do qual se 

possa relacionar o declínio, pois só progredimos ou avançamos em relação a algo ou 

alguém. Portanto, a transformação do ser, aqui compreendida como o envelhecimento, 

muda de concepção com base no que ele acredita para si mesmo. Geralmente as 
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concepções menos desfavoráveis de envelhecimento permeiam aqueles que buscam 

agarrar o nível de experiência e experimentação da vida. Porém, quando o ser humano 

“só se considera o organismo” (BEAUVOIR, 1970, p. 16), a velhice chega para ele 

como declínio das funções e, com elas, o medo das mudanças “desfavoráveis” à sua 

sobrevivência. 

Os tabus a respeito da velhice são, como percebemos ao longo do texto, 

fenômenos difíceis de serem compreendidos e explicados, uma vez que os olhares sobre 

a velhice e o envelhecimento tem se tornado cada vez mais estreitos e amedrontados. 

Diante disso, quase não compreendemos mais o que há de bom com o passar do 

tempo, e limitamos a velhice apenas às situações de perda, geralmente. Ao vivenciar o 

mundo de cada entrevistado, compreendemos como estes pensam suas vidas, as 

questões que normalmente ela nos traz e as pessoas ao seu redor. 

O entrevistado 6, ao ser questionado sobre os impedimentos das fases da vida, 

explica: 

 

-Eu não sei. Não tem mais aquela elasticidade, aquela vontade de fazer 

alguma coisa. Por exemplo, eu adorava viajar, agora eu não viajo 

muito. Eu não saio muito. Algumas coisas… 

 

Entender os impedimentos, também é uma forma de entender o que eles 

consideram por prazer. Viajar, por exemplo, é algo que para o entrevistado 6 não pode 

mais ocorrer, tendo em vista o envelhecimento, embora não nos apresente fatores 

concretos que o impeçam de fazer isso. 

O entrevistado 7, também relaciona fatos sobre as capacidades do corpo, ele diz: 

 

-Eu podia estar correndo, mas não posso mais. 

 

Correr e viajar, comer o que quiser, sair, beber, apresentam-se como alguns 

fatores considerados como forma de prazer pelos entrevistados. Isso também é ser corpo 

que envelhece e corpo velho: apresentar necessidades, vontades, desejos. 

Alguns dos entrevistados afirmaram não haver nenhum ponto positivo no 

envelhecimento, como é o caso dos entrevistados 6 e 7. 

 

-Não tem nenhum eu acho. 

 

Compreendemos que para o entrevistado, a velhice pode não aparentar prazer 
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algum, tendo em vista suas respostas.  

Embora saibamos que existem os pontos positivos e negativos em todas as fases 

da vida, é preciso compreender por que para os entrevistados 6 e 7, geralmente não há 

nenhum ponto positivo, pelo menos é o que a maioria de suas falas nos apresentam. 

Assim, é preciso entender que a sociedade em si gera muito tabu sobre o envelhecer, 

cria inúmeros processos de reversão do tempo, conceitua o belo como sempre jovem e 

como um ideal a ser perseguido. A morte e o medo da perda de controle de si, a 

concepção de inexistência, tudo isso gera uma pressão e um receio de virar nada e do ser 

perder seu significado. A falta de políticas públicas que nos levem a compreender o 

envelhecimento como um processo cultural e natural, ao mesmo tempo, a inclusão 

desses conhecimentos em cursos e na escola, podem, em muito, contribuir com esse 

pensamento negativo e, ao mesmo tempo, tem um enorme poder em driblar essas 

concepções, permeando uma construção mais segura do ser humano sobre si e sobre a 

vida, as experiências e o seu mundo vivido, ao invés de temer o fim da materialidade.   

O entrevistado 9 compreende que a velhice “Começa depois do 70” e que para 

ele que tem 58 anos5, “a vida começa agora”. Portanto, não nos demonstra medo pela 

velhice. Assim como para o entrevistado 8, que acredita que agora que começou a viver. 

Assim, concebemos uma ideia de liberdade, onde a juventude e a idade adulta denotam 

a obrigação do trabalho e das atividades da vida cotidiana, e a velhice como momento 

desobrigado, de vivenciar os prazeres e a leveza. 

Identificamos isso, pois percebemos que os melhores aspectos percebidos por 

nós, segundo as falas dos participantes, a respeito de envelhecer, têm muito a ver com o 

processo de maturidade e de experiência. 

A aposentadoria e o descanso merecidos também entraram nos melhores 

aspectos de envelhecer. Segundo o entrevistado 10: 

  

-[...] tem aí umas partes que ‘é bom’ né? Melhores é porque o cara fica 

aposentado, descansa mais um pouco. Assim como eu, que trabalhei 

desde a idade de 8 anos, aí quando eu me aposentei… 

  

                                                           
5O entrevistado foi uma surpresa posta para nós, pois se apresentou como voluntário para a pesquisa e 

trouxe muitas contribuições, apesar de não entrar na faixa etária de idosos, cronologicamente definida a 

partir dos 65 anos. Resolvemos considerar suas falas antes de pensar em uma divisão etária socialmente 

aceita.  
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Aqui, apesar do entrevistado 10 afirmar em falas anteriores que ser velho era 

“não funcionar mais” em relação à independência do dia-a-dia, aqui ele nos traz a 

perspectiva do descanso depois de uma vida inteira de trabalho, desde os 8 anos de 

idade. Esse direito surge como uma oportunidade, para alguns, de aproveitar o 

patrimônio que construiu para si durante a vida, bem como ter mais proximidade com 

parentes, cuidar de si. Apesar de que percebemos bastante que, a aposentadoria também 

reflete um período em que, dependendo do trabalho e do desgaste do sujeito durante 

esse período, o tempo e o dinheiro que receberá servirá apenas para sustentar 

basicamente suas necessidades, muitas vezes sem direito ao acesso à saúde de 

qualidade. 

Essa unidade de significado trata sobre os prazeres e desprazeres, assim, estamos 

discutindo algumas palavras que tratem do que eles sentem por negativo ou positivo no 

envelhecimento. Por questões de organização, o texto foi dividido em tópicos, embora 

cada fala esteja entrelaçada em todas as unidades de significado. Nesse sentido, ao tratar 

da experiência, do cuidar de si, do descanso, das festas, da comida, das viagens, dos 

netos, enfim, da vida em si, discutimos o que há de prazeroso para quem sente-se no 

processo de envelhecer. Assim como, conseguimos apontar em suas falas sobre a parte 

negativa de envelhecer, ou seja, os desprazeres, aquilo que os entrevistados sentem que 

foi tomado deles no processo. 

O entrevistado 10 foi o único que denotou um aspecto sexual em sua 

gestualidade. Ao ser questionado sobre os aspectos negativos da velhice, o participante 

deu um pequeno sorriso e respondeu que preferia não citar, mas que já era de se esperar. 

A vida sexual dos idosos é um outro grande tabu que se enfrenta na sociedade. O sexo, 

o culto ao belo, a energia e a vitalidade são características de uma vida plena e bem 

vivida. 

A sexualidade para as pessoas mais velhas não tem muito espaço na sociedade. 

Mas aprendemos, a partir da convivência com os participantes, que a sexualidade se 

estende a um mundo de significações que vão além do ato sexual em si. O prazer está 

em encontrar-se com os amigos, nas festas, na família, nas comidas e bebidas, na 

socialização em geral. Em última instância, muitas vezes, a sexualidade é representada 

pelo ato sexual. E é essa compreensão ampliada que devemos adotar a partir daqui. 

Não pensamos, na maioria das vezes, em velhos fazendo sexo, usando certos 

tipos de roupa, ouvindo certos tipos de música que convencionou-se como pertencente 

ao jovem e ao vivente. O desejo não cabe mais nessa parte da vida, é o que se pensa a 
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respeito, geralmente. Só resta para eles o recato, aguardar lentamente uma morte que 

parece já ter acontecido antes da hora, mesmo que ainda demore 10, 20 ou 30 anos. 

O que não compreendemos, geralmente, é que a vida ainda acontece depois da 

meia idade. Ela vai acontecer, como já afirmamos anteriormente, até que não aconteça 

mais. Até que o fim se estenda em eternidade. Mas em grande parte das vezes a 

sociedade parece adiantar e impor isso ao idoso, reservando o melhor, os grandes 

acontecimentos, ao público jovem e adulto. 

Para a sociedade em geral, é assustador pensar no sexo numa idade avançada, 

apesar do fato da sexualidade estar sempre presente. Nos assusta encarar aquele que está 

tão próximo de um processo ao mesmo tempo natural e incompreendido por nós, como 

é a morte. Assusta perceber que um dia chegaremos ao que hoje (enquanto jovens) 

jamais pensaremos chegar. E percebemos, nessas falas tão bem colocadas, o quanto a 

vida em si, seus acontecimentos, o doar-se ao outro, o sentir desejos, o trabalho, o 

movimento em si, são desejados e vivenciados na velhice tanto quanto em qualquer 

outra fase da vida. 

Para Beauvoir (1970, p. 14) “Para os demais, o velho constitui objeto de um 

conhecimento; para si mesmo ele possui de seu próprio estado, uma experiência vivida”. 

Tal experiência vivida lhes dá confiança de tecer com prazer aquilo que não 

reconhecemos como suficiente para fazer a vida ter sentido, geralmente. 

A vida não deve ser pensada por automatismos. Assim como pensa Merleau 

Ponty (2011), somos puro ser de intencionalidades. Vivenciamos as relações, o 

próximo, o mundo e a nós mesmos em todas as fases da vida. Mas acreditamos, muitas 

vezes, que o velho deva despir-se daquilo que mais ama para assumir um tom de 

seriedade, daquele que não sente e não exprime, aquele que é a postura inabalável do 

exemplo incontestável de uma sobriedade que não pode ser permeada pelo que há de 

melhor na vida. 

Consideramos (a sociedade em geral) um dado mundo como o correto a se viver. 

Um mundo que tornou-se com o tempo, pautado pela razão, pelas compreensões 

simplificadas da vida e esquecido no seu sentido sensível. Esse pensamento torna as 

relações puras e os prazeres como algo obsoleto, que não traz sentido ou significado à 

vida, a não ser quando para nos distrair de nós mesmos e do mundo de relações 

obsoletas que ajudamos a construir. 

Ao nos permitirmos a (re)descoberta desse mundo pelo corpo, temos a 

possibilidade de nos aproximar de uma vivência plena de sentidos, de nos livrar do 
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infortúnio de viver destituídos de significado. Para o corpo que envelhece que parece 

cercado de olhares figurativos de uma imagem cega de falta de vida, precisamos, antes, 

nós mesmos, encararmos como um corpo que vive, sente e sonha, relaciona-se  e 

experimenta o mundo a seu modo. 

Nóbrega (2010, p. 95) atesta que: 

 

A experiência do corpo configura um conhecimento sensível sobre o 

mundo e sobre o Ser expresso, emblematicamente, pela estesia dos 

gestos, das relações amorosas, dos afetos, da palavra dita e da 

linguagem poética, entre outras possibilidades da experiência 

existencial. A estesia é uma comunicação marcada pelos sentidos que 

a sensorialidade e a historicidade criam, numa síntese sempre 

provisória, numa dialética existencial que move um corpo humano a 

outro. 

          

Por isso, compreendemos que, por mais estigmatizada que seja, a própria vida 

sexual das pessoas mais velhas contém todo um mundo de experiências sobre o qual só 

se pode tentar compreender. A consciência dessas relações só nos é omitida porque 

pensamos (a sociedade em geral) o corpo que envelhece como um corpo gélido, que 

compensa a vida somente na experiência e sabedoria. 

A exemplo de uma representação da sexualidade para as pessoas mais velhas, 

trazemos imagens do filme “E se vivêssemos todos juntos”, que discute as várias 

temáticas relativas a essa etapa da vida, dentre elas, a sexualidade (figura 6). 

 

Figura 6: Personagem do filme “E se vivêssemos todos juntos” em cena erótica ao apreciar fotos de 

mulheres nuas feitas por ele. 

 

Fonte: Filme “E se vivêssemos todos juntos” (2012) 

O filme conta a história de cinco amigos que decidem ir morar juntos para 
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dividirem as dificuldades e as histórias de suas vidas. Escrito e dirigido por Stéphane 

Rabelin, o filme foi lançado em 2011 e apresenta uma proposta leve para discutir temas 

que são tabus em torno do corpo velho, como: sexualidade, morte, relacionamento, 

triângulos, saúde, relação com a família e com outras gerações, dentre outros. A 

imagem acima representa um dos personagens mais emblemáticos sobre a questão 

sexual para os idosos. Na trama, o ator (que guarda várias fotos de musas nuas com as 

quais se relacionou) representa um conquistador que se mantém em um triângulo 

amoroso desde a juventude com outras duas personagens e amigas. O filme retrata o 

momento em que o personagem descobre alguns problemas coronários e que o impedem 

de ter relações sexuais, o que abala muito mais a sua saúde.  

Ao se ver em uma situação frustrante, onde sua principal característica é afetada 

por problemas que julga decorrentes da idade, percebemos uma representação real, na 

trama, do que muitas pessoas compreendem sobre a sexualidade para as pessoas mais 

velhas. 

A sexualidade do idoso transgride todos os aspectos que se apresentam para nós 

sobre sensualidade, porque tudo está atrelado à juventude. Se é prazer, eu só o tenho 

enquanto jovem, por isso devo experimentar a vida enquanto posso, por isso mesmo 

devo viver enquanto posso, e dessa forma não se crer que a vida e o prazer ocorrem 

enquanto vivemos. 

Outra cena marcante, é a do casal de idosos que se relaciona sexualmente após 

uma briga (figura 6), em seguida, demonstram união ao enfrentarem algumas 

dificuldades do dia-a-dia. A personagem feminina é filmada em uma sensualidade 

marcante, demonstrando total segurança de si na hora da cena e antes mesmo de  

começar (não mostramos essa imagem, mas julgamos que a descrição seja suficiente). 
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Figura 7: Personagens do filme “E se vivêssemos todos juntos” em momento de intimidade, focalizando 

a relação sexual, a erotização e a sensualidade do corpo que envelhece. 

 

Fonte: Filme “E se vivêssemos todos juntos” (2012) 

Em outros momentos, vemos a presença marcante da sexualidade como exemplo 

firme do real para o corpo velho: corpo do vivo, da experiência, da sensação. Mas 

também o corpo do cansaço, do descanso, da necessidade, dos problemas. Enfim, um 

corpo que cria suas próprias significações e ressignifica sua existência. 

O corpo do outro, o corpo que envelhece, torna-se objeto do qual se tem 

constante domínio, enquanto esse corpo mesmo tenta compreender-se em nível de 

sujeito. “Sem dúvida, é preciso reconhecer que o pudor, o desejo, o amor em geral têm 

uma significação metafísica, quer dizer, que eles são incompreensíveis se tratamos o 

homem como uma máquina governada por leis naturais, ou mesmo como um “feixe de 

instintos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 230). 

O corpo do outro não é um objeto do qual eu devo tomar as rédeas e decidir o 

que ele pode ou não viver. O corpo que envelhece é tão dotado de sentidos e 

capacidades quanto qualquer outro, e tão necessitado de sensações quanto qualquer um. 

O prazer que se exprime por estar com o outro, por festejar, pela comida e pelas 

próprias relações sexuais, são sentidas como vida nesse corpo que se expressa. É preciso 

abrir os olhos para a explosão de sensações e vida que se apresenta diante dos olhos, do 

corpo que envelhece. 

3.6 Ser velho como continuidade da vida 

Norbert Elias (2001) destaca em seu livro a compreensão de si mesmo enquanto 

velho, ao sentir-se como um equilibrista confiante em uma corda bamba, capaz de voltar 

a tocar o chão a qualquer momento, mas que é contemplado com expectativa e medo de 
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cair a qualquer momento por aqueles que o assistem lá de baixo. 

É nesse sentido que deixamos em perspectiva alguns pontos do nosso texto: A 

velhice encarada pelo eu e pelo outro, por quem vive e por quem espera por ela, 

colocando em perspectiva todas as crenças e todo trajeto da sociedade em torno desse 

fenômeno. 

Para Beauvoir (1970, p. 15) “a lei da vida é mudar”, de modo que o homem, seu 

corpo e sua vida, acompanham as mudanças como forma de evoluir e dar continuidade à 

plenitude da vida. 

