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DA VELHICE QUE QUEREMOS À VELHICE QUE TEREMOS 
 

Pois bem, seguindo o tema que propusemos 
a escrever, há muito que dizer. Nem sempre, 
apenas nossos desejos são suficientes para 
garantir tudo aquilo que almejamos que aconteça 
na nossa vida. A velhice é um desses 
acontecimentos, que por incrível que pareça, ele é 
inevitável, irreversível e acima de tudo natural e 
normal.  Essas afirmações não parecem ser 

tranqüilas de se entender, mas é a mais pura realidade.  
Na verdade, falar sobre a velhice não é uma tarefa fácil. Essa categoria, 

socialmente construída está carregada de subjetividades incontidas que 
acompanham as diferentes formas de envelhecer, ou seja, acompanham as 
diferentes velhices que acometem as também as diferentes pessoas. O 
envelhecimento é um processo singular que merece atenção especial por todos 
aqueles que tentam compreender esse acontecimento tão comum, porém tão 
difícil de ser digerido por aqueles que insistem viver uma eterna juventude – 
período tão preconizado pela sociedade. 

Então de que velhice estamos falando? 
Penso naquela velhice que não se entrega aos declínios inerentes ao 

envelhecimento. Penso naquela que consegue enxergar valores nobres 
adquiridos nas experiências vivenciadas ao longo do tempo. Penso ainda 
naquela que não entende esse período como fase final da vida – rumo à finitude. 

Infelizmente, o que penso não é uma realidade para a maioria do 
contigente das pessoas com 60 anos ou mais. 

Socialmente, encontramos a concepção não pouco comum entre os 
diferentes segmentos etários, da pessoa idosa transfigurada na imagem da avó, 
uma senhora que está sempre em casa, que se ocupa o tempo todo com 
trabalhos manuais, com o aperfeiçoamento  dos dons culinários, em contar 
estórias infantis, em cuidar dos afazeres da casa... ou seja, as pessoas pesam 
nessas senhoras de uma forma estereotipada veiculada pela mídia e pelas 
ilustrações literárias.  

Essa imagem tende a ser mudada, mas para isso é preciso muita 
conscientização dos velhos/velhas e grande aceitação social, no sentido de 
alterar essa concepção para uma ação mais crítica e reflexiva a respeito de tal 
formulação estigmatizada do processo e envelhecimento. Esse procedimento 
também não é fácil. Nem sempre o que se preconiza é o que se admite como 
prática cotidiana. 

Isso não significa que os avós de hoje não fazem o que as de antigamente 
faziam, mas os hábitos mudaram para que houvesse maior aproximação com o 
mundo dos netos e, consequentemente, as respostas dadas a essas atitudes 
são maior aceitação e convívio fraterno e respeitosos entre todos. 

Há pouco tempo atrás as relações entre netos e avós eram distantes e 
frias. O sistema comportamental era muito rígido, entretanto não se pode afirmar 
que não havia carinho. Era uma relação próxima sem muita intimidade. 

Mesmo com tantas novidades do mundo contemporâneo, algumas 
características das relações entre avós/avôs e netos jamais deixarão de existir – 
o sentimento que une ambas as gerações é inabalável devendo ser sempre 
nutrido pela afetividade dos relacionamentos.  

Preocupamos com avolumado nº de idosos o Estado providenciou a 
formulação do Estatuto do idoso, promulgaram a Lei nacional do Idoso (Lei 
nº8.842), contendo inúmeras informações que asseguram os direitos e os 
deveres daqueles que, com certeza, constróem a história do nosso país.  

Entretanto, por desconhecimentos, despreparo e/ou por conveniência 
muitos deixam de atender o que é preconizado em Lei. Tanto o setor público 
como os próprios velhos/velhas deixam de cumprir com os direitos e deveres 
legalmente impostos na publicação do Estatuto. 

