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RESUMO 
 

A ideia de trazer para a sociedade vigente a terceira idade como ponto culminante 
desse trabalho monográfico, tem como intuito mostrar os obstáculos que o indivíduo ao 
envelhecer enfrenta cotidianamente, e quais procedimentos as autoridades estão 
implementando para trazê-los novamente ao meio social. O referente trabalho 
possibilita a conquista de informações realizadas através de um estudo de caso em 
uma instituição municipal situada no bairro Damas em Fortaleza, Ceará. E utiliza como 
instrumento de pesquisa a observação sistemática e a entrevista semi estruturada com 
2 professores e 20 membros participantes do projeto “Saúde Bombeiros e Sociedade”, 
visando analisar as mudanças na vida pessoal dos mesmos a partir de sua inserção no 
grupo. A proposta surge como uma opção onde a atividade física é uma oferta para a 
qualidade de vida do idoso. O percurso a seguir mostra a educação não formal, esta 
que está inserida em ambientes interativos construídos coletivamente, onde se trabalha 
a cultura política de um grupo. Com esse modelo de educação o programa “viva 
melhor” na terceira idade tem como objetivo trabalhar a inclusão do idoso, oferecer uma 
boa qualidade de vida e amenizar seus medos em relação à velhice. A pesquisa tem 
como meta observar qual papel o idoso passa a desempenhar com o novo paradigma 
de sociedade, que valoriza o jovem e descarta aquele que não consegue se adequar às 
exigências que imperam no mundo moderno. 

  

 
  
 

Palavras chave: Educação Não Formal. Exercícios Físicos. Qualidade de Vida. 

Terceira Idade. 
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ABSTRACT 

The idea to bring the rest of society the elderly as the culmination of this monograph, 

has the intention to show the obstacles that the individual faces daily while aging, and 

what the authorities are implementing procedures to bring them back to the social 

environment. The related work enables the achievement of information performed 

through a case study in an institution located in the municipal district Damas in 

Fortaleza, Ceará. And use as a research tool for systematic observation and semi-

structured interviews with two teachers and 20 members participating in the project 

"Health and Society Fire" in order to analyze the changes in the personal life of the 

same from their inclusion in the group. The proposal comes as an option where physical 

activity is an offer to the quality of life of the elderly. The route below shows the non-

formal education, which is inserted in this interactive environments built collectively, 

where we work the political culture of a group. With this model education program "live 

better" in old age work aims to include the elderly, offer a good quality of life and 

alleviate their fears toward aging. The research aims to observe what role the elderly 

comes to play with the new paradigm of society that values youth and discards that 

which can not fit the requirements that prevail in the modern world. 

  

 

  

 

Keywords: Non-Formal Education. Physical Exercises. Quality of Life. Third Age. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa fundamentada em textos teóricos de 

diversos autores que abordam o envelhecimento as causas e as consequências 

acarretadas ao idoso, à sociedade e ao meio familiar. 

O objetivo do trabalho é investigar os benefícios do projeto “Saúde, Bombeiros e 

Sociedade”, criado pelo governo do Estado do Ceará, em atendimento a população da 

terceira idade. 

Com a finalidade de nortear o caminho proposto, serão tomados como base os 

seguintes objetivos específicos:  

 Conhecer as propostas desenvolvidas no núcleo observado; 

 Compreender a atuação do idoso dentro do projeto; 

 Analisar as mudanças na vida do idoso a partir da sua inserção no grupo. 

Durante o procedimento realizado pela pesquisadora foi observada a conduta 

dos participantes no grupo e sua relação com os demais participantes, o vínculo entre 

educador e educando e o tratamento entre eles. 

 Após embasamento teórico e que serviram como base para o registro da 

pesquisa, utilizou-se os seguintes procedimentos: a frequência e seriedade de ambos 

(professores e alunos) na execução dos exercícios físicos; a análise dos tipos de 

exercícios praticados, se viáveis de acordo com a necessidade do grupo; as mudanças 

a essa nova realidade para quem chegou aos sessenta anos e quais as propostas 

ofertadas à população da terceira idade. 

A escolha do assunto abordado se deu a partir do primeiro encontro da 

pesquisadora com os integrantes do núcleo onde sua participação é desde 2008. Suas 

possibilidades foram amplificadas com a sua interferência junto ao projeto, que 

primeiramente é em atendimento as pessoas da terceira idade, mas está disponível em 

receber indivíduos de qualquer idade, para integração de gerações, unificando o novo 

aprendizado com as vivências de quem tem muito para contribuir. 

Em princípio a velhice assusta e incapacita as possibilidades de execução de 

algo que o indivíduo cumpria rotineiramente, sem questionamento de que estas práticas 
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estão atreladas ao processo de envelhecimento, todavia o sentimento de ameaça traz o 

medo de viver e conviver em grupo.  