Sendo assim, envelhecer também é cercar-se de mudanças que fazem parte da 

vida, mas que permitem a continuidade do ser, do desenvolvimento, da aprendizagem, 

da experiência e da constituição do mundo vivido. 

Nas palavras do entrevistado 9, a velhice é, 

  

-Ah! Isso aí é chegar naquela idade que você tem saúde, convivência 

com a família, não dê trabalho à família [...] Então eu acho que é 

chegar numa idade boa, que não dê muito trabalho, é muito saudável.  

 

Também pode ser o prazer em estar com os seus, como aponta a entrevistada 1: 

 

- Com minhas filhas, meus netos, né? Na minha casa, essas coisas. 

Tudo isso, para mim é tudo! 

  

 Ao tratar da continuidade da vida, discorremos sobre o caminhar, mesmo com as 

barreiras, as perdas, as saudades, e todos os acontecimentos da vida dos entrevistados. 

Nesse caminhar, encontramos a continuidade da vida nos mínimos detalhes de suas 

falas, inclusive quando encontram significado no prazer de estar com os seus. Isso é 

continuidade da vida. Por isso repetimos as experiências, os cuidados, os prazeres, os 

medos, as afetividades, pois todas essas nuances fazem parte da continuação de suas 

vidas. 

Envelhecer pode significar também a compreensão da vida como um 

acontecimento natural e cultural que cumpre-se no passo a passo da existência, 

caminhando lentamente com a experiência, no equilíbrio e desequilíbrio. Assim nos 

mostra o entrevistado 5: 

 

-E tem outra coisa também que eu acho importante: é que o corpo 

envelhece naturalmente, mas a cabeça é muito importante. A cabeça é 
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boa, às vezes o corpo tem 70, 80 anos e a cabeça tem 40, 50 anos. A 

pessoa deve aceitar as coisas como elas são, naturalmente, entendeu?” 

(Entrevistado 5) 

 

Ao buscar interrogar sobre o mundo vivido de cada experiência do envelhecer, 

tentamos trazer à tona a possibilidade de continuidade da vida, através do lado que não é 

mostrado, mas também de todos os lados vividos. 

  

A experiência do corpo ajuda-nos a compreender os sentidos 

construídos artificialmente pelos conceitos, pela linguagem, pelos 

afetos, pela cultura de um modo geral. Pelas diferentes possibilidades 

de expressão corporal podemos compreender a indeterminação da 

existência, possuindo vários sentidos, elaborados na relação consigo 

mesmo, com o outro, com o próprio mundo. (NÓBREGA, 2010, p. 

54) 

          

Dessa forma, buscamos identificar as compreensões de velhice e envelhecimento 

dos entrevistados a partir de suas experiências vividas, no sentido de transcender os 

princípios atualmente compreendidos geralmente pela sociedade. 

 A relação direta do corpo do idoso com a noção que se tem de velhice é clara, 

uma vez que percebemos a partir de suas falas que é a partir da noção do próprio corpo 

que se entendem como seres que envelhecem. A partir da compreensão de suas 

capacidades, desenvolvidas no e pelo corpo, das relações que criam e se recriam e que 

são vivenciadas por esses corpos, é que percebe-se o ser que envelhece. [aqui] 

Contudo, é preciso não adequar-se aos costumes e aos estereótipos de se 

considerar que todos são os mesmos, todas as velhices são iguais. As pessoas 

envelhecem em um contexto próprio, dotado de histórias e acontecimentos 

característicos de seus tempos e espaços, e que não podem, dessa forma, constituir 

formas iguais de envelhecer. 

Assim como notado em suas compreensões, cada um institui um modo próprio 

de viver seu corpo que, no decorrer da vida, torna-se único em suas experiências, rico de 

sentidos e significados, os quais não devem ser esquecidos ou tidos como inválidos para 

se considerar o desenvolvimento de um ser. 

Observamos essas características principais presentes nas falas de cada um, 

satisfeitos ao perceber um mundo de significações criados em um contexto de prática de 

atividades, mas que sustenta toda uma teia de significações. 

O corpo nesse processo, sujeito e alvo das modificações do desejo e do tempo, 

retrata a diversidade que pode ser percebida a partir do que cada um descreve. O que 
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desejam para si é demonstrado em seus corpos. Emagrecer, manter-se forte, firme, 

saudável, decidido, jovem, esbelto ou manter-se o mesmo. Esse corpo é o retrato 

daqueles que o falam e daqueles a quem descrevemos. Interpretar aqui, portanto, uma 

concepção única de corpos nutrida num meio tão vasto seria ferir ou deletar certos 

aspectos de corpos tão múltiplos. Preferimos, portanto, concordar que a concepção de 

corpo não se encontra como uma, mas como várias. 

Assim compreendido, o corpo que envelhece torna-se, para nós, a continuidade 

da vida, não o fim, ou início do fim dela, não somente. Torna-se fonte de subjetividades 

e percepções, que tenta viver em seu corpo o seu dia-a-dia, e continuar, como cada um 

de nós continua, no caminho tortuoso da complexidade de viver. 

E cada ser aqui entrevistado contribui de forma decisiva com a compreensão de 

que não estamos e não vivemos só, e que não passamos pelo mundo, mas formamos o 

mundo a partir de nossas ações. Somos formados por ele a partir de seus fenômenos. 

Enquanto humanidade, somos, como aponta Merleau-Ponty (2004, p.49) “uma 

comunidade de pensadores em que cada um, em sua solidão, obtém antecipadamente a 

certeza de se entender com os outros, porque eles participariam todos da mesma 

essência pensante”. 

Apesar das tradições e aprisionamentos que também são sofridos por aqueles 

que envelhecem, precisamos, como retoma Nóbrega (2009, p. 91), compreender esse 

corpo. Ao compreendê-lo, pois, “ele nos fala e sua fala diz-nos de nós mesmos, mas não 

ouvimos, não compreendemos”.  

E desse pensamento, partilhamos nossa compreensão de uma velhice e de um 

envelhecimento que não estão na vida, mas que, antes e acima de tudo, são a própria 

vida do sujeito encarnado cuja experiência tem a riqueza de toda uma geração pautada 

por sentidos e significados que transcendem a própria vida. 

É preciso compreender que não é o envelhecimento em si que castra o ser 

sensível ou as vivências de um corpo, mas sim, os estereótipos criados socialmente 

sobre eles. Esse corpo precisa vir à tona principalmente para aqueles que percebem o 

envelhecer somente de forma negativa. 



 
 

107 

 

 



 
 

108 

 

4. NOÇÕES DE CORPO QUE ENVELHECE, EXPERIÊNCIA 

VIVIDA E AS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Neste capítulo, iremos refletir sobre o corpo e o ser da experiência. Iremos 

discutir também com as implicações para a área da Educação Física. 

É importante que possamos entender que corpo é esse. Um corpo que a princípio 

parece estar à margem da sociedade, que compreende discussões complexas sobre 

modelos de ser e de cuidar de si, mas que faz parte da construção das memórias sociais, 

que revela subjetividades, vínculos, cuidados, experiências e cria significados à medida 

que vive no mundo. Um corpo que conta histórias.  

Como afirma Merleau Ponty (2004), há muito mais no mundo a se observar ao 

abrirmos os olhos. A rigorosidade do método científico desclassifica, há muito, nossa 

percepção sensível das coisas, apesar dos esforços incontidos da arte e do pensamento 

moderno em nos ajudar a abrir os olhos. Ainda precisamos assumir o sensível e as 

experiências do mundo como outra maneira de discutir o próprio mundo, o ser e os 

objetos que nele habitam. Abrir-se à experiência sensível é uma forma de compreender, 

sem tornar as coisas fechadas e acabadas em si mesmo, a complexidade do ser e das 

relações, sem simplificá-los ou instrumentalizá-los. 

Abrimo-nos a uma experiência do sensível ao abordar os sujeitos que 

envelhecem em seus lócus de significação e contrastamos suas experiências sensíveis, 

ao que finda neste trabalho. Tendo a velhice e o envelhecimento como objeto, esse 

trabalho busca  compreender essa dimensão do ser como sendo encarada com prazer ou 

ódio, esperada ou temida, de formas diferenciadas, com ideias construídas de acordo 

com a experiência vivida de cada um. 

Encontramos diversas concepções do envelhecer segundo as falas dos 

entrevistados. Ao abrirmo-nos para suas experiências, nos deparamos com diversos 

níveis de aceitação da velhice e do envelhecer como um processo cultural e natural e, 

muitas vezes, o medo em relação ao próprio processo. No entendimento do entrevistado 

5, a velhice sendo aceita como um fenômeno da vida, não deve vir a causar muito 

sofrimento: 

 

-Se eu aceito essa consequência natural de viver muito, eu devo 

também me quedar ao que ela me impõe, não é verdade? Não posso 

me rebelar porque eu estou ficando velho. Ninguém pode parar o 

tempo. Não é verdade? 
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-Porque você não pode, porque tá envelhecendo, emudecer 

(Entrevistado 5). 

 

O entrevistado 5, nos oferece uma compreensão mais equilibrada sobre o 

período da vida que está vivendo, nos passa uma sensação de tranquilidade. Ao dialogar 

com essas compreensões, nos questionamos por que essas não são as visões discutidas 

na mídia, na elaboração de políticas públicas, nos cuidados e espaços pensados para os 

corpos que envelhecem, ao invés da fragmentação do processo. Dessa mesma forma, 

mais a frente trazemos visões antagônicas sobre o medo de envelhecer que nos põe em 

conflito entre uma visão e outra. 

Esse fenômeno é encarado por cada um dos 10 sujeitos entrevistados de forma 

única e relevante para uma compreensão mais profunda do que é o envelhecer. 

Apelamos à fala, pois ela exprime o gesto do ser e:  

 

É preciso que, de uma maneira ou de outra, a palavra e a fala deixem 

de ser uma maneira de designar o objeto ou o pensamento para se 

tornarem a presença desse pensamento no mundo sensível e, não sua 

vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 247). 

  

Portanto, é preciso dar vez e voz aos sujeitos para que, através de suas falas, eles 

sejam o envelhecimento em si, em seus corpos, em seus movimentos, em suas 

experiências. A entrevistada 3 afirma que envelhecimento é 

 

-um prolongamento da vida. É uma maneira de ser. Eu acho bom. 

Esses anos todos, eu acho muito bonito quando chega aos 100 anos, 

não sei se eu vou chegar. 

 

A partir da compreensão de que envelhecer é “uma maneira de ser’, o corpo que 

envelhece deixa de ser somente o corpo das rugas e dos declínios fisiológicos e passa a 

ser o corpo sábio, experiente, da memória, da cultura, um corpo que volta à sua 

condição de sujeito que permanece no mundo vivendo e experienciando. 

Desvelar o mundo do envelhecimento através das falas, dos sentidos e das 

experiências vividas dos sujeitos, nos impele ao mundo da percepção, do conhecimento, 

das pessoas que conquistam para estarem ao seu redor e as vivências que adquirem com 

o tempo. Os melhores aspectos da velhice para um dos entrevistados seria: 

 

A pessoa já ter feito de tudo nessa vida né? Caminhar, brincar, dançar, 
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né? [...] e a pessoa já é um pouco mais velha, já fez um bocado de 

coisa né? (Entrevistada 2) 

 

A compreensão de velhice não pode se resumir a detalhes biológicos ou idades 

cronológicas. Precisamos compreender que o envelhecimento se dá num espaço e num 

tempo. Tais elementos constituem e são constituídos pelo sujeito que é um corpo, pois 

sem meu corpo eu não vivo o espaço nem o tempo. Sem meu corpo, eu não represento a 

velhice e nem a compreendo. 

O espaço que constitui o ser idoso no projeto, em suas casas e em seus 

ambientes de trabalho, suscitam diferentes tipos de compreensão de envelhecer e do 

corpo que envelhece. Não se pode tratar do espaço sem colocar-se nele. O espaço está 

em mim e eu estou no espaço. Ele me modifica e eu o modifico a partir do momento em 

que o encaro (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A experiência perceptiva faz nascer diante de mim um novo espaço, uma nova 

paisagem como para o pintor moderno, eu não posso observá-lo de longe, eu estou nele, 

eu o hábito, como assim afirma Merleau-Ponty (2004). Nesse sentido, as transformações 

das concepções do ser velho representadas nas falas, são características de um espaço e 

de um tempo únicos para cada um, pois, como afirma o autor “[...] nossas relações com 

o espaço não são as de um puro sujeito desencarnado com um objeto longínquo, mas as 

de um habitante do espaço com seu meio familiar” (Merleau-Ponty, 2004, p. 16). 

Assim, é que percebemos que o envelhecimento e a velhice têm um tempo 

próprio para cada um: 

 

- [...] E dentro da realidade da vida, a gente tem que aceitar, digamos 

assim, os obstáculos que ela nos impõe. Por exemplo, na minha idade, 

eu não posso participar de maratonas, a não ser aquelas que são 

especificamente para a terceira idade né? Mas no dia-a-dia nada me 

impede de fazer o que eu entendo que deve ser feito (Entrevistado 5). 

 

É assim que o entrevistado 5 nos demonstra que não há impedimentos sobre o 

que se deseja fazer durante a vida, apenas adequações. 

Perceber o envelhecimento a partir da própria experiência do envelhecer, nos 

procede a uma compreensão mais aguçada de tal fenômeno, pois é na experiência de 

seus corpos que encontramos suas verdades. Encontramos a multiplicidade em formas 

de ser e de viver o corpo que envelhece. Como apontam Azevedo e Brêtas (2017, p. 

167), “observa-se que a velhice não se apresenta de maneira igual para todos, não sendo 
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considerada, portanto, como “a velhice” e sim, “as velhices”. 

Esse corpo que representa “as velhices” precisa ser compreendido pelo sujeito 

desde sempre, precisa ser incorporado na sua educação, para que se considere as 

diversas formas de viver, sentir e experienciar. O corpo precisa ser, antes de tudo, 

sentido e vivido. É o que afirma Santin (1992, p .67) quando diz que “O corpo  humano 

deve ir além, precisa considerar a sensibilidade afetiva, as emoções, os sentimentos, os 

impulsos sensíveis, o senso estético, etc”. 

E por que não compreender que um corpo que envelhece é capaz de transbordar 

todos esses sentidos? A construção do corpo pelos entrevistados expressa essa 

consciência da vida que eles viveram e que ainda estão vivendo. O corpo existe como 

forma de olhar para o outro e da retribuição desse olhar, no sentido de perceber que esse 

corpo é dotado das mais diversas fontes de fruição dos sentidos. 

Sentimos o espaço e os outros com o nosso corpo. É através dele que chegamos 

a esse mundo pleno de experiências, e é dando espaço à percepção sensível que 

podemos incorporar verdadeiramente essa experiência, dando lugar ao ser sensível. A 

partir disso, percebemos que os sujeitos entrevistados modificam-se no espaço e 

deixam-se modificar por ele, habitando com seus corpos o espaço diário do projeto, de 

suas casas, os espaços sociais construídos durante suas vidas, carregadas de 

experiências. 

A percepção corporal dos entrevistados é variada entre os homens e as mulheres. 

Alguns, principalmente as mulheres, se preocupam com a parte estética relacionada aos 

padrões de corpo, apesar de que alguns homens também trazerem em suas falas 

elementos que identifiquem essa preocupação exacerbada com a imagem, como é o caso 

do entrevistado 10 que fala sobre seu “barrigão” que diminuiu.  

Compreende-se que a fase do envelhecimento aflora os sentidos das pessoas, 

apenas quando sentem necessidade de mudar algum aspecto na imagem do corpo que 

começa a revelar ao mundo que chegou-se finalmente ao estágio das perdas, das quedas, 

dos isolamentos.  

Nesse momento, as comparações com outros corpos são comuns e as tentativas 

de recuperar a juventude através de procedimentos são imensas, refletindo de modo 

negativo no sujeito que vivencia o momento. Sobre isso, Nóbrega (2010, p. 23) destaca 

que “a percepção do corpo é dominada pelas imagens da cultura de consumo, refletindo 

na percepção da vida social e das relações humanas de modo geral”. Isso nos faz 

perceber que, apesar das muitas ampliações de olhares que os entrevistados nos 
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apresentam em muitos momentos, eles ainda se pautam por uma compreensão comum 

sobre os declínios estéticos da velhice. 