Como tudo nesse país, esse tema passou a ser “moda” e muito se tem dito 
a esse respeito e daí muita visibilidade e notoriedade também vem sendo 
oportunizada, fato esse bom por um lado e desleal por outro. Os profissionais 
bem intencionados auxiliam esse contingente, mas os consumistas apenas 

vendem os ideais de uma boa velhice sem contudo tornar verdade aquilo a que 
se propõem. 

Nesse sentido, há que se entender que mais que direito, os idosos 
precisam entender que merecem respeito, e para isso, é preciso garantir uma 
Educação Básica à população em geral, que coloque essa categoria entre todas 
as outras, num mesmo patamar de igualdade, responsabilidade e de dignidade 
de cidadão comum. 

Há que se entender que mais poder fazer ou Ter algo é preciso saber 
porque esse direito foi adquirido. Não podemos aceitar a idéia de que porque se 
envelheceu  pode tudo. A pessoa velha apenas ganhou anos a mais e deve ser 
respeitada pelo que é e pelo que representa como sabedoria viva. Aqueles que 
pensam que porque envelheceram criaram uma outra áurea de competências, 
direitos e respeitabilidade, se enganam. Esses benefícios e/ou qualidades 
devem ser conquistados ao longo dos anos, no curso da vida e não apenas 
porque se envelheceu. Essa é uma verdade que deve ser observada e cumprida 
por todos nós. 

Na verdade, nós existimos uns para os outros, apesar de muitos acharem 
que essa não seja uma verdade muito comum. 

 

Seguem alguns conselhos para bem viver a velhice na sua 
plenitude e na relação com os outros: 
• Ser educado com qualquer pessoa de qualquer idade; 
• Evitar que a 1ª resposta a qualquer pergunta seja um NÃO; 
• Respeitar normas gerais que valem para todos; 
• Ser gentil e compreensivo com aqueles que estão em desconforto; 
• Disseminar o conhecimento adquirido ao longo da vida; 
• Respeitar o horário de atendimento nos setores; 
• Não esperar ser convidado para tudo por todos; 
• Descartar o sentimento de perseguição; 
• Saber conviver em harmonia com o grupo o qual pertence; 
• Saber ousar com responsabilidade; 
• Ter bom senso na solução de problemas; 
• Sempre encontrar motivos para viver; 
• Aceitar a brincadeira dos colegas; 
• Ampliar a rede de amizades e conservá-las; 
• Aceitar as fraquezas dos colegas; 
• Acatar opiniões refletir sobre elas; 
• Não clame muito dos seus problemas ou dores; 
• Nunca espere “pena” das outras pessoas; 
• Não esperar sempre ser o centro das atenções; 
• Creia nas pessoas e em Deus. 

Enfim, os idosos precisam entender que eles são pessoas comuns que 
merecem ser respeitados como tal e não por compaixão e/ou razões impostas 
em Leis e Estatutos. 

Quando houver consciência ampla das relações interpessoais e/ou 
geracionais haverá reconhecimento e valor das competências de cada segmento 
o que, com certeza, serão as conquistas que promoverão maior visibilidade e 
aceitação dos sujeitos envelhecentes. 

Muito do que queremos depende apenas de nós! 
Exerçam seus deveres, usufruam dos seus direitos e PRATIQUEM 

ATIVIDADE FÍSICA! 
O AFRID não inventou a atividade física, entretanto criou a melhor forma de 

executá-la. 
SEJA MAIS UM MEMBRO DA FAMÍLIA AFRID! 