E para conforto de quem chegou aos sessenta anos, à credibilidade oferecida ao 

público da terceira idade, com a implementação dos projetos em investimento a alguém 

esquecido pela sociedade e que se acha incapaz, traz incremento e satisfação ao ego 

de quem vivencia o desconforto de se julgar inútil. 

 Sabe-se que enfrentar o desconhecido e um novo estilo de sobrevivência que 

esta fase da vida oferece, às vezes deixa o sujeito inseguro e sem vontade de lutar pela 

vida, pelo pensamento de que está no fim de sua existência e não precisa de 

investimento próprio, seja físico ou psíquico. 

A redução do poder hierárquico ao envelhecer precisa ser avivado com atitudes 

sábias que faça a humanidade perceber que não é somente a força muscular tão 

importante ao ser humano, mas sua capacidade cognitiva também. É justamente o que 

se trabalha dentro do projeto, a saúde mental e corporal. 

Conforme Davidoff (2001, p.492), o idoso contribuiu para o acontecimento da 

história, deixando sua marca para garantir que as futuras gerações pudessem usufruir 

de uma vida digna e com qualidade. E como recompensa, a camada social deve dar-lhe 

chances para participar do meio social tornando-o um sujeito ativo e participativo e não 

trancafiado nos asilos como se velhice fosse uma doença contagiosa e pudesse 

contaminar o ambiente. 

Segundo Messy (1999) “O indivíduo que envelheceu não tem a percepção de 

uma boa aparência e não se vê mais como objeto de desejo, impressão confirmada 

pela sociedade, que lhe sinaliza o quanto ele é agora improdutivo e inútil”. Quando a 

sociedade sinaliza esse tipo de atitude, deixa de perceber que a pessoa idosa apesar 

de frágil não é inútil, ela quer apenas seu lugar de direito e de conquista para lutar em 

prol da vida, visto que, a marca exteriorizada da velhice pode simbolizar experiência e 

traços dos anos vividos.    

Para entender melhor as transições que a população enfrenta a cada paradigma 

de sociedade, a pesquisa abordará quatro capítulos, num desfecho que mostrará o real 

papel da educação no nosso país, como ensino técnico-profissionalizante. A educação 

não formal como resgate na vida de quem enfrenta a terceira idade com retorno a 
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camada social através dos projetos, e o desenlace da metodologia do trabalho, em 

representação das discussões e conclusões. 

De acordo com Pereira (2006, p.28), é necessário que os governantes tenham 

conscientização das condições de vida e saúde das pessoas que envelhecem, para 

então discutir estratégias e elaborar políticas públicas que possam acontecer de 

maneira positiva, incentivando-os à participação, interação e sua autonomia, e que 

possam gozar de uma qualidade de vida na nova fase que vivencia. 

O Brasil recentemente vem atravessando uma série de mudanças seja no campo 

da política, na economia ou na educação, e como consequência dessas transições o 

ser humano que atingiu a idade de 60 anos de idade é descartado por não oferecer 

algo que a sociedade demanda, como uma boa aparência, sagacidade e capacidade 

para enfrentar novos desafios. 

Muitos gerontólogos alegam que a pesquisa sobre o envelhecimento 

deveria enfocar não apenas o prolongamento da expectativa de vida, mas 

também o aprimoramento da “amplitude de saúde” ou o número total de 

anos em que uma pessoa permanece em excelente saúde (MCARDLE, 

2008, grifo do autor).  

Ao passo que um indivíduo envelhece é necessário o discernimento de que este 

sujeito em idade marcada pela longevidade possa corresponder a uma vida saudável e 

plena participação nos seus projetos pessoais, em vista que, a conquista de quem 

envelheceu se faz relevante não necessariamente ter uma idade avançada, mas 

desfrutar dos anos com disposição, saúde e autonomia. 

Conforme relatos de Pessanha (2007) em um artigo na Internet, atualmente 

idosos apresentam um fôlego de criança e com a expectativa de vida cada vez maior, 

devido ao novo estilo de vida, abandonando hábitos antiquados, diante da afirmação de 

que ter a idade avançada era usufruir de uma cadeira de balanço fazendo crochê ou em 

casa cuidando dos netos. Hoje, muito mais ativos eles estão em todos os lugares que 

garantam uma vida mais saudável e dinâmica, desfrutando entusiasmo no mercado de 

trabalho, nas academias de ginástica, nos salões de bailes, dentre outros. 

Explica Pessanha que até 1980, o Brasil era considerado um país jovem. 