A grande maioria fala sobre ganhos relativos à saúde, no geral. Controle de 

doenças (diabetes, hipertensão), independência para realizar as atividades domésticas ao 

melhorarem a força, o equilíbrio e a capacidade cardiorrespiratória, (entrevistada 3). 

Enfim, são percebidas mudanças variadas em cada um e sentidas de maneiras diferentes 

no corpo de cada um. 

Assim, quando perguntada sobre alguma outra mudança que gostaria de 

perceber, a entrevistada 1 responde: 

 

-Não, só assim, mudar o peso né? Não quero aumentar né? Tenho que 

diminuir porque eu sou um pouquinho... como muito (risos). Quando 

eu como mais, no outro dia tenho que vir. 

 

A entrevistada um é um exemplo, para nós, sobre como as preocupações 

estéticas, compreendidas de forma ainda reduzida, ocorrem para as pessoas, inclusive 

para aquelas que percebem o tempo passando e demonstram necessidade de sempre 

correr atrás do tempo perdido. Para Simões (1998, p. 69):  

 

O corpo, o cultivo ao corpo, os investimentos sobre o corpo, nos dias 

de hoje, estão em grande evidência. Em cada época define-se o perfil 

corporal do homem de acordo com os valores, exigências e interesses 

de projetos culturais e políticos elaborados pelos grupos sociais e 

dominantes. 

 

Assim, percebemos que o corpo que envelhece não está excluído dessa realidade 

confusa na qual percebemos nossa imagem corporal nos dias de hoje. As mesmas 

necessidades são buscadas por eles e de forma ainda mais complexa, pois para o corpo 

que envelhece quase sempre as alternativas são para reverter o tempo e quase nunca 

para valorizar a própria imagem. 

A segunda entrevistada também refere-se ao seu peso: 

 

-Ah! Mudou sim, sabe por que? Eu era um pouco mais gordinha 

(risos), aí eu acho que pesava 60 e pouco e agora tou pesando 50 e 

alguma coisa, né? Aí diminuiu mais, porque quando a gente chega 

numa certa idade né? Deixa de comer bastante coisa pesada de noite, a 

comer mais comida “maneira” e não jantar muito de noite para não 

ficar mais, né...? Aí começa esse problema de colesterol, as vezes tem 

esse negócio da diabete. Mas, graças a Deus eu acho que eu não tenho 

não. 
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Essa fala nos retrata muito bem uma concepção comum do envelhecimento, pois 

quando “vamos chegando a certa idade”, precisamos ter em conta que o tempo não corre 

mais da mesma forma, como nos deixa a entender a entrevista ou a entrevistada?. Ela 

relata também que gostaria de ser “um pouquinho mais esbelta”, quando perguntada 

sobre outras possíveis mudanças que desejaria observar.  

A entrevistada 3 afirma se sentir com mais disposição para fazer tudo em casa, 

fala sobre suas taxas que estão todas regulares e afirma que faz tudo sem ajuda de 

ninguém, é independente. Em determinado momento ela demonstra um exercício de 

flexibilidade que antes não conseguia fazer, mas que após o início das atividades, ela 

conseguiu melhorar e também o equilíbrio melhorou bastante. O entrevistado 4 afirma 

estar com as roupas mais apertadas devido aos ganhos musculares relativos aos 

exercícios. Os entrevistados 5 e 6 afirmam que caminhar é essencial para saúde deles e 

que os auxiliou a controlar a diabetes. 

O entrevistado 7 demonstra insatisfação em relação a caminhada pois, segundo 

ele, prefere correr ao invés de caminhar, ainda mais porque realiza a atividade como 

uma obrigação, para que a perna não doa. A única mudança a qual ele almeja é que as 

dores na perna acabem para que ele não precise realizar um exercício por obrigação, 

mas sim de forma normal como todo mundo. 

O entrevistado 8 demonstra, durante toda a entrevista, uma enorme satisfação em 

viver e um desejo por viver cada vez mais. Em sua fala sobre as mudanças observadas, 

ele aponta: 

 

-A pessoa melhora, fica com mais disposição, né? É aquela história, 

você vai viver mais, com certeza. 

 

A concepção de juventude alcançada através da prática de exercícios físicos 

também é percebida aqui. A disposição e a ideia da prática de atividades físicas como 

uma forma saudável de viver traz para o entrevistado a percepção de um prolongamento 

da vida. Esse pensamento é bastante comum, uma vez que as pesquisas na área tem se 

voltado bastante para esse aspecto (GEREZ et al, 2010 E ANTUNES e SILVA, 2014), o 

que fragmenta e torna linear a compreensão de saúde pelas pessoas, além de não 

avançar em outras compreensões sobre a importância da prática de atividades, e de 

outros aspectos que compõem o conceito de saúde. 
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Os entrevistados 9 e 10 apontam elementos estéticos como desejo de mudança 

para si. O entrevistado 9 diz: 

 

Bom, o que eu preciso mais é tirar a barriga. Eu peso 65 kg, mas eu 

queria muito diminuir um pouco a barriga. Agora eu tenho preguiça de 

ir para a academia, eu preciso muito. 

 

Já o entrevistado 10 afirma: 

 

-Eu tinha a barrigona mesmo assim óh (faz gesto de barriga grande). 

Quando eu ia tomar banho não conseguia nem esfregar os pés. Aí 

quando eu comecei a caminhar e fazer atividades lá, aí foi diminuindo, 

diminuindo, aí pronto! Hoje eu tô outro! Não deixo mais não, só 

quando morrer. 

 

A sensação de bem-estar causada pelo exercício reflete em suas imagens 

corporais: um com uma meta e o outro para manter um resultado já alcançado. A 

preocupação e o cuidado com seus corpos também reflete um pouco dos padrões já tão 

abordados anteriormente. 

Ficam claro também algumas questões sobre os objetivos deles dentro do 

projeto. Ao refletir sobre as mudanças alcançadas, é possível identificar que eles 

apresentam necessidades diferentes que relacionam-se com suas metas. Continuar a 

caminhar até “quando der” como ressalta a entrevistada 2 e os entrevistados 6, 8 e 10. 

Perder peso, manter as relações, evitar as dores musculares, manter a independência 

para os afazeres diários.  

Essas e outras metas, podemos verificar na fala deles e nos apontam os primeiros 

traços de suas concepções sobre seus corpos que, apesar da já madura compreensão em 

torno de si e da vida, ainda, contraditoriamente, se baseia, muitas vezes, em padrões 

corporais. Podemos perceber, então, que os mesmos entrevistados que tanto nos 

oferecem uma visão mais ampliada de seus mundos vividos, precisam também conhecer 

e entender essa perspectiva para conhecerem-se melhor, embora possamos compreender 

que esses estão incluídos em um contexto que não explora esse lado existencial do 

envelhecer. 

Em outras palavras, para se pensar, por exemplo, o corpo que envelhece, é 

preciso pensar em sua forma de existência e em sua realidade, sua vivência corporal, seu 

corpo, antes mesmo de construir uma imagem baseada em descrições e conhecimentos 

científicos do corpo. 
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Outro detalhe importante que nos leva a uma compreensão mais ampla do corpo 

que envelhece, é trazida por Santin (1992) sobre a imagem de corpo que a própria 

pessoa constrói a partir da experiência vivida muito antes de compreender através de um 

conceito científico o que seria esse corpo, é possível entendê-lo através da própria 

maneira de viver. 

É importante verificar também que, para o autor, a própria experiência sozinha 

não constitui essa imagem de corpo do sujeito. O olhar do outro e as imagens dadas pelo 

contexto social, sendo a nossa primeira imagem consciente construída por esses valores 

vigentes. É dessa forma também que ele afirma que: 

 

Imensa, fascinante e assustadora é a galeria dos perfis corporais 

construídos pela humanidade e atestados pela história das culturas. Em 

todos esses perfis corporais aparecem claramente os traços de umo 

corpo  submissa, disciplinada, desprezada, por vezes até abjeta. 

(SANTIN, 1992, p. 54). 

 

Nessa perspectiva, é preciso compreender que a imagem que é possível de ser 

construída a partir desse contexto e por esses valores, influi diretamente no modo como 

encaramos o corpo do outro. É possível inferir, dessa forma que pelos padrões criados, 

podemos estabelecer reducionismos sobre esse corpo, compreendendo-o fora de uma 

existência e de uma singularidade a que faz menção a experiência vivida. 

Sobre isso, podemos encontrar exemplos no corpo que envelhece, uma vez que 

percebemos esse corpo enxergado sobre a ótica das decadências fisiológicas comuns ao 

corpo humano, das quedas, das perdas e da invalidez. Enxergar o corpo que envelhece 

nesta perspectiva é preciso, pois dessa forma a ciência faz avanços. Porém, ao enxergá-

lo dessa única maneira, faz com que se esqueça, justamente desses elementos que 

constituem o corpo para cada um. Aquele que se faz de acordo com a experiência do 

vivido. 

Assim, é interessante notar nos estudos do filósofo Merleau-Ponty (2011), 

elementos que apontem as possibilidades de perceber um corpo que envelhece que não 

se encerre na esfera do biológico, mas que seja compreendido com referência ao seu 

mundo vivido, ou seja, entrelaçado com os aspectos culturais. Possibilitadas essas 

compreensões, podemos encarar o corpo que envelhece como sendo um corpo capaz de 

experienciar da mesma forma que o corpo não-velho. De continuar vivo e vivendo, 

mesmo sobre as influências sociais 

Pode ser que notem-se muitas necessidades características de uma perda gradual 
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das ações do corpo, como por exemplo, a de manter o equilíbrio e a flexibilidade, 

necessidades essas que, geralmente não encontramos em outras pessoas. Mas não 

podemos atrelar isso, como costumeiramente se faz, apenas às pessoas velhas. Assim 

como percebemos que os participantes necessitam da mesma dose diária de vaidade que 

muitas pessoas no auge da juventude apresentam, como percebemos quando falam que 

precisam estar mais magros, bem como por uma questão de saúde. 

Esse discurso de saúde relacionado à magreza apresenta-se de forma marcante 

na mídia e é reforçado por alguns profissionais, inclusive os da Educação Física, que 

estão mais conectados com as questões do corpo. Sobre isso, Mendes (2009) aponta que 

os médicos brasileiros trouxeram concepções higienistas da Europa no intuito de 

regenerar a raça brasileira. As pesquisas desenvolvidas pelos médicos influenciaram a 

área da Educação Física, que era usada como forma de controle dos corpos para 

corresponder os ideais postulados na época. Dessa forma, a autora destaca que: 

 

[...] a Educação Física contribui com a associação entre saúde e um 

padrão específico de estética corporal por meio de medições 

científicas. Do coeficiente de robustez, ao método para identificar o 

somatotipo e ao índice de massa corporal, nos deparamos com 

medidas antropométricas que contribuem com a classificação das 

pessoas (MENDES, 2009, p. 186). 

 

Além disso, Mendes (2009) ainda aponta que o atual cenário midiático reforça 

os padrões ao incentivar o consumo de produtos, contribuindo com a relação entre saúde 

e beleza e transformando o processo de saúde e as questões estéticas em um mercado. 

Assim, conclui a autora que é necessário uma reflexão crítica em torno dos discursos 

relativos ao corpo, à um padrão de estética e saúde produzidos pela mídia e propagados 

pelos profissionais, inclusive os de Educação Física. 

Dessa forma, concordamos que sentir-se bem consigo mesmo independe da 

idade e do corpo que se é, tem mais a ver com os costumes e os hábitos que carregamos 

conosco durante toda a vida e a forma como isso afeta a nossa velhice. A vida continua 

quando se tem 50, 60, 70, 80 anos e além. O desenvolvimento continua durante toda a 

vida, comprovando que é possível sentir, envolver-se em novas atividades, ter 

participação social, ser independente, ao contrário do que muitas vezes se pensa da 

velhice e do envelhecimento. 

Não estamos discutindo uma velhice utópica, um envelhecer cheio de paraísos, 

até porque compreendemos as perdas dos seres humanos e as experiências negativas que 
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marcam o ser. Mas estamos tentando colocar em pauta a nossa reflexão sobre uma 

compreensão de que envelhecer e ser velho faz parte da vida, assim como nascer e ser 

jovem. 

Devido à construção de uma ideia de corpo baseada nas leis da fisiologia e 

anatomia somente, e também na compreensão da realidade a partir somente de 

fenômenos concretos, sentimos dificuldade em refletir sobre uma noção de corpo 

baseada no ser sensível, o que, na maioria das vezes, nos impele ao pensamento de um 

corpo que tem serventia até um determinado estágio, e que funciona até certo momento 

da vida e, em seguida, deve ser descartado por sua falta de produtividade. No caso dos 

corpos que envelhecem, temos constantemente o pensamento de que o tempo deste ou 

desta já passou, já não sinto, não vivo, não sonho, pois não tenho mais idade ou meu 

corpo não me permite mais. 

Percebemos o corpo que envelhece como dotado de capacidades específicas para 

seu momento da vida, mas que não se furta às vivências de outras fases. A forma como 

eles percebem o próprio corpo se apresenta para nós de maneiras variadas, desde o 

entendimento de que não sentem necessidade de recorrer aos procedimentos estéticos, 

até perceberem a si mesmos velhos devido aos cabelos grisalhos. O entrevistado 9, 

quando perguntado se sente o envelhecimento chegar, responde: 

  

- Dá pra sentir um pouquinho. Eu não sou mais aquele de 30, 40 anos. 

  

 A entrevistada 3, considera que se sente velha com base na idade que tem (80 

anos), mas afirma que: 

  

-por dentro me sinto nova! 

  

O entrevistado 4 diz: 

  

-Não, me sinto muito jovem, o que talvez seja até um erro! 

  

Ao falar em ‘erro’, compreendemos que o entrevistado 4 tenha se referido ao 

fato de sentir-se na ilusão de manter-se sempre jovem, no entanto, as suas 

funcionalidades estão sendo cada vez mais perdidas. 

O entrevistado 6 parece ter um pouco de dúvida e também parece estar pensando 

no assunto ali naquele momento. Ele comenta: 
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-Não, nem tanto, não me sinto velho. Eu tenho 74 anos… 

  

O entrevistado 6 nos parece apreensivo por fazer uma contagem da idade que 

tem e do tempo que “lhe resta”. O confronto, proposital, entre as perguntas anteriores e 

essa, sobre se eles se acham velhos, nos ajuda a compreender que a própria palavra 

‘velho’ representa um estado de ser ao qual eles, embora em muitos casos, vivenciem 

com satisfação, ainda apresentem medo. Esse medo é totalmente compreensível diante 

da construção cultural que atualmente concebemos sobre a morte. Portanto, essas falas 

partem de simbolismos culturais com os quais estamos adaptados a viver por um longo 

tempo.  O Entrevistado 6 nos fornece a todo momento essa percepção de 

inconformidade, medo e insatisfação com a idade está chegando para ele, como se 

contasse nos dedos os seus anos de vida. 

O entrevistado 8 acredita que: 

  

-Não, pelo contrário! Agora que comecei a viver. 

  

Os entrevistados 3 e 9 não negam o envelhecimento nem as mudanças que 

sentem em seus corpos. A entrevistada 3 nos apresenta uma concepção de que se sente 

nova por dentro. Mesmo com suas concepções mais abertas sobre o envelhecer, a 

entrevistada nos demonstra a necessidade do retorno ao que é jovem, mesmo que isso se 

apresente internamente nela. 

Quando vos pergunto sobre se sentirem velhos, a maioria das respostas 

imediatas apresenta-se com confronto, medo e um antagonismo imediato sobre a 

juventude. Ou seja, ser velho constitui ainda uma ofensa ou um medo de ser inútil, o 

que é explicado em muitas falas lá na frente. 

O entrevistado 4 acredita ser um erro sentir-se jovem, por apresentar uma 

disposição cujo corpo encerra um limite devido à idade. Nesse sentido, seria um 

disparate encarar uma entrevista de um sujeito que está envelhecendo e perguntar: 

sente-se velho? Ao cabo que ouviríamos dele: Sim, com muito prazer. É difícil 

encontrar pessoas que nos tragam esse nível de compreensão, embora o entrevistado 8 

afirme que começou “a viver agora”, como um modo de não temer a idade nem a 

maturidade, mas de percebê-la como uma nova estação da vida. 