Geni de Araújo Costa 
Prof. Dra. Da Faculdade de Educação Física da UFU 

Coordenadora do Projeto AFRID 
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Hidroginástica na terceira idade 

Como o nome já diz, hidroginástica é a ginástica na água. 
Ela se diferencia das outras atividades por trazer vários 
benefícios devido às propriedades físicas que a água 
oferece. 
Alguns desses benefícios são: aumento da força 

muscular, da densidade óssea, da amplitude articular, da 
tolerância à glicose e da sensibilidade à insulina, 
promovendo também uma diminuição dos problemas 
articulares, da freqüência cardíaca, da pressão arterial e 
das tensões do dia-a-dia, o que proporciona um 
relaxamento muscular e a desintoxicação das vias 
respiratórias. 
A hidroginástica também controla o peso corporal, 

desenvolvendo capacidade física que aumenta a 
coordenação, a agilidade, a percepção, a postura corporal, 
a velocidade de ação e reação, o equilíbrio, a auto-estima, 
a autoconfiança, a reintegração, a sociabilização e o bem-
estar físico e mental. Tudo isso contribui para a diminuição 
da ansiedade e da depressão nos idosos, aumentando a sua 
qualidade de vida e possibilitando uma maior 
independência no seu cotidiano. 
O programa de aulas da hidroginástica do AFRID – 

Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade, 
possui exercícios adaptados para atender as decorrentes 
modificações do processo de envelhecimento.  
Por meio dos vários equipamentos e materiais disponíveis 

pelo AFRID, as atividades aquáticas são bastante 
diversificada, pois possui uma equipe qualificada de 
estagiários aptos a trabalharem com as diferentes 
aparelhagens e atenderem a diversidade de situações e 
necessidades do público participante do programa. 
As aulas são bastante animadas e divertidas, visto que o 

programa, de forma geral, busca proporcionar atividades 
recreativas como jogos e brincadeiras fora e dentro da 
água; atividade de sociabilização realizada em grupo; 
exercícios de alongamento para ganho de flexibilidade e de 
mobilidade; e atividades de relaxamento para diminuir as 
tensões musculares e mentais. 
Portanto, a hidroginástica é uma atividade física que 

torna o idoso mais apto e mais saudável, uma vez que 
possui um caráter de prevenção patológica e de 
independência pessoal na vida cotidiana o que proporciona 
uma melhora na qualidade de vida para esta faixa etária. 
 

Lorena Pontes Pimenta Assis, 
Estagiária da hidroginástica do AFRID 

CUIDADOS COM A PELE NA 

TERCEIRA IDADE 
 

A pele é fonte de proteção e regula a temperatura do 
corpo impedindo a perda de líquidos e a penetração de 
substância e de microorganismos, além de proteger o 
organismo das radiações ultravioletas do sol.  

Na terceira idade estas funções da pele diminuem 
tornando-a mais frágil, mais sujeita às agressões do meio 
ambiente, especialmente aos raios solares. A exposição 
intensa ao sol acelera o processo de envelhecimento da 
pele, podendo produzir queimaduras e desenvolver certos 
tipos de cânceres de pele.  

Existem vários fatores que interferem no processo, que 
vão desde o tempo de exposição ao sol até o horário do 
dia, o local geográfico em que se habita e a estação do 
ano.  

A radiação ultravioleta é a mais agressiva à pele e esta 
ocorre na sua maior parte entre as onze horas da manhã e 
às duas horas da tarde, mesmo com céu nublado e na 
sombra. 

Por outro lado, a luz solar é fundamental para a 
produção de vitamina D pela pele, o que leva à 
necessidade de exposição regular ao sol, que deve ser 
moderada.  

A perda de água da pele (desidratação) inicia-se por 
volta dos 25 anos e é acompanhada do desaparecimento de 
fibras do colágeno, proteínas que são a base da sua 
elasticidade.  

Com isso a pele tende a se tornar enrugada e mais 
delgada com o tempo. Há uma diminuição das glândulas 
sebáceas e sudoríparas tornando a pele mais seca e com 
menor capacidade de adaptação às variações de temperatura 
do meio ambiente.  

Na terceira idade observa-se o aparecimento de angiomas 
ou manchas avermelhadas e o crescimento de cistos sebáceos 
localizados no subcutâneo (na pele).  