Possuía uma pirâmide populacional invertida, diferente dos países desenvolvidos. Na 
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pirâmide etária nacional predominava uma população em idade de crescimento. Havia 

mais jovens do que adultos com mais de 40 anos. Mas, a partir da década de 80, a 

forma da pirâmide foi modificada, transparecendo um país de meia idade. Em 2000, a 

base da pirâmide sofreu redução na faixa etária dos que têm menos de dez anos, 

apresentando crescimento na camada da população idosa.  

Que países com grande número de idosos, por exemplo, tendem a ter seu 

sistema de previdência social sobrecarregado, pois há uma quantidade crescente de 

aposentados sendo sustentados por recursos provenientes do trabalho de uma 

quantidade proporcional decrescente de jovens.  

O aumento na expectativa de vida trata-se de um fenômeno que muitos chamam 

de “revolução demográfica”. Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida aumentou em 

cerca de 20 anos.   

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil é o 6º país 

do mundo em aumento da população idosa. A expectativa de vida brasileira ao nascer, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, é de 

72,6 anos para mulheres e 64,8 para os homens. Conclui Pessanha.  

Na visão do Dr. Roberto Fernandes, um dos organizadores do livro: A Saúde da 

Família (2004, pp.13-14), explica que a idade vai depender do estado físico e mental do 

indivíduo e da problemática enfrentada durante sua existência no planeta em que vive. 

Relata que a faixa estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

cronologicamente é por volta dos 60 anos, que um indivíduo é considerado idoso. 

Segundo Fernandes (2004, p.12) a velhice é representada por duas versões. A 

primeira é a senescência,1 que se dá em decorrência do corpo sofrer com a redução 

gradual de fibras, força, massa muscular, dos reflexos e de cálcio, resultando no 

enfraquecimento dos ossos. 

O outro termo é a senilidade2, que é o envelhecimento patológico. É quando o 

corpo passa por transformações e perdas de forma acelerada por causa de doenças 

que surgiram ou por negligência à saúde durante o percurso da vida. 

                                                           
1
 Envelhecimento fisiológico do organismo.  

2
 Enfraquecimento intelectual devido à velhice. 
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De acordo com Maud Mannoni apud Messy (1999, grifo da autora), ela descreve 

que: 

“A velhice não tem nada a ver com a idade cronológica
3
. É um estado de 

espírito. Há “velhos” de vinte anos, como há jovens de oitenta. Trata-se 

de uma questão de generosidade de sentimentos, mas também de uma 

maneira de conservar em si suficiente cumplicidade com a criança que 

fomos”. 

Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade 

avançada, [...]. A velhice não é um processo como o envelhecimento, é um estado que 

caracteriza a posição do indivíduo idoso. (MESSY, 1999) 

Prosseguindo o estudo direcionado ao idoso, Dr. Fernandes frisa que, para quem 

está gozando a juventude com saúde e tudo consegue realizar, torna-se obscura 

compreensão e convivência com alguém que não consegue mais desempenhar suas 

atividades do cotidiano sozinho. É difícil aceitação quando o esquecimento apresenta-

se constante, dificuldades ao movimentar-se, dentre outros malefícios que essa idade 

proporciona, seja para quem envelhece ou de quem precisa conviver com ela. 

Conforme Saba (2003) a qualidade de vida que o indivíduo se beneficia é aceita 

como prova da realização pessoal ao desempenhar as tarefas do dia a dia com 

harmonia e responsabilidade.  

De acordo com o pensamento de Messy (1999) “A velhice não é bonita de ver 

porque não carrega mais consigo o ideal da sociedade do ocidente, [...]”. Isso faz crer 

que a beleza confronta com o envelhecer, e que durante toda a vida o corpo humano foi 

priorizado com uma visão do belo, forte e corajoso, porém quando o indivíduo 

envelhece é percebido de maneira diferenciada do outro, rejeitado por está fora do 

padrão estético e menosprezado pela falta da beleza física, acarretando negatividade 

ao sujeito que enfrenta o envelhecimento. 

O último capítulo da vida, como relata Cortés (2004, grifo do autor) reforça ao 

individuo sua intervenção tal qual em outras etapas da vida, permitindo-lhe que ao 

término da sua existência o prazer de viver possa ser satisfatório e eficaz. “Quem disse 

                                                           
3
 É a idade contada no tempo, do nascimento à morte. 
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que o último bocado de um banquete é pior porque já comemos o resto dos alimentos? 

Pelo contrário, é o melhor porque sabemos que resta pouco e queremos saboreá-lo”. 

“A velhice não é uma passagem obrigatória para a morte, assim como a 

demência não é uma doença em contrapartida de uma idade avançada” (MESSY 

1999). E como demonstração de um resultado positivo para essa realidade, a cada 

oportunidade oferecida ao idoso de estar novamente participando do meio social, sem 

cobranças de uma aparência designada a valorizar o que é belo ou o aspecto jovem, é 

gratificante para quem está envelhecendo e para a sociedade, porque o idoso só tem a 

colaborar com sua sapiência e acúmulo de conhecimentos. 