A alegria do entrevistado 8 parece sempre ser motivada por uma liberdade 
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expressa em seu jeito de ser e de falar. Acreditamos que este entrevistado não nutra uma 

concepção de que a velhice significa o fim (de forma negativa) da vida, mas sim, o 

início de uma nova etapa.  

Para a entrevistada 3, não há ponto negativo na velhice, para ela, pois: 

  

-Sou bem ativa! Não tenho problema nem pior parte para mim não, 

graças a Deus! Porque minha saúde é mais ou menos boa, não como 

tudo. Evito enlatado, fritura, gordura, como muita fruta. 

  

Como é possível perceber, as respostas não obedecem a um padrão de sentir a 

velhice. Cada entrevistado fornece, através de simples palavras e formas de 

compreender a vida, um universo de percepções a respeito das quais devemos 

considerar para compreender a velhice em suas mais variadas nuances. Não podemos, 

portanto, considerar uma concepção simples de velhice, uma vez que os próprios 

sujeitos, pensantes e que vivenciam esse momento, a consideram de formas diferentes. 

Pois, como ressalta Merleau-Ponty (2004, p. 23), “As coisas não são, portanto, simples 

objetos neutros que contemplaremos diante de nós; cada uma delas simboliza e evoca 

para nós uma certa conduta, provoca de nossa parte reações favoráveis ou 

desfavoráveis”.  

As concepções dos próprios sujeitos, muitas vezes estão permeadas pelo 

estereótipo do envelhecer, pois, muitas vezes isto está enraizado na própria sociedade na 

qual eles vivem. Ao considerar esse momento da vida como uma fase a ser vivida e 

encarada somente por pessoas de determinadas idades, estamos nos excluindo de 

compreender o movimento da vida em sua integralidade. 

A própria consideração de velhice e envelhecimento se baseia nos seus próprios 

corpos, no momento em que eles entendem que, mesmo com suas aparências, limites, 

idades, ainda sintam-se jovens, permaneçam jovens. Suas compreensões de corpo 

influenciam diretamente em suas compreensões de si como envelhecendo ou não, 

levando-se em consideração uma imediata comparação de corpo que funciona, que 

anda, que vive e festeja com o dos corpos jovens.  

Dessa forma, muitas vezes geram-se preconceitos em torno do envelhecer, o que 

afasta ainda mais as pessoas da verdade do ser velho, deixando como saldo, idosos 

abandonados, falta de políticas públicas que se mostrem eficientes e condizentes com as 

reais necessidades desse público, a própria desconsideração social em torno do sujeito 

que não está mais ativo no mundo de trabalho e que, aparentemente, é incapaz de 
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contribuir e produzir benefícios para o mundo. 

Dessa forma, vemos uma velhice carregada de imagens deturpadas, pois não a 

vemos como parte de nós ou de nosso futuro. Mas ao considerar o corpo no mundo, 

entendemos que ele “está sempre perto de mim, sempre aqui para mim [...] nunca está 

verdadeiramente diante de mim [...] existe comigo” (Merleau-Ponty, 2011, p. 134). Ele 

existe no social, no velho, na criança e no jovem, e por considerarmos que a velhice e o 

envelhecimento ocorrem no corpo, associamos esta fala também a este momento. A 

velhice existe pela idade, pelas rugas e pela experiência, mas acontece no ser e não 

diante dele. Assim, afirma o entrevistado 8 quando concorda que sua velhice é 

agradável. Ele fala sobre o momento, e diz: 

 

-É exatamente essa, você poder conversar, como nós estamos 

conversando. Eu, um velho, conversando com uma jovem. E se 

divertir, fazer boas amizades, continuar as que já tem e fazer mais com 

o povo jovem, por que o jovem e quem vai tomar conta disso aí, a 

gente vai deixar para o jovem. É isso, envelhecer com uma turma 

jovem, e com os “veim” também, mas se divertindo, que é bom 

demais! 

 

Ao questioná-los sobre a velhice, escutamos o que é e o que não é ser velho em 

suas concepções. Quem pode ser e quem não pode. Ao buscar compreendê-los através 

de seus gestos e seus corpos, os percebemos questionar a si mesmo sobre o envelhecer. 

O olhar para o outro, agora, partiu deles mesmos. Dessa forma, o sujeito é singular, mas 

sempre está atrelado a outro ser, pois vivemos imersos num mesmo mundo. 

 

4.1 Implicações para a Educação Física 

 

Para falar sobre o corpo que envelhece, é preciso antes compreender que esse 

corpo é lugar de vivências e experiências, as quais muitas vezes encontram-se 

silenciadas, pois não encontram uma escuta sensível do outro lado. 

Ao discutir as falas dos entrevistados desta pesquisa, percebemos que estes 

colocam-se de diferentes maneiras com relação ao seus corpos e seus modos de viver. 

Esse movimento nos leva à questão sobre se as áreas do conhecimento estão preparadas 

para lidar com essa multiplicidade, especificamente a área da Educação Física. 

Como já foi abordado, houve um grande desenvolvimento da população idosa no 

Brasil, fazendo com que se aumentassem os olhares em torno dessa fase da vida, através 
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da produção acadêmica, das necessidades médicas, educacionais, de lazer, de trabalho, 

entre outras. Pelo desenvolvimento dos assuntos relacionados ao corpo e ao movimento, 

não é indiferente à Educação Física, conceber sua própria forma de tratar os assuntos 

relacionados à velhice e ao envelhecimento. 

Assim, as prioridades em torno das pesquisas da área apontam para a 

compreensão de formas de desenvolver atividades e programas de exercícios físicos 

voltados para esse público em função de atender demandas das políticas públicas, bem 

como colaborar para as relações destes com os espaços de prática, relações sociais, o 

lazer, etc (GEREZ, 2010). 

A área da Educação Física é rica em possibilidades de movimento e em 

compreensões sobre o corpo. Embora ainda vivencie alguns problemas que denotam 

uma necessidade de modificar os parâmetros mecanicistas que muitas vezes vêm 

pautando sua produção de conhecimento, a área tem  contemplado  possibilidades de 

buscar conhecer o corpo.  

Sobre isso, trazemos o estudo de Antunes e Silva (2014), que fazem um 

levantamento da produção acadêmica da Educação Física sobre sujeitos na meia-idade. 

Segundo os autores :  

 

A Educação Física também ocupa lugar importante no conjunto de 

pesquisas e ações sobre o corpo, especialmente porque é um campo 

que se caracteriza, em grande medida, pela intencionalidade na 

intervenção. Além disso, está em constante contato com pessoas na 

meia-idade que buscam por práticas corporais de forma crescente e 

com diferentes objetivos (ANTUNES E SILVA, 2014, p.12). 

 

Nesse sentido, compreendemos que a Educação Física precisa sensibilizar o 

próprio olhar em torno do corpo que envelhece. Uma vez que atua diretamente no trato 

dos corpos, a Educação Física precisa possibilitar uma forma a mais de compreendê-los, 

além de poder valorizar os sentidos e significados percebidos e produzidos por eles.  

Ainda sobre a produção de Antunes e Silva (2014), a área tem concentrado suas 

pesquisas na compreensão de um envelhecimento mais ligado aos fatores biológicos, 

considerando-o uma alteração fisiológica do corpo, rumo ao declínio. Além disso, 

apontam dados sobre o retrocesso do envelhecimento e visões pessimistas baseadas em 

conceitos racionalistas da ciência positivista. Para os autores, os estudos baseiam-se nos 

pressupostos da busca pela saúde com ênfase na aptidão física e não abordam de forma 

enfática a representatividade desse momento para as pessoas que o vivem. Além do que, 
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apresenta-se uma confusão entre os termos meia-idade6 e velhice. Assim, os autores 

confirmam: 

 

Este campo de conhecimento não tem investigado sobre os interesses, 

necessidades e valores que as pessoas na meia-idade atribuem ao seu 

corpo, à saúde e às práticas corporais. Assim, a rigor, não se sabe o 

que estes sujeitos pensam e quais são seus argumentos para justificar 

os “cuidados”, as intervenções e escolhas que destinam a suas vidas, 

lacuna que demanda investigações científicas como importante tema 

de pesquisa a ser desenvolvido no futuro (ANTUNES E SILVA, 2014 

p.22). 

 

Dito isso, podemos compreender a partir das falas dos autores, que a área tem 

tratado o envelhecer e o corpo que envelhece priorizando uma concepção mais linear. 

Ou seja, quem envelhece, vai ficando mais doente e precisa de determinados tipos de 

atividades físicas e programas de exercícios para melhorar o corpo e reverter o processo, 

considerando-o como doença, muitas vezes. É nesse sentido, que se perdem as demais 

aproximações com a velhice, com o envelhecimento e também com a meia idade, no 

sentido de entendê-los como processos polissêmicos. 

Ao dialogar sobre as múltiplas possibilidades de ver e ser o corpo que envelhece, 

a área poderá ampliar suas concepções para abordagens mais humanizadas com pessoas 

que vivenciam esse processo. 

Além disso, a produção da área e das outras áreas deve considerar as diversas 

formas de conhecimento que partem de uma abertura dos olhares ao mundo percebido, 

do sensível, da experiência. Citamos Blessmann (2004, p. 22) que afirma que a visão da 

velhice pode engendrar melhores concepções ao visualizá-la em um contexto de 

símbolos e significados culturais, pois “no contexto sociocultural os fatores biológicos 

ou cronológicos não são critérios para a compreensão da velhice, mas sim o seu 

significado, a sua simbologia, ou o que ela representa em diferentes épocas”. Não 

somente considerar, mas incentivar o uso desse conhecimento para ampliar as 

concepções de mundo e de conhecimento que se tem atualmente. 

A Educação Física está preparada para diálogos mais sensíveis em torno do 

corpo que envelhece, embora não o faça com tanta frequência. Há muita informação a 

respeito dos efeitos mecânicos e fisiológicos que incidem sobre esse corpo a partir da 

prática de atividades físicas. Assim, concordamos com Gerez et al (2010, p. 486), 

                                                           
6 Segundo Antunes e Silva (2014, p. 11), a meia-idade é um momento da vida “situado ao final deste 

intervalo chamado idade adulta”. 
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quando discute que “muitos discursos e práticas na área da Saúde empenham-se em 

fazer da saúde e do estilo de vida saudável na velhice uma responsabilidade individual, 

desconsiderando aspectos socioculturais e políticos que interferem nas escolhas 

pessoais”. Destacamos, então, que precisamos discutir mais a fundo a experiência do 

corpo que envelhece situado no fenômeno da existência. 

Afirmamos isso, pois, como foi colocado no levantamento dos trabalhos sobre a 

Educação Física, corpo velho e envelhecimento trazido na introdução desta pesquisa, os 

trabalhos que pudessem nos responder aos questionamentos sobre as visibilidades da 

área em torno do corpo que envelhece são poucos. 

Ao abrir-se para uma compreensão mais sensível, no sentido de abrir-se para 

outras concepções, de compreender os sentidos e significados produzidos pelo corpo 

que envelhece, bem como na noção de que esse corpo é dotado de necessidades, valores, 

situado em um contexto social e permeado de heterogeneidades e complexidades, a área 

poderá, como apontado por Gerez et al (2010, p. 488) ser capaz de: 

 

[...] contribuir no desenvolvimento de uma consciência crítica que 

permita aos idosos refletirem sobre si mesmos, sobre suas realidades e 

sobre suas relações com o mundo, abrindo as possibilidades de 

discussões sobre o que significa viver essa etapa da vida.   

 

 

O desenvolvimento dessa consciência não se dará apenas ao próprio ser que 

encontra-se dentro do processo da velhice, mas para todos nós que envelhecemos 

diariamente, bem como uma forma de aceitação deste, como um fator biológico e 

natural, mas também cultural, sociológico, filosófico, antropológico, enfim, um fator 

humano repleto de complexidades. 

Assim, como apontam Gerez et al (2010) e Antunes e Silva (2014) a área carece 

ainda de reflexões que visem a velhice e o envelhecimento e, consequentemente o corpo 

que envelhece, em seu estado complexo, situado na sociedade contemporânea, de modo 

a compreendê-lo em espaços que acolham suas multiplicidades, contribuindo também, 

para o maior conhecimento de si e dos outros no fenômeno existencial. 

Os trabalhos discutidos na introdução contribuem para o nosso raciocínio de que 

a área da Educação Física tem muita produção intelectual capaz de embasar uma 

ampliação na forma como se enxerga o corpo que envelhece, bem como nos espaços 

que esse corpo vive. Ou seja, o corpo que envelhece para a Educação Física tem 
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capacidade de ser muito mais do que um corpo que sofre de efeitos positivos pela 

prática de atividades físicas. Todavia, os conhecimentos das áreas sociológicas, 

filosóficas e antropológicas podem contribuir para a compreensão do corpo que 

envelhece a partir de uma perspectiva múltipla, para percebê-lo em seus diversos 

contextos sociais, em suas limitações, em suas experiências, enfim.  

Assim, reafirmamos a importância desse estudo sobre o corpo que envelhece em 

um Estado da região Nordeste do Brasil, uma região que carece de olhares 

reconhecedores de suas potencialidades. Em um estudo realizado por Melo et al (2014) 

sobre a condição de vida de idosos nas regiões do Brasil, foi constatado que 31,4% dos 

participantes ainda vivem em condições precárias de vida devido a má distribuição de 

renda, resultando em baixa escolaridade e restrito acesso aos serviços básicos.  

A partir desses dados, destacamos  que pesquisas como a nossa, contribuem 

tanto na avaliação de políticas públicas (já que o projeto Nossa Cidade Mais Saudável 

parte de uma política pública), quanto para a percepção da necessidade de criação de 

outras políticas de incentivo ao acesso aos serviços básicos e que estimulem a busca 

pela qualidade de vida, com possibilidades de alcançar e transcender os aspectos 

biológicos no que diz respeito à saúde. 

E é por isso mesmo que abrimos espaço para as vozes do projeto Nossa Cidade 

Mais Saudável. Pois, por tratar-se de uma política pública, precisa de uma avaliação, a 

princípio. E em outras instâncias, essas vozes ajudam a destacar as ações que o projeto 

oferece e, ao mesmo tempo, amplia os horizontes na direção de novas compreensões em 

torno do envelhecimento. 

Para os profissionais do projeto, pode tornar-se gratificante ver seu trabalho 

rendendo frutos e até perceber novas formas de atuar com o público, no sentido de 

expandir cada vez mais os limites de atuação. Para os demais professores de Educação 

Física, ficam os relatos positivos de experiências que podem vir a contribuir com seus 

trabalhos, abrindo espaço cada vez mais para pesquisas que se aprofundem sobre o tema 

do envelhecimento, sobre o corpo que envelhece, suas complexidades e 

contextualidades. O que nos leva à percepção sobre o tipo de formação que está sendo 

construída para os atuais e futuros professores de Educação Física que lidam 

diretamente com esse e outros públicos. É preciso perceber se há um preparo, se há 

disciplinas que discutam isso nas universidades e como isto reflete socialmente. 

Destacamos alguns pontos discutidos nesse trabalho que podem embasar a ideia 

da importância de estudos como esse para a área. Trazemos como exemplo, o vínculo 
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dos participantes com os professores e a relação de amizade e afetividade discutida por 

eles, que nos auxiliaram a compreender que esse era um dos fatores motivacionais para 

que continuasse frequentando o projeto. 

O espaço do projeto, descrito e retratado em imagens e palavras, que propicia 

um ambiente agradável, além da possibilidade de ser usado para o lazer das pessoas que 

ali frequentam, principalmente das pessoas mais velhas. A prática de atividade física, 

nesse sentido, não se torna apenas uma obrigação, mas um prazer, quando vivenciada ao 

lado de profissionais e amigos que se encontram todos os dias para conversarem entre 

si, o que nos leva a uma compreensão mais ampliada de saúde, que não se baseia apenas 

na prática de atividade física, embora seja o motivo para que muitos dos participantes 

iniciem as caminhadas, mas a saúde fica compreendida aqui como um algo a mais, 

despertada pelo prazer em estar e em ficar, em tecer relações, construir o dia a dia a 

partir de novas possibilidades. 

Os prazeres e desprazeres relatados pelos participantes, a sexualidade, os 

encontros, o prazer em estar em família, pela alimentação, por manterem-se 

independentes e ativos em seus afazeres diários também nos auxiliam a entender a 

materialidade desses corpos. 