Os distúrbios da pele são facilmente reconhecidos e se 
apresentam através de erupções, eczemas, manchas, bolhas e 
vesículas, pústulas, urticária, coceiras, nódulos ou tumores.  

O exame da pele feito por profissionais, traz informações 
sobre o estado de saúde do organismo indicando vários 
diagnósticos. O exame da pele basicamente é o visual, sendo 
complementado por reações laboratoriais muito simples e pela 
biopsia. 

Há inúmeras causas para as manifestações cutâneas que 
vão desde as alérgicas, até as manifestações cancerosas, 
passando por irritações devidas a tóxicos, substâncias 
químicas, medicamentos, raios ultravioletas e infecções. Várias 
situações de forte emoção também podem levar a 
manifestações cutâneas.  

Na terceira idade se destacam as infecções, a escara de 
decúbito, os tumores de pele e a dermatite ou eczema. 

A maioria das doenças de pele são acompanhadas de 
prurido ou coceira que é um sintoma muito comum em 
doenças que podem atingir o idoso, como a insuficiência 
renal (devido ao aumento da uréia) e na icterícia (doenças do 
fígado e da vesícula). A anemia, o diabetes e certos distúrbios 
da tireóide também podem causar certas coceiras pelo corpo.  

 
ATENÇÃO IDOSOS FIQUEM ATENTOS COM OS 

CUIDADOS PARA COM A PELE, POIS COMO DIZ O VELHO 
DITADO É MELHOR PREVINIR DO QUE REMEDIAR. 

 
Ana Clara Gomes, 22 anos, 

estagiária do projeto AFRID. 



É PRECISO SABER 
ENVELHECER PARA 

VIVER MELHOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem vários entendimentos acerca do 

significado de envelhecer com saúde, ressaltando a 
hipótese daqueles que acreditam nos avanços da 
ciência para a conquista da juventude eterna. Porém, 
em nossa atual realidade, as informações concretas 
relacionadas ao envelhecimento são as de que para 
envelhecer com saúde são necessários uma série de 
fatores e hábitos mantidos ao longo da vida. 

No envelhecimento, ocorrem várias alterações 
naturais que podem ser consideradas normais, tais 
como embranquecimento dos cabelos, perda de 
elasticidade da pele, diminuição da força muscular, 
diminuição da visão, o coração enfraquece, os 
pulmões já não conseguem fazer uma depuração 
eficaz das trocas gasosas, mas nem tudo é só perda. 
Há ganhos que só aqueles que conseguem vivenciar 
este processo são capazes  de  conquistar. De acordo 
com Filho (2006), por estes fatores não serem 
sintomas de doenças, podemos chamar de 
senescência. Estas alterações devem ser 
diferenciadas daquelas resultantes de patologias, 
que caracterizam as enfermidades e são 
denominadas, por sua vez, de senilidade. 

É de extrema importância a diferenciação destes 
dois conceitos, podendo-se dizer então, que um 
indivíduo de 80 anos de idade possui a plenitude de 
sua senescência, enquanto outro com 60 anos de 
idade, devido a alguma doença não tratada, vive em 
meio a enorme senilidade. 

Tratando-se da longevidade com saúde, esta é 
influenciada pela genética, pelo ambiente em que o 
sujeito vive e pelo modo de vida. Este último pode 
ser melhorado com hábitos saudáveis como a prática 
regular de exercícios físicos, uma dieta equilibrada e 
uma vida social ativa dentre outros. 

Portanto, é mais eficaz a correção de maus 
hábitos adquiridos nas idades anteriores à velhice do 
que prevenir e tratar problemas somente nesta 
idade. Desta maneira, é possível conquistar uma 
melhor saúde no envelhecimento, o que, de certa 
forma, garantirá qualidade de vida nos anos que se 
somarão aos já vividos. 