“Temos muito a oferecer e receber. Não somos tão rápidos nem tão fortes, nem 

mudamos ou aprendemos com tanta facilidade, [...], mas temos mais experiência, não 

nos deixamos levar por ventanias circunstanciais [...]” (CORTÉS 2004). 

Esse ser tão importante não se enquadra nos padrões da sociedade vigente, por 

ser idoso, não gozar de saúde, por ser frágil e não ter disposição. Infelizmente todos os 

valores que implantou na família são ignorados e recusados por não coincidir com 

valores da atual sociedade e com isso é rejeitado. Em demonstração desse absurdo, o 

maior descontentamento para quem envelhece é a rejeição do próximo.  

Percebe-se que o idoso, um sujeito experiente e sábio que no seu legado deixou 

valores e ética, hoje é excluído do convívio social, visto como um ser imaginário, sem 

história e identificação.  

O nível de excelência que conseguimos durante nossa velhice com 

frequência não depende de nós. Ele se vincula com a incapacidade e 

insensibilidade da sociedade com relação a nós, [...]. A velhice é um 

valor. Mesmo que tenhamos de reconhecer que não fizemos tudo o que 

pudemos, nem quisemos fazer tudo o que deveríamos, estamos aqui, 

temos valor e merecemos respeito de todos (CORTÉS, 2004). 

Infelizmente, com a chegada da velhice o indivíduo perde seu lugar na 

sociedade, restando-lhe espaços vazios onde gostaria que fossem preenchidos com 

atenção, respeito e uma programação específica que tornasse sua inclusão novamente 

ao convívio social.  
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Essa nova etapa na vida do ser humano traz alguns danos „fisicamente e 

mentalmente‟, mas isso não o faz um ser inexistente excluído da história que ajudou a 

construir, interagindo em benefício próprio e da sociedade. 

Segundo Zimerman (2000) é preciso que aconteça um intercâmbio entre a idade 

avançada e as demais idades, através dessa união a sociedade ajusta o idoso ao meio 

social, livrando-o de preconceitos que só prejudicam a estabilidade e a sua qualidade 

de vida. 

É indispensável um novo olhar para o idoso, onde se reflita que preconceito é 

deixar de fora esse ser humano que tanto contribuiu para a construção da sociedade, 

tentando aprimorar sua opinião obsoleta em busca de um aprendizado de novas ideias 

que aprenderá com o próximo. 

De acordo com Neugarten (1982 apud Davidoff, 2001, p. 488), a velhice na 

concepção dos americanos acontece a partir dos 65 anos, quando o indivíduo passa a 

usufruir do descanso de um longo período de labuta. Reforça o autor que para alguns 

psicólogos a velhice atinge seu estado inicial e avançado, que interfere na rotina de 

quem está vivenciando ou do outro que o auxilia, possibilitando assim ambos de primar 

com sabedoria, astúcia e prudência, para que essa fase da vida possa ser encarada 

com naturalidade como outra etapa qualquer.  

O estágio inicial é marcado pelas pessoas na faixa de 65 a 75 anos, apesar das 

doenças causadas pela idade, dão continuidade aos afazeres do cotidiano. Porém aos 

85 anos as limitações aumentam, mas para a maioria, os obstáculos não representam 

barreiras para executar tarefas em benefício próprio. Cerca de um terço dessas 

pessoas dão continuidade aos afazeres anteriores sem restrições alguma. 

A velhice avançada é quando o indivíduo alcança seus 75 anos. Segundo 

Davidoff (2001, p. 488), quando os adultos chegam a atingir essa idade necessitam 

auxílio de terceiros para desempenhar algumas atividades e preparação para lidar com 

doenças que podem afetar seu funcionamento físico de formal total ou amenizada, e 

infelizmente fazê-lo entender e conscientizá-lo que sua existência terá fim.  

Conforme Paschoal (2006), “cada indivíduo possui sua subjetividade, desse 

modo o idoso tem seu momento único e particular”. O ser que envelheceu amparado 

por alguma necessidade específica precisa conhecer seu potencial e a sociedade 
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entender suas atitudes, fazendo-se presente atenciosamente não por ser incapaz, mas 

porque tudo se modifica na sua mente e principalmente no seu corpo, são 

transformações, detalhes que se apresentam como ruptura da próxima etapa.  

Em países orientados para a juventude, como os Estados Unidos, 

envelhecer costuma ser atemorizante porque significa perder as 

qualidades valorizadas da juventude. Com a beleza, a agilidade e a força, 

declinam os papéis desempenhados, a renda financeira e o respeito. 