Compreendemos que todos esses fatores trazem implicações para a área da 

Educação Física, desde que permitam ampliar os olhares para o corpo que envelhece. A 

Educação Física tende a abranger seu referencial e encontrar no corpo que envelhece um 

mundo de vivências e experiências, bem como, ao considerar todos esses fatores, a 

Educação Física permite a ampliação dos olhares sobre a saúde, movimento e o corpo 

para os idosos.  Embora, ainda precisamos nos questionar se a Educação Física tem 

alimentado os padrões de corpo que atualmente estão sendo divulgados pela mídia. 

Precisamos ampliar as concepções, o que já vem sendo feito em alguns trabalhos 

discutidos anteriormente, mas de forma a renovar cada vez mais e ampliar o estoque 

dessas compreensões. 

A Educação Física oferece perspectivas para a ampliação dos sentidos dados ao 

corpo que envelhece, só precisamos sensibilizar nossos olhares em torno dele. Por 

enquanto, o corpo que envelhece para a área, ainda permanece sendo o corpo que 

oferece respostas adaptadas aos programas de exercício físico, o corpo que se encaixa 

nos protocolos criados e às análises biomecânicas de suas partes, em detrimento do 

todo. Embora, percebamos, esteja galgando degraus para a integralidade do corpo que 

envelhece, compreendido em suas multifaces.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não esperamos concluir esse trabalho de forma exata. Os questionamentos aqui 

levantados e as respostas trazidas, entre autores e entrevistados, nos elevaram a um 

patamar de esclarecimento que só nos incita mais e mais ao mundo da descoberta. 

Apesar disso, podemos inferir algumas coisas a partir daqui, sobre o corpo que 

envelhece e o mundo vivido ao qual fomos apresentamos, nos permitindo enxergar de 

perto (talvez de dentro desse mundo) o que os participantes compreendem pela velhice e 

envelhecimento. 

A escrita desse trabalho pressupõe de imediato um entendimento de que não 

devemos naturalizar o processo de envelhecimento, pois apesar de ser biológico, ele é 

sentido de maneiras diferentes por cada sujeito, pois cada ser é único. Isso foi reforçado 

pelas falas de cada um de nossos entrevistados. 

O trabalho também suscita uma necessidade imediata de nos colocarmos no 

lugar dos sujeitos mais velhos para entendê-los um pouco mais em seus mundos 

vividos. Mesmo que não tenhamos 60, 70, 80 anos, estamos envelhecendo diariamente e 

devemos entender esse fato a partir de quem já está avançado no processo. Envelhecer, 

para quem ainda não é velho, representa algo e esse algo deve transcender as 

representações do envelhecimento: dores, rugas, medo da morte e tudo mais. 

Talvez esses conceitos sejam obscuros e ofertem muitas barreiras para serem 

descobertos, afinal de contas, como anteriormente apontado, a velhice, no senso 

comum, remete-se a uma decadência fisiológica do ser, o que provoca medo, dor ou 

desvios de conduta e de aprofundar-se nesse mundo, por parte daqueles que não se 

consideram “envelhecentes”, ou que um dia irão ser velhos. 

Para uma área como a da Educação Física que ainda carrega consigo alguns 

traços do passado e prezam pela produtividade e juventude dos corpos, esse trabalho se 

faz necessário e importante para que esses olhares se expandam e para que se legitime 

uma compreensão mais sensível em torno do corpo que envelhece. Assim, uma 

compreensão de envelhecimento nessa perspectiva existencial, que abrange os aspectos 

culturais e naturais do ser, só tem a contribuir com a Educação Física na atuação dos 

profissionais. Nos olhares que estes voltam ao corpo que envelhecem, nas suas 

intervenções, na própria formação desses profissionais para lidar com esse corpo, além 

de expandir e aprofundar cada vez mais os sentidos, com vistas a se aproximar sempre 

mais do mundo vivido desses sujeitos, atuando em conjunto com suas experiências. 
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Os sujeitos entrevistados nessa pesquisa nos forneceram uma visão de seus 

mundos que só podem fazer crescer nossa maturidade em relação a um processo que é 

da vida. Dessa maneira, consideramos, a partir de suas falas, a velhice e o 

envelhecimento um entrelaçado de significados, de experiências, de composições, de 

partes justapostas, de cores e sentimentos que integram-se e unem-se para formar uma 

unidade, a qual entendemos como o corpo que envelhece. 

A partir do sentimento de pertencimento ao Projeto Nossa Cidade Mais 

Saudável, notamos que a saúde permeia o corpo que envelhece que caminha em busca 

de cuidar de si. Mas também, ele pertence aquele lugar, pois constrói e é construído 

diariamente por todas as relações que dele se despertam. 

A sensação de independência física e de funcionalidade são suscitadas pelos 

entrevistados como características marcantes dos resultados que as atividades diárias do 

projeto provocam neles, assim como as amizades, as conversas, os risos despertados e 

os vínculos. Portanto, podemos inferir que os participantes são dotados de várias 

características das outras fases da vida, pelo simples motivo deles se sentirem vivos, 

mas também revelam especificidades distintas, que merecem uma escuta e olhar 

sensível. 

Nesse quesito, acrescentamos as questões sobre movimento e trabalho, que 

denotam significados importantes e fundamentais para os significados do corpo que 

envelhece para os participantes do nosso trabalho. Avançamos também na noção da 

vida como finita pelos participantes e do corpo como condição essencial do ser. Outras 

concepções abordadas discutem o estabelecimento das relações afetivas no espaço do 

projeto, no contato com professores e amigos; a relação da saúde e do cuidado consigo 

que eles apresentam; da experiência, do significado da vida e dos prazeres e desprazeres 

para os participantes. 

Os entrevistados apresentaram as mais diversas formas de responder sobre seus 

corpos e sobre o ser velho, demonstrando que a perspectiva que empregam a esses 

conceitos depende da forma como viveram sua vida e esperam continuar vivendo, suas 

perspectivas para o futuro, as pessoas que compõem suas vidas e suas capacidades de 

continuarem construindo as experiências. 

Como ressaltam Nóbrega (2009 e 2010), Beauvoir (1970), Le Breton (2007, 

2011 e 2012), Alves Júnior (2004 e 2009), devemos compreender que a velhice, o 

envelhecimento, deve ser considerada de uma perspectiva, entendida no contexto e na 

história de quem a vive. Demonstramos isso ao obter as diversas respostas do que seria 
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esse envelhecer para o próprio corpo que envelhece. 

Seria correto considerarmos a partir das falas que envelhecer e ser velho é 

aceitar a vida e, muitas vezes, ter medo das consequências da transformação do corpo. É 

construir experiências e repassá-las, permitindo que sejam ressignificadas por aqueles 

que delas se beneficiam. 

Envelhecer e ser velho é enfrentar sim as quedas, as rugas e os cabelos brancos 

com bom ou mau humor. Ouvir-se chamar de velho e temer que aquilo signifique algo 

ruim, pois estamos cercados de tabus e conceitos pré-estabelecidos em uma sociedade 

que se utiliza de rótulos para controlar, qualificar ou desqualificar alguém.  

Compreendemos que seus corpos são seus santuários, vistos com amor, medo e 

tristeza também. O amor pelo corpo que os permite se mover e serem independentes, o 

medo de vê-los paralisar e a tristeza da comparação com o outro, com o que se é 

considerado melhor. 

Observamos em seus gestos e atitudes, o corpo que envelhece que trabalha e não 

enxerga a vida fora disso, que busca conforto espiritual na ajuda ao próximo, que se 

sente confortável e compreende a atual fase da vida que vive, assim como aquele que 

lamenta não poder correr.  

As visões do ser velho e do envelhecer entrelaçam-se com as concepções que os 

entrevistados têm sobre o corpo em movimento, que sente prazer e perpetua a 

continuidade da vida. Não seria possível considerar isso sem uma abertura ao mundo do 

sensível, ao mundo que dialoga com suas concepções e nos traz tais reflexões. 

Abrir-se ao mundo sensível, como já afirmamos, permitiu-nos chegar à 

compreensão do mundo vivido do ser velho para, junto com ele, compreender a vida 

enquanto processo cultural e natural ao mesmo tempo.  

Apreendemos o corpo que envelhece como um sujeito inscrito num determinado 

espaço e tempo. Ou seja, o sujeito é temporal e marcado pelo espaço a qual ele constitui 

e pelo qual é constituído. Esse sujeito foi identificado nas falas dos entrevistados 

quando esses nos contaram sobre seus mundos. 

O sujeito também é esse corpo fenomenológico, cujo corpo é sua presença no 

mundo, expressando a vida através da gestualidade, do movimento, da linguagem, 

tecendo seus sentidos e significados.  

Buscamos ouvir o corpo que envelhece, que traduz a experiência. Esse é o corpo 

das possibilidades, do sentir-se vivo aqui e agora, de permitir que o mundo construído 

seja ressignificado, dos olhares novos a cada dia que a vida traz mais e mais 
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possibilidades. 

O corpo que envelhece é sensível, dotado de capacidades. É isso que eles são 

capazes de ver ao permitirem-se considerar velhos, em idade, maturidade ou qualquer 

outra forma que consideremos ser velho. 

Nesse sentido, aprendemos sobre o mundo do corpo que envelhece como uma 

forma de buscarmos uma educação sensível, enquanto compreendemos e aceitamos a 

condição do ser no mundo e nos permitimos, a partir dessa sensibilidade, deixar 

transparecer vozes, imagens e realidades diversas que ampliem nossa capacidade de ver 

e conhecer o mundo. 

Compreendida que a concepção de corpo não se faz em uma, mas em várias, 

podemos inferir que, assim como discorremos que o envelhecimento pode ser percebido 

a partir e com base em suas várias nuances, do contexto social, da qualidade de vida, do 

meio ambiente, da genética, enfim, como fator múltiplo, do cultural ao biológico, 

podemos também inferir que o corpo aqui nesse projeto acompanha fielmente tal 

definição.  

Sua multiplicidade pode ser desenvolvida e compreendida nas falas dos mais 

velhos e, entre sorrisos e resguardos, laços e desvinculações, entre grandes conversas e 

poucas palavras entendemos que o corpo e a concepção de corpo encontrada no projeto 

Nossa Cidade Mais Saudável é dinâmica, variável com seus indivíduos e sugere que 

seus indivíduos continuam vivendo e desenvolvendo-a diariamente, tal e qual em 

qualquer outra fase da vida, demonstrando que o processo do envelhecimento não 

acontece com outros corpos e fora da vida, ele acontece aqui e agora, até que se encerre 

a próxima cena. 

Além disso, a concepção de corpo existente no meio do projeto mostrou-se como 

um dos aspectos consideráveis para se compreender tal fenômeno do envelhecer como 

um processo mais amplo, existencial. O modo como cada um encara e vive seu corpo 

também nos diz muito sobre o que este pensa da velhice em si e como cada um a 

vivencia.  

O corpo é chave e também parte fundamental de compreender um processo que 

não se pode definir nem focar em um modelo, mas sim compreendê-lo, vivê-lo, refleti-

lo, interpretá-lo e experienciá-lo e, a partir daí, discutir na perspectiva de cada um. 

Partindo da leitura de Merleau-Ponty (2004 e 2011) e Nóbrega (2009 e 2010), 

utilizamos a compreensão fenomenológica de corpo como condição existencial do ser e 

buscamos relacionar os conceitos e entrelaçar a compreensão do corpo que envelhece 
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com a noção de um corpo que vive e sente e que deve ser visto além de um corpo 

dotado de falências orgânicas. Percebemos a necessidade de entender o ser velho para 

além das posturas negativas que atuam sobre esse corpo.  

 Com o tempo de observação, sentimos que o Projeto Nossa Cidade Mais 

Saudável tem potencial para atender uma população ainda maior de pessoas idosas em 

outras partes da cidade, bem como o contexto de prática e de cuidados por parte dos 

profissionais. O convívio e os laços criados podem ser levados a outros lugares do 

Brasil, mesmo em um contexto atual de crise na qual vivemos.  

É fundamental investir em políticas públicas como estas, que valorizam e 

evidenciam o ser humano, cuidando de suas necessidades e gerando qualidade de vida 

com base na subjetividade e nas próprias condições de envelhecer de cada um. Além de 

colaborar com a qualidade de vida, pode reduzir os custos em torno dos serviços de 

saúde para esse público. 

O público idoso carece cada vez mais do investimento das políticas públicas. 

Uma vez que a população de idosos  tende a crescer cada vez mais, torna-se importante 

que se visualize as necessidades de trabalho, lazer, educação, moradia, atividade física 

que visualize a realidade dessa população, não excluindo-os de seus direitos ou da 

sociedade de alguma forma. 

  Compreendemos que o corpo do idoso não é um estágio em que acaba-se sua 

necessidade de experienciar, mas que permanece desenvolvendo-se a partir destas 

experiências. Percebemos ainda que o envelhecimento não acontece fora da vida, mas 

permanece como uma continuidade desta, não devendo ser tratada de forma negativa e 

estereotipada. O envelhecer apresenta-se para nós de formas múltiplas, tanto nas falas, 

como nas observações. As condições de envelhecer de cada um são subjetivas e plurais. 

O corpo que envelhece precisa, antes de tudo, ser enxergado como possibilidade 

do vivo, daquele que cria e experimenta tanto quanto em outras fases da vida. Nesse 

sentido, enxerga-se a necessidade de ampliação dos estudos na grande área da Educação 

Física, de modo que permita que o corpo que envelhece seja percebido dentro das suas 

limitações, mas também dentro das suas possibilidades. 

Quanto à área da Educação Física, esse estudo compreende que é uma área rica 

em possibilidades de perceber o corpo que envelhece em seu lugar de subjetividades, 

buscando aliar o trato desses corpos numa perspectiva mais sensível a partir do 

aprofundamento dos estudos e da ampliação dos olhares para as novas possibilidades de 

espaço, concepções, necessidades, enfim, tudo o que se percebe em torno do corpo que 
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envelhece. 

As produções em torno dessa concepção de corpo que envelhece podem avançar 

ainda mais no sentido de desvelar os sentidos e os entrelaçamentos desse corpo com o 

mundo, com a vida e com os sentidos e significados que tece ao longo do amadurecer. 

Torna-se necessário, contudo, que a Educação Física caminhe para além dos protocolos, 

das respostas motoras afetivas, dos programas de exercícios físicos e investigue, como 

esse trabalho faz de forma inicial, o sensível por traz do envelhecer, e amplie as 

possibilidade para aqueles que ainda nutrem concepções reduzidas da velhice e do 

envelhecimento. 

Defendemos que esse é um mundo infinito em suas possibilidades de 

significações e conhecimentos, portanto, não podemos fechar uma conclusão a respeito 

do mundo vivido do velho e dos fenômenos que ocorrem em torno do envelhecer, pois o 

ser não é acabado, ele constrói-se e reconstrói-se diariamente de modo que, através 

dessa (re)construção de si, ele insira no mundo novas perspectivas e novas ideias e 

transforma-se junto com ele e com o outro. Assim, não podemos dar um ponto final, 

sem iniciar outro parágrafo, e outro e outro, que nos leve à compreensões sempre 

inacabadas do fenômeno que é o Ser. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

1. Desde quando começou a fazer parte deste projeto? 

2. O que estimulou a começar? 

3. Quais as atividades você mais gosta? 
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4. Durante a prática das atividades, como você se sente (em relação ao seu corpo, 

quais sentimentos, quais sensações)? 

5. Você notou alguma mudança no seu corpo durante esse tempo? 

6. Se sim, cite quais. 

7. Se não, quais mudanças você gostaria de observar? 

8. Como os profissionais tratam o desenvolvimento das atividades (palavras de 

motivação, exemplos de vida)? 

9. O que te motiva a continuar no projeto? 

10. Além das atividades e do que já foi citado, existem outros motivos que te 

estimulam a continuar no projeto? 

11. Qual o seu objetivo dentro do projeto? 

12. Sente dificuldade em realizar alguma atividade? 

13. Você se sente velho? 

14. Se sim, o envelhecimento te impede de algo? 

15. Melhores e piores aspectos da velhice? 

16. Como você sente seu corpo envelhecer? 

17. O que é envelhecer na sua concepção? E ser velho? São as mesmas coisas? 

18. Como seria uma velhice agradável para você?  

19. Quais são seus prazeres na vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

-Há quanto tempo participa do projeto? 

Desde que começou, quatro anos. 
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-O que te estimulou a começar a participar do projeto? 