 
Daniela Zuquete Guarato 

Estagiária do AFRID - Asilo André Luiz 
daniguarato@yahoo.com.br 

O hábito de fumar na terceira idade 
 

Pesquisadores da Unifesp estudaram sobre os fatores 
influenciáveis no uso de tabaco na terceira idade, buscando 
retratar o hábito de fumar entre esta população. 

O relato nos mostra que idosos casados têm 66% menos 
chance de usar tabaco, pois, idosos não casados e viúvos tende a 
viver na solidão e isolamento. A religião evangélica quando 
comparada a outras religiões é um ponto de prevenção ao 
tabagismo, está população é mais orientada no habito de vida 
saudável do que as outras. As pessoas que praticam algum tipo de 
atividade física, não só idosos, tendem a fumar menos. 

Na contra mão da prevenção está o grupo de baixa renda, 
apresentando uma chance de 52% maior de fumar. A orientação 
sobre o fumo é a melhor arma pra acabar com estes altos índices, 
este grupo populacional faz parte de uma geração que desconhecia 
os efeitos negativos do fumo. Por isso: 

 “Vamos acabar com o que está nos acabando”. 
Fumar faz mal a saúde!!! 
  

Raquel de Lima Franco. Estagiaria da musculação 
quelka_franco@yahoo.com.br 

 

Otimismo todo dia 
 

Anule o pensamento negativo 
da seguinte forma: 

Venço o pensamento negativo. 
Ele me aparece, se esconde, 
insinua, reveste mil formas para 
enervar, prejudicar, ofender. Dou 
valor a outras mil maneiras para 

agir positivamente, falar e atuar no que beneficia, eleva e 
desoprime. Minha força interior é amiga do que é bom e positivo, 
mas resisto às tentações para falar mal. Acusar e lamentar. Evito 
às más conseqüências. O meu pensar positivo é crer em Deus e 
em mim, ver o lado bom de todos, esperar um bom futuro. Digo 
que sou feliz e assim fica. 

Pensar positivo é deslizar mais suave pela vida. 
Joyce Buiate Lopes Maria – 

joy_educa57@yahoo.com.br 
 

Entretenimento  
 

Trava - língua  
 

fácil 

O original nunca se desoriginou e nem nunca se desoriginalizará. 

Médio 

A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia que o sábio 

não sabia que o sabiá não sabia que a sábia não sabia que o sabiá 

sabia assobiar. 

Difícil 

Num ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há! Quem os 

desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será. 
 

O que é o que é 
O que é que tem debaixo do tapete do hospício? 
 

O que é que quanto mais cresce, mais baixo fica?  
 

O que o tomate foi fazer no banco? 
 

 

  Respostas: 
Um louco varrido 

O buraco. 

tirar extrato 



Motivos para você Fazer Dança 
de Salão 

 
� Melhora do bem estar e 
capacidade física  
� Convívio social (novas amizades!) 
� Aprimoramento da coordenação 
motora  
� Melhora o equilíbrio e postura 
� Aumenta a auto estima 
� Fortalecimento muscular 
� Aprendizagem de samba, forró e 
bolero 
� Participação de coreografias 
� Saber como dançar no rítmo 
� Desfrutar de lindas melodias 
 

A Dança de Salão do AFRID é realizada toda 
quarta das 14h as 15h e sexta das 13h as 14h 

 
Líllian Garcez e Mozart Almeida 

Estagiários da Dança de Salão  

Eu faço informática na ESEBA. 

Faço também musculação no AFRID. 
Gosto de fazer informática na ESEBA porque estou 

aprendendo a usar o computador. 
Gosto também da musculação, porque fico com os 

músculos fortes. 
E não devo esquecer da hidroginástica que faz muito 

bem. 
Também faço alongamento duas vezes por semana. 
Amo meus instrutores são amáveis e super pacientes. 
O Glênio um amor posso declarar isso porque poderia ser 

sua VÒ!!!!! 
A Patrícia é uma excelente professora devo muito a ela. 
Como posso pagar? Amando e sendo grata..... 
 