Muitos americanos idosos declaram sentir-se inúteis, não atraentes e 

indesejados. Relatos de depressão e ansiedade não são incomuns; e 

pessoas com mais de sessenta anos respondem por uma porcentagem 

de suicídios nos Estados Unidos (MCLNTOSH, 1983 apud DAVIDOFF, 

2001, p.488). 

O medo de envelhecer para a maioria das pessoas se dá pela falta de progresso 

no desempenho das atividades, o desprezo no ciclo de amizade e a perca do respeito 

que havia conquistado quando jovem. Conclui Davidoff (2001, p. 495) que o medo da 

morte parece atingir o auge durante a meia idade. Os idosos relatam pensar mais na 

morte do que as pessoas de outras faixas etárias [...]. 

É válido compartilhar as ideias do autor Davidoff, quando menciona que os 

idosos ao atingir essa nova etapa em sua vida, confrontam com uma série de desafios, 

desde usar o tempo livre da aposentadoria a exercer tarefas significantes pelo o 

declínio de suas habilidades, contudo o lado benéfico dessa fase é que o conhecimento 

e aprendizado que adquiriu em toda sua existência, continuarão em seu cognitivo, 

principalmente se estes foram bem trabalhados. 

Os idosos tornam-se mais lentos e suas capacidades sensoriais, 

espaciais, de memória, de atenção e de manipulação diminuem. Não 

obstante, as capacidades quantitativas de linguagem, o conhecimento 

adquirido naturalmente no decorrer de longo tempo, a capacidade para 

aprendizagem e o potencial criativo tendem a permanecer intatos 

(DAVIDOFF, 2001, p.498). 

Para Neugarten (1982 apud Davidoff, 2001, p.490), a aprendizagem pode-se 

fazer presente na velhice. Nos idosos o que envelhece é o corpo, a mente poderá dar 

sequência ao aprendizado que adquiriram ao longo da sua jornada, prontos para 
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assimilar novas informações, principalmente conteúdos que envolva sua atenção e 

interesse.  

Em contrapartida, Neugarten (1975 apud Davidoff, 2001, p.489), explica que o 

indivíduo ao usufruir de uma economia razoável que lhe permita participar de uma boa 

educação não interfere negativamente seu intelecto quando a idade avançar, 

resultando em positivas vantagens diante daqueles que se negaram exercitar seu 

cognitivo com freqüência por falta de condições econômicas. 

Na visão de (Baltes e Willis, 1982; Schaie, 1983, 1985 apud Davidoff, 2001, 

p.489), uma baixa proporção de idosos percebe-se os traços que delimitam a velhice no 

que diz respeito ao intelecto. “Os idosos exibem muita variabilidade intelectual. De 

forma significativa, os resultados de QI permanecem constantes ou até melhoram com 

o tempo”.  

O impacto do envelhecimento na sociedade reforça que a cultura é parte 

integrante como influência na experiência do envelhecimento (Moriwaki & Kobata, 1983 

apud Davidoff, 2001, p. 488), ela interfere no desempenho e habilidades do idoso, na 

execução de suas tarefas, perdendo o poder de decisão e a liberdade de praticá-las. 

Segundo (Maxwell & Silverman, 1980 apud Davidoff, 2001, p. 488) nos países 

orientais, os idosos permanecem ativos porque dão continuidade no desempenho de 

seus papéis, além de ser valorizados e respeitados. Os japoneses em consideração à 

pessoa idosa, para o seu incremento é necessário e essencial os filhos cuidarem dos 

pais na velhice, oferecendo-lhes oportunidades e poder de decisão em assuntos 

importantes da família ou da comunidade, participação nos afazeres de casa, dentre 

outros. 

Como resultado positivo da família japonesa que valoriza e respeita o idoso, 

percebe-se que a família brasileira deixa a desejar na edificação de projetos para 

assistir àquele que envelhece, sem dar a mínima importância da sua contribuição para 

a história da humanidade, tornando-o excludente do próprio lar, negando-lhe os seus 

direitos. 

Em algumas culturas orientais, onde o respeito e o poder vêm com a idade, os 

sinais exteriores de anos avançados são aceitos e até bem recebidos. Nas culturas 

ocidentais, em que o ideal permitido é a pele lisa e o tronco esguio, as rugas e a barriga 
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que acompanham com frequência a meia idade podem ameaçar a auto estima 

(MYERS, 1998, p. 90). 

Em conclusão de seus estudos, Messy (1999, p. 140) procurou mostrar que o 

envelhecimento, cujo término é a morte, reflete na compreensão e respeito de todos 

perante aquele que desfruta anos de sua existência, e que ainda exprimi anseios e 

esperança, até que sua vida receba em troca o descanso eterno, atrelado ao sombrio 

que atinge o outro lado, oposta a vida. 