Porque sempre a nutricionista pede. O médico endocrinologista que eu vou pede para eu 

fazer atividade física e eu digo a ele que faço aqui. Caminho, e faço essa atividade aqui 

(apontando para o alongamento). 

-Quais são as atividades que a senhora mais gosta de fazer aqui?  

‘Todas’ eu gosto. Caminhada, alongamento. É muito bom né? Tenho problema de 

coluna, e é muito bom. Melhorei bastante. 

-Como a senhora se sente quando está praticando atividade? 

Me sinto bem. Muito bem! Às vezes eu venho aqui só pra alongar. Aí faço o 

alongamento e volto. Mas sempre eu vou com aquela senhora quando passa (aponta) e 

nós vamos até o final, até a Prudente de Moraes. Aí eu moro aqui mesmo na Afonso 

Pena, lá na frente, todo dia eu faço essa atividade. 

-A senhora notou alguma mudança no seu corpo depois que começou a fazer o 

projeto? 

Melhorei da coluna; Me sinto bem quando faço atividade. 

-Gostaria de mudar de alguma forma? Atingir algum objetivo aqui dentro? 

Não, só assim, mudar o peso né? Não quero aumentar né? Tenho que diminuir porque 

eu sou um pouquinho... como muito (risos). Quando eu como mais, no outro dia tenho 

que vir! 

-E o pessoal daqui? Como eles são? 

Muito bons. Uma turma animadíssima, boa demais. Eu sinto falta quando eu não venho.  

-O que te motiva a continuar no projeto? 

É bom pra todos, não só pra mim, para todos os de idade que gostam de fazer essa 

atividade. 

-A senhora sente alguma dificuldade em realizar as atividades daqui? 

Não. Só às vezes o joelho direito que dói um pouco em algumas atividades. 

-E em casa? Alguma dificuldade? 

Não, só abaixar para tirar algo de armário. Sentar, levantar, eu sinto dor no joelho, 

dificuldade. 

-A senhora se sente velha? 

Não! Eu acho que meu pai me registrou antes de nascer (risos). 

-Por quê? 

Por que eu tenho 70 anos e não sinto esses 70 anos. Eu faço tudo! Eu ando, eu faço 

minhas compras, tudo. Eu não sinto dificuldade de nada. Ando muito… 
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-Envelhecer te impede de algo? 

Não, de jeito nenhum! Não faço nada de passar no rosto, nem creme, nem nada, eu 

nunca passei, nunca fui de fazer essas coisas. Eu vivo a vida normal. Não tenho vaidade, 

eu não tenho essas preocupações. 

-Qual é a melhor parte do envelhecimento? 

Aí eu nem sei como te dizer a melhor parte. Eu ainda não senti assim, a velhice 

chegando. Só pela idade, mas não me senti velha. Trabalho todo dia no meu trabalho 

(cabelereira), trabalho desde os 14 anos, estou com 70 anos e não me sinto. Eu não me 

sinto de ruga, essas coisas, eu não me sinto. Eu me sinto normal. Eu não pensei nisso 

ainda não. 

-Para a senhora o que é envelhecer? O que é ser velho? 

Bem velhinho, sem se levantar mais do canto. Eu acho que envelhecer é isso. Quando 

chegar aquele momento que não sai mais, que não faz mais nada é porque chegou o 

momento mesmo (rindo). 

-O que seria uma velhice agradável, em sua opinião? 

A minha até agora eu estou achando boa. Se eu for até o fim desse jeito, a minha tá 

agradável demais. Com saúde, disposição, já tive um câncer de mama, já tive uma 

pancreatite aguda, quase morria, já tive tanto problema de saúde, mas estou aqui, me 

sentindo forte mesmo. Faço tudo! Tenho um marido em cima de uma cama, ainda 

ajudo, dou banho com a menina. Limpo, faço curativo, tudo! E ele é mais novo que eu. 

-Quais são seus maiores prazeres na vida? 

É tá com minhas filhas, meus netos né? Na minha casa. Essas coisas. Tudo isso. Pra 

mim é tudo! 

 

ENTREVISTA 2- 

-Desde quando começou a fazer parte desse projeto? 

Eu acho que já faz mais de 3 anos, porque eu não sabia, depois foi que a menina chegou 

lá na praça falando aí eu comecei a descer na Mossoró (rua) e vim por aqui, aí daqui eu 

fico um pouco caminhando e depois vou para a praça e da praça vou trabalhar. 

-O que estimulou a senhora a começar a fazer parte desse projeto? 

Foi assim, eu fazia academia, aí minha menina como teve neném eu deixei, aí comecei 

com uma dor assim, no peito do pé, e aquelas dor assim, aumentava, aí foi pra um 

médico que me deu encaminhamento para um ortopedista, chegou lá e perguntou se eu 

fazia algum preparo físico eu disse a ele que fazia academia e tinha deixado. Aí ele disse 

assim: então a senhora começa a fazer algum preparo físico porque quando a gente 

começa e deixa, começa uma coisa e deixa, fica uma dor aqui, uma dor acolá. Quando 

pensar que não tá tudo doído e a gente não começa mais a fazer nada. Aí eu passava e 

ficava olhando e disse: eu vou caminhar, aí eu descia na cidade, vinha caminhando na 

Mossoró, na prudente aí descia aí, fazia, daqui eu ia caminhando e fiquei. Aí graças a 
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Deus eu, essa dor que eu sinto no peito do pé passou, que de manhã eu levantava da 

cama e ficava assim andando sapateando, parecendo que estava com bicho de pé.  

-Descobriu o que era a dor? 

O médico disse que era porque eu tinha deixado de caminhar, aí ficava a dor nos ossos, 

e ele disse o nome dos ossos, mas eu esqueci. Aí pronto, devido a eu vir caminhando, 

ficar na praça, que lá tem uma academia que a prefeita montou né? Aí lá eu faço 

atividade e depois vou caminhando para o trabalho que fica perto. Aí não dói mais o 

peito do pé. Aí às vezes eu fico com uma dor cansada, que eu tenho problema de coluna, 

aí devido eu pegar em peso, eu fico com uma dor cansada nos ombros, mas devido ao 

alongamento e exercícios passa mais, não fica doendo muito. 

-Como a senhora se sente durante a prática do exercício? 

Como a gente vê, o dia-a-dia de sobe escada, desce escada, pega vassoura, passa pano, 

limpa janela, aí fica um pouco cansado. No que a gente faz os alongamentos e o preparo 

físico parece que saiu uma tonelada de peso de cima da pessoa. Aí fica melhor, fica 

mais maneiro, né? 

-Durante a caminhada, como a senhora se sente? 

Sinto bem. Gosto de fazer, quando eu fico de férias eu vou caminhar na área de lazer 

né? Que eu moro na Zona Norte, levanto cedo e vou. Quando eu não vou de manhã vou 

de tarde com a neta. A neta fica brincando e eu fico lá fazendo meu preparo físico. Aí é 

bom. 

-A senhora notou alguma mudança no seu corpo depois que começou a fazer 

atividade física? 

Ah! Mudou, sabe por quê? Eu era um pouco mais gordinha (risos), aí eu acho que 

pesava 60 e pouco e agora estou pesando 50 e alguma coisa, né? Aí diminuiu mais, 

porque quando a gente chega a uma certa idade né? Deixa de comer bastante coisa 

pesada de noite, não comer mais comida “maneira” e não jantar muito de noite para não 

ficar mais né... Aí começa esse problema de colesterol, as vezes tem esse negócio da 

diabete. Mas graças a Deus eu acho que eu não tenho não. Mas os outros exames a 

médica disse que eu tenho um pouco de colesterol. Aí eu penso: como é que eu tenho 

um pouco de colesterol se nem de gordura eu gosto, nem comida gordurosa eu como? 

Aí a menina respondeu: mulher, às vezes é o dia a dia que a pessoa se estressa aí fica 

assim. Aí eu digo: é, ‘possa que ser’, que às vezes eu fico um pouco irritada mesmo 

(risos). 

-Tem alguma outra mudança que a senhora gostaria de observar no seu corpo? 

Queria ser um pouquinho mais esbelta (risos) 

 

-E os profissionais daqui? Como eles te tratam? Como eles trabalham? 

(admirada) Ah! Eles trabalham muito bem! A gente brinca muito, são muito 

brincalhões, tratam a pessoa muito bem né? A doutora é uma ótima pessoa, a 

professora, aqueles professores são muito boas, que nos tratam bem, concordam com 

tudo, no fim de ano perguntam se queremos fazer festinha, a gente contribui com tudo, é 
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bom demais né? Porque já pensou a pessoa vir e os professores tudo de cara feira? Né? 

Aí a primeira coisa é a pessoa ter educação e tratar a pessoa com muito amor e carinho, 

aí do mesmo jeito a gente trata eles né? Aliás, ‘todas a gente’. As colegas que chegam, 

eu que não fico muito porque vou trabalhar, mas fico um pouquinho e depois vou 

trabalhar, eles são ‘muito ótimos’, um amor de professores.  

-Qual a sua motivação para continuar aqui no projeto? 

Minha motivação? Que eu gosto sabe? De tudo e de participar de tudo sabe? Tenho 

vontade assim porque quando a pessoa vai ficando mais velha se encostar for ficando 

com preguiça aí pronto! Quando quiser fazer uma coisa não tem mais coragem de fazer 

nada, fica sem disposição de fazer ‘as coisa’ né? 

-A senhora tem algum objetivo a atingir aqui nesse projeto? 

Pretendo ficar até ficar mais velhinha né? 

-A senhora sente alguma dificuldade de realizar alguma atividade aqui dentro? Ou 

fora? 

Não, tenho não. Eu gosto de fazer tudo. Até dançar que às vezes ‘nas comemoração’, a 

doutora mais os professores traz dança e a gente gosta. É bom demais. Tudo que der pra 

fazer eles trazem e a gente participa. Também tem um sorteio que a farmácia contribui 

de DNA, de 15 em 15 dias tem exame da glicose, é bom demais. 

-A senhora se sente velha? (momento sempre mais difícil em todas as entrevistas, 

pois sinto receio de os ofender, já que é um tema tão tabu, sempre faço algumas 

explicações antes). 

Não, por mim, me chama de velha e eu não acho ruim não, mas quando eu estou bem 

irritada e alguém diz assim: velha. Eu digo: velha é o passado! Mas, um dia a pessoa 

num vai ficar velha né? Aí tem gente que gosta de chamar velha pra rebaixar né? Aí eu 

digo: O que vem de baixo não me atinge que eu sei que um dia eu vou ficar velha. 

Aliás, eu já estou ficando velha mesmo né? (risos) Não acho ruim não. Eu me sinto 

assim bem, às vezes meu menino diz assim: e aí velha! Aí meu patrão vem e diz- Olhe, 

dona Glória, esse menino. Eu digo: não, tem problema não, é o jeito dele falar. Mas a 

pessoa tratando assim a pessoa com amor e carinho e chamando velha, é bom demais, 

agora ‘xingando’ a pessoa né? É ruim. Aí tem muita gente que não gosta né? 

-E a senhora acha que o envelhecimento nos impede de fazer algo? 

Num impede não sabe? Depende ‘daquelas vovó’, daqueles vovô que fica  acomodado. 

Mas eu acho, só se quando a pessoa não puder andar né? Mas enquanto a pessoa puder 

andar e ter força pra tudo? É bom demais. 

-Qual a melhor parte de envelhecer? O que há de melhor? 

O que há de melhor em envelhecer? A pessoa já ter feito tudo na vida né? Caminhar, 

brincar, dançar, né? Que isso é bom demais né? E a pessoa já é um pouco mais velha, já 

fez um bocado de coisa né? 

-E a pior parte? 

A pior parte é a pessoa ficar sozinho na vida sem ter ninguém pra pedir uma ajuda. Eu 
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acho que é assim, o meu pensar. Que a pessoa ter filho, aí depois fica doente, fica num 

canto pedindo ajuda a um e a outro, aí demora a vir. Aí a pessoa se sente só, cada vez 

mais e se sente cada vez mais velha por que tá vendo que tá sozinho e não chega 

ninguém para ajudar, eu acho que é isso, o abandono. 

-Em relação a seu corpo? A senhora sente que seu corpo tá envelhecendo? 

Eu acho que não! (risos). 

-Pra senhora, em sua opinião, o que é envelhecer? O que é ser velho? É a mesma 

coisa? 

Eu acho que envelhecer é quando a pessoa vai ficando com a cabeça toda branquinha, 

vovozinha, acomodada. Eu acho que é isso (risos).  

-Ser velho é a mesma coisa? 

É eu acho que sim! 

-Pra senhora, como seria uma velhice saudável? 

Comer o que a pessoa gosta, que não seja muito pesado e muito gordo né? Comer 

comida saudável. Aí a pessoa vai ficando uma vovó, uma velha, assim que , diz o povo, 

mais saudável né? Se comer muita comida gorda vai ficando doente, acabado aí não tem 

mais jeito né? 

-Última pergunta: Quais são os prazeres da senhora na vida? O que a senhora faz 

que mais gosta? 

Ir à praia, ir à festa, sair de noite, andar com os netos, levar eles pra brinca, eu acho que 

é isso, pra mim é isso! 

 

ENTREVISTA 3  

-Pergunto se ela se importa em dizer a idade e ela responde: 

Não, Com muito prazer: 80 anos. (Não usa óculos nessa idade e demonstra uma enorme 

satisfação pela vida). 

-Desde quando a senhora começou a fazer parte do projeto? 

Uns três anos. Antes de começar, eu já caminhava aqui.  

-O que estimula a senhora a começar a fazer parte do projeto? 

Porque, primeiro porque eu vim fazendo né? E achei bom caminhar porque eu fui à 

médica e ela disse que eu precisava pelo menos três vezes por semana, aí eu gostei 

tanto, me sentia tão bem que eu comecei todo dia. Aí aqui nesse projeto, melhor ainda 

que faço exercício (se referindo aos alongamentos realizados pelos professores). 

-Quando não vem, sente falta? 

Nunca falto. Às vezes eu faço e não tem ninguém. Aqui é ótimo. 
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-A senhora faz quais atividades aqui? 

Tudo. Todos esses exercícios aí. Alongamento. 

-Gosta de fazer? 

Gosto. Já veio um professor de dança ai eu fiz tudo eu faço! 

-Como a senhora se sente quando está fazendo esses exercícios? 

Muito bem! Me sinto outra pessoa. Quando fiz a cirurgia, passei um tempo sem vir. O 

povo era perguntando por mim e eu me sentia sem disposição. Agora não, quando eu 

chego em casa eu sinto disposição para fazer tudo. Graças a Deus! Minha pressão é boa, 

as taxas tudo boa! 

-Pronto, já ia perguntar se notou alguma mudança depois que começou.  

Mudou, mudou sim. 

-A senhora gostaria de notar alguma outra mudança? Assim, com esses exercícios 

do projeto? (nesse ponto ela não entende e a coordenadora interfere e refaz a 

pergunta anterior, se melhorou na qualidade de vida, ela diz que “melhorou muito, 

muito mesmo”). 

Estou mais flexível, com mais disposição, eu faço tudo em casa, tudo feito. 

-E o pessoal aqui? Como é que o pessoal te trata? 

(risos) Me trata muito bem, cada um melhor que o outro, tanto os professores quantos as 

pessoas que caminham aqui. Já conheço tanta gente aqui, fiz tanta amizade! 

(interferência da coordenadora- uma coisa boa daqui foi isso, exatamente essa interação, 

essa amizade). A entrevistada concorda e completa afirmando sobre as amizades e diz: 

“eu gosto muito de fazer amizade (a coordenadora continua e diz que muitas vezes as 

pessoas param lá só pra conversar) A entrevista continua e diz que os professores são 

ótimos, dedicados, “e eu como fui professora, eu adoro conversar”. 

-A senhora é professora? 

Sou professora de português, de letras, Sou licenciada em Português e 

francês.(Coordenadora: muita gente que caminha aqui já foi aluno dela).” A entrevistada 

aponta alguns alunos que estão se alongando e passando na hora”. Fui aluna do Ateneu 

e fui professora do Ateneu muito tempo (relembra alguns alunos) Eu tenho médico, 

engenheiro, tudo meu aluno. É tanto aluno que passa por mim as vezes. Fui professora 

primária né? Do elementar, alfabetização de adulto, participei; já fui catequista, fiz tudo! 