Elza de Paiva Ferreira, 72 anos 
Aluna do AFRID 

 

Olá meus queridos amigos... 
Que saudade eu sinto de vocês... 
Hoje aqui, lembro de como foi bom 

ter vivido este tempo de AFRID: tempo de 
amor, carinho, aprendizado, amizade... 

Nem parece, mas já faz dois anos 
que estou longe... 

Mas, orgulhosamente, digo que 
vocês não passaram pela minha vida: 
VOCÊS ESTÃO NA MINHA VIDA! É algo 
tão presente, tão real, tão próximo que só 
meu coração consegue explicar. 

Foi um momento muito bom, pois 
ao mesmo tempo em que eu era 

professor, também era filho, neto, amigo de todos vocês. Por 
isso gostaria que soubessem o quanto sou grato à Deus por ter 
conhecido pessoas tão maravilhosas. Agradeço ainda por 
terem me acolhido, incentivado, apoiado e me ensinado a 
enxergar o quanto a vida é bela. 

É por este e outros motivos que digo: “AMO TODOS 
VOCÊS!!!!” 

Beijos e Saudades!!!! 
Beto 

Ex-estagiário AFRID 2002/2004. 

Perfil dos aniversariantes:__ 
 
 
Nome: Andressa Otávio Araújo,  
Data aniversário: 14/08/1982 
Qualidade: Bem humorada  
Defeito: Desorganizada 
Comida Preferida: Crepe de chocolate com banana 

(sobremesa) 
O que acho do idoso: Os idosos conseguem 

encontrar o melhor momento para suas ações e não 
permanece mais a angustia e as atitudes impulsivas. E 
neles vejo que permanece o saber de lidar com o tempo. 

Porque o AFRID: O primeiro motivo foi por 
curiosidade sobre a área, pois ainda não sabia como era 
trabalhar com os idosos. Outro fato que me levou ao 
afrid foi por achar e hoje ter certeza do que eu 
aprenderia com os alunos do AFRID, eles me ajudariam 
no meu crescimento de relação social e acadêmica, pois 
iria aprender muito com a experiência de vida que os 
idosos possuem. 

 
 
Nome: Hellen Cristina da Silva Gomes 
Data de aniversário: 26/08/81 
Naturalidade: Uberlândia 
Música: Sere nere (Liah e Tiziano Ferro) 
Qualidade e defeito: Quem convive comigo saber 

falar melhor, pois já me falaram que tenho qualidades e 
defeitos que não imaginava que tinha,pois as vezes nós 
mesmos não os percebemos. 

Hobby: Dançar 
Opinião sobre o Afrid: Está sendo muito 

interessante participar, pois aprendemos muito sobre a 
terceira idade, e percebemos o que realmente é a vida 
pra uma pessoa e o que realmente vale. 

Sonho: Viver toda a vida saudavelmente 
 
 

Nome: Maria Lúcia Neves do Amaral 
Data de aniversário: 03/08/84 
Naturalidade: Uberlândia 
Comida: yakshoba 
Qualidade: carismática 
Defeito: Teimosa 
Frase: " O segredo é não correr atrás das borboletas é 
cuidar do seu jardim para que elas venham até você" 
Envelhecer: é um período da vida em que há limitações 
fisiológicas, biológicas e psicológicas porém é uma fase 
de grande sabedoria pois carrega uma bagagem de 
grandes conhecimentos construídos ao longo do tempo. 
AFRID: significa p/ mim minha segunda casa porque 
dentro do projeto as pessoas que me rodeam tanto 
estagiários como alunos fazem me sentir assim.  
Realmente me orgulho de fazer parte da família AFRID. 
 
Recadinho para minhas alunas: AMO TODAS 
VOCÊS..... SE NÃO FOSSE O CARINHO TODAS EU NÃO 
ESTARIA AQUI FIRME E FORTE NESTE  
PROJETO.....OBRIGADA!!!!!!!! 
 

 