O idoso deveria ser observado com cautela e ponderação para inseri-lo ao meio 

em reconstrução de uma nova relação, fazendo da velhice apenas uma etapa contínua 

na vida de cada sujeito que envelhece. 

Para o autor Netto (2002) “a sociedade decreta a velhice quando o indivíduo 

passa a adquirir sua aposentadoria ou chega aos 60 anos de idade, considerando-o 

inválido sem representação para o convívio social”. Dessa maneira a sociedade 

alimenta o lado negativo da velhice, esquecendo que por outra dimensão, há o lado 

positivo, pois o idoso trás um currículo mesclado de experiências e conhecimentos que 

são transferidas a outras gerações. 

É preciso que a sociedade entenda e participe desse momento em que o 

indivíduo aos 60 anos necessita de compreensão e atenção, pois esta idade vem 

acompanhada também do descaso. A humanidade precisa perceber a velhice como um 

processo natural, onde poucos têm o privilégio de alcançar, sem atingir de total forma 

suas atividades rotineiras.  

“À medida que envelhecemos, a montanha russa emocional da vida oferece uma 

viagem mais suave”. (MYERS, 1998). 

 Paschoal (2000, pp. 4-5) em um estudo relacionado ao idoso, concluiu no seu 

artigo que no Brasil, enquanto muitos idosos se queixam de ceticismo e se sentem 

angustiados por não encontrar perspectivas na velhice, outros, procuram viver com 

satisfação e entusiasmo esse novo momento, descartando as tristezas que por ventura 

queiram adentrar no seu cotidiano, fazendo da velhice mais uma etapa que precisa ser 

vivida até o último segundo de existência. 

É verdade que, em nossa sociedade, os idosos são pessoas com 

possibilidades menores de vida digna, [...], vista como época de perdas, 
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incapacidades, decrepitude, [...], pela situação objetiva de aposentadoria 

insuficiente, oportunidades negadas, desqualificação tecnológica, 

exclusão social, [...]. Mesmo em condições psicossociais tão adversas, 

encontramos idosos que se sentem felizes, que se dizem contentes com 

sua vida. A idade, portanto, não explica tais diferenças, pois ela, por si só, 

não discrimina entre o bem e os mal sucedidos (PASCHOAL, 2000, p.5). 

Segundo os autores (Schulz, 1978; Weg, 1983 apud Davidoff, 2001, p. 496) a 

duração da vida de uma pessoa é determinada pela hereditariedade e fatores 

ambientais. Se alguns desses fatores forem atribuídos com coerência no cotidiano do 

sujeito durante sua existência, como uma alimentação com base em uma dieta 

balanceada, cautela ao uso dos produtos tóxicos, a prática de uma atividade física e um 

estado emocional em perfeita harmonia, trará grandiosos efeitos positivos para a vida. 

Ainda de acordo com os autores, entre os mais importantes fatores que 

determinam a duração da vida humana estão os seguintes: 

A Dieta, um dos fatores que é mencionada por esses autores, traz relevância ao 

ser humano para conseguir a longevidade. Ao descartar do cardápio alimentos com alto 

teor de gordura animal, carne vermelha, alimentos defumados, açúcar refinado e 

carboidratos e passando a consumir grãos integrais, frutas, legumes e verduras. Esses 

alimentos supostamente reduzem a morte por doenças cardiovasculares ou câncer. 

Uma dieta saudável com baixo consumo de calorias está associada a uma vida longa. 

As Toxinas que estão embutidas nos produtos químicos industriais e domésticos, 

o álcool e o tabaco são grandes agravantes para a saúde. Entretanto, vale ressaltar que 

um ou dois drinques por dia faz bem à saúde, porque a quantidade pequena de álcool 

no organismo estimula o fígado, aumentando sua produção de HDL o bom colesterol, 

como perspectivas positivas na redução de doenças cardíacas (Camargo et al., 1985 

apud Davidoff, 2001, p.496). 

A prática de uma atividade física não somente revitaliza o corpo como a mente. 

O benefício de um exercício de simples realização trás benfeitoria para quem deseja 

uma vida saudável. A atividade desde a infância até a velhice está correlacionada com 

a vida longa. 

O estresse, a competição e a infelicidade não podem fazer parte do universo 

humano de quem deseja adquirir uma vida saudável. O menor índice dessas condições 
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durante a vida, agregando prazer a tudo que tenha pretensão de realizar, trará saúde e 

a longevidade. Finaliza Davidoff. 

Estima-se que os avanços científicos permitirão ao ser humano alcançar de 110 

a 120 anos de vida [...] (VERAS 2002). Com essas possibilidades de existência é 

relevante nossa preocupação e atenção àqueles que envelhecem, oferecendo uma 

programação que atenda suas necessidades, física, psíquica e emocional. 