E adoro ensinar, e já ensinei particular em casa, todos os colégios. Nasci para ensinar, 

porque com 7 anos já sabia ler. Pegava o jornal, revista eu lia. Aí o povo dizia para 

minha mãe- “essa menina tá fazendo falso as letras, mande lê um pedaço”. Aí eu pegava 

o jornal e começava a ler. Aí fiz papai comprar, carteira, lá em casa tinha um quartinho 

que ele alugava, ele comprou quadro negro, eu ensinava a vizinhança, sem ganhar nada, 

só pra ensinar. E fiz magistério, aí fui fazer vestibular pra ensinar, só queria se fosse 

letras ou serviço social, aí passei. Minha irmã é professora de inglês. E eu de francês, 

adoro francês! Estudei até a quarta série da aliança francesa e tive bons professores na 

faculdade. Ensinei dois anos de francês no Padre Miguelinho, mas língua se você não 

praticar… mas ainda me lembro de muita coisa de francês, muita coisa! É ótimo! 
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-A senhora sente alguma dificuldade de realizar as atividades aqui no projeto? 

Não, nenhuma. No começo, mas agora nenhuma.  

-Qual era a dificuldade que a senhora sentia no começo? 

(se abaixa e mostra o alongamento para tentar encostar a mão no chão, mostra a 

diferença de antes, quando ela não conseguia e do agora, quando ela quase consegue, 

em relação à flexibilidade). Equilíbrio das pernas né? Mas agora melhorou. 

-A senhora se sente velha? 

Me sinto na idade, mas por dentro me sinto nova! 

-A senhora acha que envelhecer te impede de fazer alguma coisa? 

De jeito nenhum! Graças a Deus não impede não.  

-Quais são os melhores aspectos do envelhecimento para a senhora? O que há de 

bom em envelhecer? 

É porque a gente adquire muita experiência, com as outras pessoas a gente vai 

aprendendo a conviver. É muito bom conviver, que a gente vai vivendo e aprendendo 

né? E a gente tem que aprender muito. Aí eu me aposentei, passei 35 anos em sala de 

aula, nunca tirei licença prêmio. E me arrependi tanto quando me aposentei porque eu 

fiquei sem fazer nada aí me dediquei a ensinar em casa, reforço de português para o 

Colégio das Neves, pra o Salesiano, todos os bairros. Eu tinha 6 a 10 alunos em casa. 

-Mesmo aposentada? 

Mesmo aposentada. Ensinei, depois deixei. Aí, vou fazer o quê? Ensinava mais a noite. 

Muito dentista, engenheiro perto da minha casa, tudo foi meu ex-aluno. 

-E a pior parte? De envelhecer? Tem alguma pior parte? 

Não acho não. Pior parte? Não! Sou bem ativa, não tenho problema nem pior parte pra 

mim não graças a Deus, porque minha saúde é mais ou menos boa, não como tudo. 

Evito enlatado, fritura, gordura, como muita fruta. 

-E o seu corpo? A senhora sente o seu corpo envelhecendo? 

Não, sinto não. Tenho muita disposição. 

-Para a senhora, o que é o envelhecimento? 

Eu acho… é um prolongamento da vida. É uma maneira de ser. Eu acho bom. Esses 

anos todos. Eu acho muito bonito quando chega aos 100 anos, não sei se eu vou chegar, 

mas graças a Deus, já tive muito problema já. Fiz histerectomia, a menopausa eu não 

senti nada, nada nada. Nem calor, não senti nada. Envelhecer foi muito bom e eu adquiri 

muita experiência. Já perdi meus pais, houve muita morte na minha família. Perdi meus 

pais, minha irmã, uns amigos. Os anos 1980 foi o pior período. Trabalhei muito, meu 

pai morreu quase nos meus braços. Botaram enfermeiro e eu aprendi tudo com ele. 

Fiquei muito mal, muito abatida, mas depois fui melhorando. Tive anemia, mas fiquei 

boa, fiz cirurgia de catarata dos dois olhos e não senti nada, graças a Deus e estou 

gostando demais. Tenho amizade com todas as crianças. Todo mundo gosta de mim, sou 
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da igreja, sou católica. Sou da pastoral da liturgia e tudo é comigo na Igreja. Para passar 

o tempo, para não ficar muito tempo parada. Aí gosto de fazer trabalhos manuais, bordo 

ponto de cruz, ponto cheio, só não sei fazer croché nem tricô, mas o resto tudo eu sei 

fazer. Faço tudo de pano bordado, já ganhei muito dinheiro, já ensinei nas casas 

particular, sempre gostei. Ensinei ponto de cruz, bordei toalhas. Adoro trabalhos 

manuais. 

-O que é uma velhice agradável, uma boa velhice em sua opinião? 

Na minha opinião? É ter paz, é ser alegre, alegria é a melhor coisa do mundo, deve 

procurar ser feliz. É como diz um pensamento de Jesus: procure ser feliz e ser 

socialmente útil porque ninguém é feliz sem ser útil e ninguém é útil sem ser feliz. 

Então esse pensamento é assim. Dá alegria as pessoas, consolar, gosto visitar os 

doentes, eu gosto. Cada dia estou aprendendo mais, e minha vida tá muito boa, queria 

que Deus me desse muitos anos de vida para continuar ajudando as pessoas e realizando 

desejos. Ajudar mesmo as pessoas fazendo mal a gente. Eu gosto de perdoar sempre, 

quem faz uma coisa mal comigo eu entrego a Deus. Não reclamo da vida Graças a 

Deus, tudo para mim tá bom. Quero dinheiro? Não, dinheiro não é tudo. Entrego a 

Deus, Ele é nosso braço Forte. 

-Última pergunta: quais são os seus maiores prazeres na vida? O que a senhora 

mais gosta de fazer? 

De conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas, sem querer retribuição nenhuma. E 

fazer com que todas as pessoas gostem de mim né? Porque nem Deus agradou todo 

mundo. Eu não me importo o que dizem de mim, né? É como dizem- seja tudo e seja 

você mesma. Eu não gosto de me apresentar pra ser melhor que todo mundo não, eu sou 

igual a todo mundo. -Explico sobre a pesquisa mais um pouco, para que possamos 

esclarecer sobre o envelhecimento e ela endossa: tem gente que nega a idade, eu não 

gosto de dizer que sou velha, sou idosa. Essa velha, aquela velha? Eu fico mal. A gente 

sente falta da vida, a saudade das pessoas, mas a vida continua.  

 

ENTREVISTA 4 

-O senhor faz parte do projeto? 

Não, só caminho. (Embora diga isso, o entrevistado participa das outras atividades 

ofertadas pelo projeto, assim como alguns outros. Eles acreditam que o projeto só 

ocorre mesmo na tenda, com os alongamentos). 

-O que te estimulou a começar? 

Necessidade física. 

-Quais as atividades que o senhor mais gosta de fazer além de caminhar? Tem 

alguma? 

Academia. 

-Durante a prática de atividade, como o senhor se sente? 

Muito bem! 
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-Qual a sensação de estar aqui? 

Aqui é mais agradável, porque a gente conversa, brinca, ‘manga’ do outro, critica, 

discute política, finanças, etc... 

-O senhor já notou alguma mudança em si mesmo depois que começou? 

Em mim? Notei demais. No momento eu estou com roupas apertadas, não por gordura, 

mas por ganho muscular. 

-Alguma outra mudança que o senhor gostaria de perceber em si, em relação à 

atividade física? 

Não, não. Estou bem! 

- O senhor sente dificuldade de realizar a atividade? 

Nenhuma dificuldade! 

-O senhor se sente velho? 

Não, me sinto muito jovem, o que talvez seja até um erro. 

-Por quê? 

Por que eu executo todas as tarefas que um jovem executa sem me sentir cansado ou 

enfraquecido. Eu trabalho todo dia, três expedientes, e gosto muito do que faço. 

-O senhor acha que envelhecer te impede de fazer algo? 

Não, de maneira nenhuma. O envelhecimento até agora nem foi notado! 

-Existe algum melhor ou pior aspecto sobre envelhecer? 

Olha! Eu diria que é diretamente proporcional à faixa etária: na mocidade você sai, se 

encontra, bebe, farreia, faz coisas agradáveis; nessa idade agora, a gente chega, encontra 

os netos, brinca, que é uma coisa nova. Então, se eu jovem eu não tinha neto, velho, eu 

tenho. Então são coisas diferentes, mas agradáveis, todas as duas. Se eu pudesse eu 

voltaria, assim, para passar mais uns dez anos com meus 18, 20 anos. Mas não pode 

então eu tenho que me acomodar aqui. Aonde, não reclamo. 

-Em sua opinião, envelhecer e ser velho são a mesma coisa? 

Não, são coisas diferentes. Envelhecer é quando você perde o domínio da situação, por 

incapacidade física ou mental, ou de doenças, e ficar velho é que você viveu muito, mas 

sua cabeça é boa, você dirige seus bens e obrigações. Então eu sempre brinco que quem 

envelhece é a cabeça, não o corpo. 

-Na sua concepção o que seria uma velhice agradável? 

É essa que eu estou vivendo! Bons amigos, sinceros, desinteressados, e uma família, 

que é o principal bem constituído. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. E a gente 

chegar nessa idade com uma qualidade de vida boa, sem exageros, mas sem 

dificuldades financeiras, sem dificuldade de saúde. Então eu acho que isso é uma 

maneira agradabilíssima. 
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ENTREVISTA 5 

-O que estimulou o senhor a começar as atividades? 

Olhe, eu sou diabético e sou hipertenso e preciso fazer alguma movimentação para não 

ficar ocioso em casa porque isso prejudica a minha saúde. Então eu venho caminhar 

para que isso… é como se eu fizesse um exercício para minha saúde. 

-O senhor faz alguma outra atividade que o senhor goste de fazer, fora essa? 

Não, eu faço essa caminhada que eu gosto de fazer todo dia. Todo dia, durante uma hora 

e meia, mais ou menos, eu caminho. 

-Durante as práticas de atividade como o senhor se sente? Em relação a seu corpo, 

a tudo? 

Ah, me sinto muito bem. Inclusive quando eu não venho, por exemplo, o tempo mesmo 

estando bom, eu fico com remorso porque a minha saúde necessita. Eu só não venho 

quando o tempo tá ruim ou algo que obstaculize minha vinda. Não tendo, eu tenho que 

vir, e quando não venho eu me arrependo, eu fico com remorso porque não vim, eu 

preciso dessa caminhada para minha saúde. 

-O senhor notou alguma mudança? Depois que começou? 

Sim, muitas. A minha saúde é primordial. Então quando eu caminho eu me sinto bem. 

-Já percebeu se controlou sua diabetes? 

Ah, sim. Serve de controle para minha diabetes. Se eu não vier caminhar, eu não perco 

calorias, e eu não perdendo calorias eu engordo, e a gordura, o peso não é recomendável 

para minha doença. 

-O que te motiva a continuar? Fora a saúde? 

O senhor viu que agora passou uma turma aí né? Eu caminho, além do problema de 

saúde, tem uma turma que a gente se reúne e torna a caminhada um prazer, além de uma 

necessidade orgânica e salutar pra saúde, a gente brinca, interage, conversa. Então é 

muito agradável. 

-O senhor sente dificuldade em realizar alguma atividade na caminhada? No dia a 

dia? 

Não, eu trabalhei durante 44 anos da vida como magistrado, então eu me sinto livre, 

leve e solto. Então eu não tenho nenhuma dificuldade. Me preparei para a 

aposentadoria, então eu não faço nada a não ser olhar a TV, ler jornal, ler algum livro. 

Minha vida é muito confortável. 

-O senhor se sente velho? 

Não, não me sinto velho. 

-Mas o que o senhor entende por envelhecer? 
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Ah, envelhecer é você amadurecer, ter experiência de vida. É você inclusive aceitar. 

Porque isso é uma coisa natural, é uma coisa normal que você não pode fugir. As 

mulheres e uma parte dos homens às vezes não querem aceitar essa realidade, fazem 

cirurgias plásticas. EU acho isso muito bacana para as mulheres, principalmente porque 

as mulheres tem que ser vaidosas, eu acho legal. Mas a velhice é uma consequência 

natural, é uma coisa da vida né? 

-O senhor acha que envelhecer impede a pessoa de fazer algo? 

Sim, porque tem coisas que são próprias da juventude né? E dentro da realidade da vida, 

a gente tem que aceitar, digamos assim, os obstáculos que elas nos impõe. Por exemplo, 

na minha idade, eu não posso participar de maratonas, a não ser aquelas que são 

especificamente para a terceira idade né? Mas no dia a dia nada me impede de fazer o 

que eu entendo que deve ser feito, entendeu? 

-Para o senhor quais são os melhores e piores aspectos do envelhecer? 

Aquilo que eu já disse, é você amadurecer, ter experiência, transmitir à juventude a sua 

experiência de vida. E tem outra coisa também que eu acho importante: é que o corpo 

envelhece naturalmente, mas a cabeça é muito importante. Por que você não pode, 

porque tá envelhecendo, emudecer. A cabeça é boa, às vezes o corpo tem 70, 80 anos e 

a cabeça tem 40, 50 anos. A pessoa deve aceitar as coisas como elas são, naturalmente, 

entendeu? 

-E existe algum pior aspecto de envelhecer? 

Não, acho que não. Se eu aceito essa consequência natural de viver muito, eu devo 

também me quedar ao que ela me impõe? Não é verdade? Não posso me rebelar porque 

eu estou ficando velho. Ninguém pode parar o tempo. Não é verdade? 

-Como o senhor sente o envelhecimento no seu corpo? O senhor o sente? 

Eu vou repetir o que já disse. É algo natural, eu não vou além do que meu corpo pede, 

do que ele me permite. Então não vou absolutamente deixar de viver, de fazer o que eu 

gosto. A vida é um dom que Deus nos deu, né? Para que a gente goze e usufrua. E outra 

coisa, é muito bom quando você está em paz com sua consciência, quando a gente só 

faz o bem às pessoas. Porque a gente vem para aqui também para fazer o bem às 

pessoas, né verdade? Então eu acho que a vida é um dom e devemos usufruir até onde 

Deus permitir. 

-O que seria uma velhice agradável, em sua opinião? 

Uma velhice agradável é você conviver bem com sua família e amigos, gozar de boa 

saúde física e mental, e desfrutar desse dom que Deus nos outorga, nos dá. Pra gente 

viver em paz com a consciência, com as pessoas, com os amigos, saúde, felicidade, 

enfim. E fazer também, como eu já te falei, o bem às outras pessoas. Isso te dá um 

conforto espiritual muito grande, e isso é importante na vida das pessoas, 

principalmente daquelas que a estrada vai encurtando na frente e foi muito longa atrás. 

Pra você transmitir a sua experiência o que você adquiriu, o que você deve fazer. Você 

já pensou? Se eu com 73 anos hoje, se as pessoas jovens como você tivesse a 

experiência que eu tenho, não haveria guerra, esse egoísmo, né verdade? É isso, a gente 

deve… eu espero que você passe pelos meus anos de vida com essa saúde e essa alegria 

que eu tenho. Eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de viver. Eu sou uma pessoa de bem. 
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ENTREVISTA 6 

-Desde quando o senhor caminha? 

Há uns cinco, seis anos. 

-O senhor começou por quê? 

Saúde mesmo, eu sou diabético, e a médica pediu, e pronto. Pediu pra fazer exercício aí 

eu comecei a caminhar. 

-Existe alguma outra atividade que o senhor gosta de fazer? 

Não, só a caminhada mesmo. 

-Qual era o trabalho do senhor? 

Sou aposentado, mas trabalhava no INSS. 

-O senhor se sente bem na prática de atividade física? 

Sim, sinto bem. Caminhada para mim é tranquilo. 

-O senhor já notou alguma mudança depois que começou? (se mostra muito 

indisponível para conversar, dá respostas meio cortantes) 

Em relação ao quê? 

-Sua saúde, por exemplo. 

Sim, melhorou, a diabete tá sendo controlada também por causa da caminhada e por 

causa dos remédios. 

-O senhor sempre vem sozinho? 

Sim, caminho só. 

-Tem alguma outra mudança que o senhor gostaria de notar? 

Não, só isso mesmo. O problema da diabete que tá sendo controlada, uma boa parte por 

causa dessa caminhada que eu faço, além de tomar remédio, é lógico. Eu também tenho 

problema cardíaco, tive infarto. A pressão tá bem controlada. 