O Portal do Envelhecimento, uma rede social que presta solidariedade e auxilia 

na construção de saberes sobre o envelhecimento e a longevidade humana, enfatiza 

que estas ações permitem uma renovação das práticas sociais, visando estimular a 

inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania da 

população idosa. Reforça também que: 

[...] a longevidade apresentava-se como uma das questões mais 

instigantes da história da humanidade. Como o ser humano viverá mais - 

a velhice está se prolongando por 30 ou 40 anos além dos 60 anos 

estipulado na lei - é preciso e urgente despertar a atenção pública para a 

questão da longevidade, uma vez que o público tem sido sujeitado a um 

fluxo sem fim de notícias sobre saúde [...]. Sabe-se que em 2025 o Brasil 

será considerado um país envelhecido (REVISTA PORTAL DO 

ENVELHECIMENTO, 2012, Nº18). 

A velhice está ultrapassando os limites da idade em que a Lei cronologicamente 

determina- 60 anos, com isso se faz necessário medidas que atenda a esse público 

com políticas públicas adequadas, para o desempenho de uma longevidade saudável, 

embutidos a novos olhares de aceitação desse modelo na sociedade. 

A educação do século XX no Brasil, referenciada em um artigo mostra que a 

educação brasileira passou por várias transições. Começou na época da colonização, 

caminhou para o império, e chegou ao século XX. O esforço das lutas era a 

implementação da escola nova, voltada para um pensamento liberal democrático, em 

defesa da escola pública para todos, com o objetivo de modificar a educação 
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tradicionalista4 e intelectualista5, que servia a classe da elite os privilégios de uma boa 

educação.  

Com as lutas e conquistas no século XX, aconteceu uma grande evolução na 

educação brasileira. Entre 1930 e 1937, diversos projetos de uma nova política 

educacional foram elaborados em benefício da sociedade brasileira, pelos Liberais, 

Católicos, Governo e Aliança Nacional Libertadora (ANL).  

 Os Liberais eram os intelectuais que almejavam construir um país com base 

na Pedagogia Nova, que atendesse a classe social urbana um ensino técnico 

profissionalizante e democrático. 

 Os Católicos eram os defensores da Pedagogia Tradicional, não admitiam a 

entrada da escolanovista pelos Liberais. Prestes a Constituição de 1934 

criaram a Liga Eleitoral Católica (LEC) em defesa dos seus interesses na 

elaboração da carta Magna6. 

 O Governo mostrou-se neutro aos projetos apresentados na reforma da 

educação brasileira, afirmando que acataria qualquer proposta dos grupos. 

 A Aliança Nacional Libertadora (ANL) era a entidade que tinha o apoio da 

massa em defesa de formação antiimperialista e antifascista.  

A Revolução de 1930, durante a Primeira República, à frente o Governo Vargas 

conquistou setores sociais em vários níveis governamentais com atitudes de uma 

política trabalhista. 

Em 1931 acontece a IV Conferência Nacional de Educação, como tema geral “As 

Grandes Diretrizes da Educação Popular”. Nesta época Vargas cria o Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MESP) com o apoio do titular Francisco Campos, que 

colocou em execução uma política educacional própria, promovendo uma reforma do 

ensino ao nível federal, onde criou o Conselho Nacional de Educação, traçou diretrizes 

                                                           
4 Pessoa que preza muito as tradições; saudosista. Minidicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno. 2 ed. São 

Paulo: FTD,2007. 

5
 Predominância da inteligência e da razão. 

6
 Instrumento que garante a Lei que rege um País 
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para o ensino superior, reorganizou a Universidade do Rio de Janeiro, organizou o 

ensino secundário, estruturou o ensino comercial, etc. A construção dessas metas era 

contrária aos princípios democráticos, que os outros segmentos almejavam para o 

sistema educacional. 

Os liberais em 1932, com o célebre “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”, era em defesa da escola pública obrigatória, laica e gratuita, com base nos 

princípios pedagógicos de uma educação renovada, inspirado nas teorias de alguns 

pensadores, um deles era Dewey. 

Os liberais defendiam o pensamento de Anísio Teixeira, que lutava por uma 

escola democrática que atendesse a todas as camadas e classes sociais evitando as 

desigualdades sociais provocados pelo sistema capitalista. 

Oposto a opinião de Anísio Teixeira, para Fernando de Azevedo, a escola 

deveria ser formadora de elites, com uma educação visando o talento literário 

individual, aptos a uma produção intelectual e a classe operária destinada ao trabalho 

manual. 

Os idosos tiveram seus direitos conquistados diante da sociedade, com a 

implementação da Constituição de 1988, porém, foi transformada com a criação do 

Estatuto do Idoso de Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Leis que vieram abordar 

neste documento o que é instituído e regulamento ao cidadão com 60 anos ou mais de 

idade. 