-Então o senhor pretende continuar caminhando? 

Até onde der. 

-O senhor se sente velho? 

(indeciso, parece ter pensado naquela pergunta agora). Mais ou menos… não, nem 

tanto, não me sinto tão velho. Eu tenho 74 anos… (explico o porquê da pergunta) 

-O senhor acha que o envelhecimento impede o senhor de fazer alguma coisa? 

É… algumas coisas sim... 
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-Por exemplo? 

Eu não sei, não tem mais aquela elasticidade, aquela vontade de fazer alguma coisa. Por 

exemplo, eu adorava viajar, agora eu não viajo muito. Eu não saio muito... algumas 

coisas… 

-Quais são os melhores aspectos do envelhecimento? 

Não tem nenhum eu acho. Esse negócio de melhor idade mentira (solta exclamação)... 

Envelhecimento é muito é ruim. Eu acho... mas não tem saída né? 

-E os piores? 

Tudo é pior, não tem nada bom em envelhecer, não tem nada bom. 

-Pra o senhor, envelhecer é o quê? Ser velho? 

Uma porção de coisas que você fazia antes e não consegue fazer, por exemplo, 

antigamente eu corria hoje eu não posso mais correr. Outras coisas mais (marcado de 

negatividades). Problema de alimentação, antes eu comia tudo, agora tem que regrar 

controlar tudo (explico que acontece em todas as idades, ele rebate dizendo que quando 

era jovem não tinha problema nenhum, comia de tudo). 

- O que seria um envelhecimento agradável? 

Você poder fazer tudo aquilo que você conseguiria fazer. Mas não tem velhice 

agradável. Você se acomoda você tem que aceitar aquilo, não tem saída né? Velhice 

agradável? Não sei o que é não, você tem que aceitar que é irreversível, não tem saída.  

 

 

ENTREVISTA 7-  

-O senhor é do projeto mesmo ou só caminha na avenida? (ele só caminha, mas 

participa das conversas, lanches ofertados pelo projeto, aferição de pressão, glicose 

e conhece os professores). 

Eu caminho aqui por necessidade física. Eu tenho um entupimento na panturrilha da 

perna direita e eu preciso caminha todo dia para não operar. Porque muita gente já foi 

embora por causa disso. 

-Esta é sua motivação ou tem outra? 

Não, eu caminho há muitos anos. Não só, eu corria todo dia. Só que depois desse 

problema, há uns dois anos, de lá pra cá eu caminho devagar e toda vida eu paro lá no 

pit stop, é onde dá a dor, eu paro cinco minutos, aí depois vou até a esquina e vou até 

em casa.. É quando esquenta e para de doer. (O pit stop é a tenda onde há o atendimento 

dos professores) 

-Tem alguma outra atividade que o senhor faz fora caminhar? 

Não, só essa mesma. 
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-Durante a prática da atividade, como o senhor se sente? 

Eu me sinto mal no dia que eu não venho. Aqui você renova suas amizades, todo dia 

vendo gente, falando. Para mim não tem coisa melhor do que amizade. 

-O senhor já notou alguma mudança no seu corpo após o início das atividades? 

Não... Mudou depois que eu deixei de correr e só faço andar.  

-Mudou o quê? 

O tempo mesmo… 

-O senhor mudaria alguma coisa em si com a atividade? 

Não, eu só quero ficar bom dessa perna e pronto. E caminhar mais. Porque a coisa pior 

do mundo é fazer por obrigação, queria fazer por prazer, como sempre fiz. Hoje eu não 

faço por prazer. Não é que eu não tenha, mas eu faço por obrigação porque o médico 

disse que eu não devo deixar de caminhar. Caminho sábado, domingo, todo dia. Eu saio 

daqui, vou pra uma igrejinha que tem lá e eu caminho, quando podia tá deitado numa 

rede (expressão de irritação). Por que eu poderia tá fazendo exercício como a maioria 

das pessoas, 3 vezes por semana. Mas eu faço todo dia. Eu estou fazendo o que o 

médico manda. Mas por mim, eu não queria só andar, eu queria correr. Queria que a 

minha perna não doesse. E ela dói assim, fazia cinco minutos que paro ali, aí fico 

agarrado 5 minutos naquele poste e quando para eu venho embora. 

-O senhor sente dificuldade de realizar atividades? 

Não corro porque dói. Eu trabalho muito em casa, na granja...(nesse momento o 

entrevistado entrou numa discussão política que atrapalhou vários aspectos da 

entrevistas, tive que tentar retomar de várias formas para não perder o foco). 

-O senhor se sente velho? 

Eu não. Velho são os outros. 

-Envelhecer nos impede de fazer algo? 

Sim, impede! 

-Por exemplo? 

Eu podia tá correndo, mas não posso mais. 

-Os melhores e piores aspectos do envelhecimento? 

Minha filha, você não tem nem respeito do povo. Como se a pessoa que te desrespeita 

não tivesse um pai, uma mãe, não fosse envelhecer.  

-O que é envelhecer? É a mesma coisa de ser velho. Em sua opinião? 

Não, eu acho que envelhecer é o desgaste físico que você vai adquirindo com o tempo. 

Isso é o que mais machuca, principalmente quando uma pessoa tem muita atividade e 

vai perdendo e ela vai sentindo. Se bem que é um processo um pouco devagar e você 

nem sente muito. 



 
 

152 

 

-O que seria uma velhice agradável na sua compreensão? 

Não faltar dinheiro (risos), você viver viajando, não faltar amizade… isso seria bom, 

né? Mas não é todo mundo que tem esse privilégio... 

 

 

ENTREVISTA 8 

(Fala que é um menino com 68 anos) 

-Teve algum motivo que te estimulou a começar os exercícios físicos? 

Primeiro, a saúde né? Faz bem... E realmente, você vai envelhecendo, então você 

precisa tá se movimentando para não ficar enferrujado. 

-O senhor é aposentado? 

Sim, trabalhei com meu pai muitos anos na construção civil. Deixei, e graças a Deus 

estou seguindo a vida. Tenho uma granja, meus filhos tomam conta de lá, tem água 

mineral. Um lugar pra tá se divertindo para não morrer antes. 

-O senhor faz alguma outra atividade física além da caminhada? 

Não, caminhar, me divertir e para festa, tomar uísque que é bom demais. Todo fim de 

semana estou brincando. Não deixo não, que é para ficar mais jovem. 

-Durante a caminhada, como o senhor se sente? E nessas atividades que o senhor 

citou? 

Eu faço pouco, eu caminho aqui na Afonso Pena, eu e uns amigos, a gente dá uma 

viagem, vai lá e volta, dá uns 2 ou 3 km, uns 6 km no máximo. Mas me sinto bem, 

claro. É bom demais. 

-O senhor notou alguma mudança depois que começou? 

A pessoa melhora, fica com mais disposição, né? É aquela história, você vai viver mais, 

com certeza. 

-O senhor pretende continuar? 

Com certeza (brinca com os amigos que passam).  

-O senhor sente alguma dificuldade em realizar alguma atividade? 

Não, normal. Às vezes você sente alguma dorzinha que é normal né? Agora não 

exagero. Por exemplo, jogar bola: antes jogava mais, hoje não dá. 

-Lá no sítio? 

Lá eu só vou mesmo pra curtir, tomar banho de piscina, tomar uísque e curtir meus 

filhos. E receber os amigos deles, esposas, somente. 

-O senhor se sente velho? 
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Não, pelo contrário! Agora que comecei a viver. 

-O senhor acha que envelhecer te impede de algo? 

Não, de jeito nenhum. É o que eu estou dizendo: se você ficar envelhecido com 

qualidade de vida, não tem coisa melhor. Pelo menos a experiência que você tem na 

vida é a coisa mais linda do mundo, para passar para os novos, dizer o que a gente já 

passou na vida. Isso é bom demais! 

-Quais são os piores aspectos de envelhecer? Tem algum? 

Não, o que eu acho é o seguinte, é você ficando envelhecido com qualidade de vida é 

outra coisa. Agora, você envelhecer numa cadeira de rodas, em cima de uma cama, você 

não atina mais nada, chega um filho você pensa que é um pai, chega um amigo você 

pensa que é um irmão aí é ruim.., quer dizer, é você sair do normal, você envelhecer 

desse jeito eu prefiro morrer. Pra ficar fazendo besteira sem saber, não tem futuro, 

prefiro morrer para não dar nem trabalho aos familiares. Outra coisa, ainda tem o 

aspecto financeiro, que você numa cama, cadeira de roda, é remédio, você gasta muito. 

Se você não tiver um plano de saúde você tá morto. For depender, é pra ter ou muito 

dinheiro, ou morre a mingua. 

-O que é uma velhice agradável, em sua opinião? 

É exatamente essa, você poder conversar, como nós estamos conversando. Eu, um 

velho, conversando com uma jovem. E se divertir, fazer boas amizades, continuar as 

que já tem e fazer mais com o povo jovem, porque o jovem é quem vai tomar conta 

disso aí, a gente vai deixar pra o jovem. É isso, envelhecer com uma turma jovem, e 

com os “veim” também, mas sempre se divertindo, que é bom demais! 

 

ENTREVISTA 9 

-O que te estimulou a começar as atividades? 

Eu morei aqui perto muitos anos, sabe? Aí venho pra cá, e caminho todo dia. Gosto de 

fazer exercícios. Mais ou menos isso. 

-Pelo prazer em estar? 

Não só, eu gosto de fazer atividade física também! 

-Quais atividades que o senhor mais gosta de fazer além de caminhar? Tem 

alguma? 

Tem. Atualmente eu gosto de fazer caiaque e stand up.  

 

-Durante as práticas das atividades, como você se sente? 

Essa pergunta é muito boa, porque no dia que eu não venho eu não me sinto bem. Até 

chovendo eu venho. Tem uma equipe aqui que vem e a gente caminha juntos. 

-Já notou alguma mudança em si, gostaria de notar alguma mudança? 
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No meu corpo? Bom, o que eu preciso mais é tirar a barriga. Eu peso 65 kg, mas eu 

queria diminuir um pouco a barriga. Agora eu tenho preguiça de ir pra academia, eu 

preciso muito. 

-O que te motiva a continuar? 

Dar continuidade né? A gente chega numa idade que a gente não pode parar, entendeu? 

Então eu faço exercício, atividade física de segunda a sexta feira, e quando é no fim de 

semana eu tenho uma chácara na lagoa de Extremoz e que lá eu uso o Caiaque. 

-Sente alguma dificuldade em realizar alguma atividade? 

Por incrível que pareça não. Por que eu jogava bola por muito tempo e levei uma queda, 

e tive problema na coluna. Mas eu voltei, o médico pediu pra eu evitar jogar bola 

descalço, mas caminhar com tênis adequado. Aí eu não sinto não, nenhuma dificuldade. 

-Você se sente velho, de alguma forma? Sente a idade? 

Olhe, eu com essa idade, eu tenho 3 filhos, e o primeiro tem 35, não tem filho. Minha 

filha casou há pouco tempo.. Meu sonho é ser avô. 

-Então o senhor não se sente velho. 

Não, apenas esses cabelos grisalhos que as vezes me incomodam. Mas eu acho legal. 

Porque eu tenho um irmão que não tem cabelo grisalho, é mais velho do que eu 4 anos e 

ele nem tem cabelo. 

-Você acha que o envelhecimento de impede de fazer algo? Ou pode impedir? 

Acho que não. Porque às vezes eu vejo pessoas aí. Essa semana eu vi na televisão, um 

cara jogando bola com 65 anos. Eu vejo gente nadar com uma idade tão avançada né? 

Acho que comigo vai demorar um tempinho. 

-Tem algum aspecto ruim no envelhecimento? Quais os melhores aspectos de 

envelhecer? 

Olhe, eu diria que a velhice começa depois dos 50. A vida começa agora. Um parente 

diz que estamos na descendente. Eu digo, ainda não! Depois do 70 é que começa aquela 

parábola descendente. 

-O senhor sente o envelhecimento chegar ao seu corpo? 

Dá pra sentir um pouquinho. 

-Como? 

Eu não sou mais aquele de 30, 40 anos.  

 

-Em sua opinião, envelhecer e ser velho é a mesma coisa? 

É difícil, mas vou tentar responder (pensa um pouco)... ser velho é já estar com a idade 

avançada. E envelhecer é iniciar a velhice. Não sei se respondi a altura, mas eu acho 

isso (explico que não acho que tenha uma resposta certa, é o que ele acha, acredita). 
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-O que seria uma velhice, um envelhecer agradável? 

Ah! Isso aí. É chegar naquela idade que você tem saúde, convivência com a família, não 

dê trabalho à família, porque eu tenho um pai com 86 que tem início de Alzheimer. Já tá 

dando trabalho. Então eu acho que é chegar numa idade boa, que não dê muito trabalho, 

é muito saudável. 

 

ENTREVISTA 10 

(Caminha normalmente na avenida Afonso Pena sem se envolver com as atividades 

diárias do projeto. Porém, nas atividades de aferição de pressão, glicemia e os cafés ele 

participa. Ele não sabia que era um projeto) 

-O que foi que estimulou o senhor a começar? 

Foi a pressão que deu uma subida aí eu fui no médico e ele passou uns comprimidos 

para eu tomar. Ainda tomei bem uma caixa, aí eu digo: vou começar a caminhar, aí 

comecei a caminhar aí pronto. Desapareceu, controlou. Deixei de tomar o remédio e 

graças a Deus tá tudo bem. Caminho todo dia, todo dia tem que caminhar. 

-Quais as atividades que o senhor mais gosta de fazer? Fora caminhar? Tem 

alguma outra? (estimulando a falar, pois era tímido). 

Gosto de uma academia que tem na praça. Eu faço essa caminhada, aí vou até lá e faço 

um “exerciciozinho”, sabe? Aí volto na minha caminhada de novo. 

-Como o senhor se sente? Quando faz exercício? 

Bem. Me sinto muito bem. Quando chego em casa, eu tomo um banho, parece que sou 

outro. Parece que renovou mais um ano ainda. 

-O senhor notou alguma mudança depois que começou? 

Eu tinha a barrigona mesmo assim ó (fazendo gesto de barriga grande). Quando eu ia 

tomar banho não conseguia nem esfregar os pés. Aí quando eu comecei a caminhar e 

fazer atividades lá, aí foi diminuindo, diminuindo, aí pronto! Hoje eu ‘tô’ outro! Não 

deixo mais não, só quando morrer. 

-Tem alguma outra mudança que o senhor gostaria de notar? 

Só a saúde, já melhorei. 

-O senhor sente dificuldade em realizar alguma atividade? 

Não.  

 

-O senhor se sente velho? 

Velho? Não, me sinto não. Acredita que eu não sinto? Velho? Não, esses velhos não. 

Sou velho sim, mas me sentir “veeelho” não sinto não. 

-Por quê? O senhor acha que ser velho é o quê? 
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Rapaz eu não sei nem te dizer, visse? Não sei nem te responder a essa pergunta. Ser 

velho? Eu acho que é quando o cara não tá mais… sei lá… (risos) Não tá mais 

funcionando bem, né? (em relação a ser dependente). 

-O Senhor acha que envelhecer, o envelhecimento, te impede de fazer algo? 

Rapaz, eu acho que sim, né? 

-Acha? O quê? Por exemplo? 

Por que rapaz... o cara velho... sendo velho velho mesmo. Mas enquanto caba tá velho 

assim, que anda, corre, caminha, acho que tá bem de vida né? Agora quando “o caba” já 

fica dependendo dos outros, em muitas coisas, né? Aí eu acho que é ruim. 

-Quais são os melhores e os piores momentos de envelhecer? 

Os melhores? Rapaz, tem aí umas parte que é bom né? Melhores é porque o cara fica 

aposentado, descansa mais um pouco. Assim como eu, que trabalhei desde a idade de 8 

anos, aí quando eu me aposentei… 

-O senhor fazia o quê? 

Trabalhava de mecânico, na Ribeira. 

-O que seria uma velhice agradável para o senhor? Uma boa velhice? 

Rapaz, de velho, sei não. Mas de velhice agradável mesmo acho que não tem é nada. 

Nada de agradável em ser velho. (Se contradiz) 

-A pior parte de envelhecer é o quê? 

(risos) Eu não vou nem te responder que você sabe.  

(tive que finalizar a entrevista com o participante, pois ele já havia finalizado a 

caminhada do dia e precisava ir embora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