 Em seu Artigo 2º das disposições preliminares do título I- O idoso goza de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral 

de que trata esta Lei. Assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para prevenção de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade.  

Na conservação dessas Leis, está previsto ao Artigo 3º, que- É obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade ao 

respeito e a convivência familiar e comunitária (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, p.11). 
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Percebe-se que a Lei existe e em dever de seu cumprimento a sociedade e os 

órgãos competentes em dignidade ao ser humano, precisam ter em mãos projetos que 

ofereçam condições básicas e necessárias ao cidadão para que possa envelhecer com 

dignidade. Infelizmente não é visível o cumprimento da lei no dia a dia daquele que 

envelhece.  

Cada capítulo referido ao idoso no livro da Constituição, jamais poderá ficar 

transposto, e sim acarretar modificações às normas para atender melhor este público. 

Essas leis precisam ser alteradas sempre que for necessário para beneficiar a todos 

com igualdade. 

Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela 

que no Brasil o envelhecimento representa 10,5% da população e 83% delas saem da 

zona rural para viver na zona urbana, causando preocupações ao povo brasileiro por 

eles não carecer de condições adequadas de sobrevivência. [...] O estudo reforça que a 

quantidade de mulheres idosas é superior à de homens. Em 2007, havia 79 homens 

com mais de 60 anos para cada 100 mulheres nesse grupo (SABOYA apud ESTATUTO 

do IDOSO, 2008, p.5).  

O fenômeno do envelhecimento da população é mundial, como explica a 

Senadora Patrícia Saboya no Estatuto do Idoso (2008, p. 5) e com isso precisamos 

encarar essa questão de uma forma tranquila e natural, buscando oferecer aos mais 

velhos independente da classe social um cotidiano digno, feliz e saudável, na procura 

de zelar e respeitar a construção de suas obras e não deixar ser efêmero seu 

aprendizado. 

[...] garantir qualidade de vida para todos os brasileiros e brasileiras com 

mais de 60 anos é um dos principais desafios do Brasil atualmente. O 

primeiro passo nessa caminhada é, sem dúvida, disseminar os direitos 

desses cidadãos e cidadãs, conscientizando toda a população sobre a 

necessidade de torná-los realidade no dia a dia das pessoas com mais de 

60 anos. Respeitar e fazer cumprir esses direitos é fundamental na nossa 

luta diária pela construção de um país mais justo, mais humano e 

verdadeiramente desenvolvido. O estatuto do Idoso é um importante 

instrumento nessa batalha (SABOYA apud ESTATUTO do IDOSO, 2008, 

p. 6). 
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O primeiro capítulo traz uma abordagem referenciando aspectos históricos da 

educação apresentada como o modelo fabril, diante de um cenário capitalista. Em 

seguida, a criação do esporte e como se deu a construção das atividades físicas fora do 

ambiente escolar, com o desenvolvimento da educação não formal.  

O capítulo posterior retrata o esporte como uma prática saudável, a saúde, 

necessária e essencial que deve ser oferecida à população e as formas de lazer em 

satisfação a qualquer idade.  

No terceiro capítulo a inclusão do grupo da terceira idade, em destaque ao 

trabalho governamental em apoio ao idoso, através do projeto “Saúde, bombeiros e 

Sociedade”. E a corrida, uma modalidade física que antes era praticada pela juventude 

agora faz parte desse grupo.  

No capítulo final, será abordada a metodologia, em análise aos resultados, 

discussões e as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 A EDUCAÇÃO COMO APRENDIZADO PARA O TRABALHO.  

Estamos incluídos nesta sociedade humana pelo princípio da identidade, mas 

podemos ser excluídos pelo princípio da diversidade. Essa contradição é percebida 
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quando o sujeito designa seu jeito próprio e não pode vivenciá-lo, pois é aceito pela sua 

subjetividade e ao mesmo tempo excluso por ser diferente do outro. Assim é necessário 

discutir a inclusão, porque há uma sociedade excludente, que dicotomiza identidade e 

diversidade (LIMA, 2006, p.20). 

 Na instituição escolar é repassado um aprendizado que forma o cidadão para o 

futuro, em vista alcançar seus ideais compartilhando o que sabe em demonstração de 

suas habilidades e competências, respeitando e valorizando o próximo.  

O indivíduo enquanto jovem consegue a realização de um bom profissional e ter 

seu lugar de destaque na sociedade. Em contrapartida, quando se aproxima a velhice 

surgem sinais de discriminação.  

O sistema educacional oferece aprendizados que contemplam a técnica, com 

conteúdos exploratórios de que o trabalho é à base de qualquer aprendizado, 

procurando “tornar a mocidade consciente de que o trabalho é a fonte de todas as 

conquistas materiais e culturais de toda a sociedade humana” (GHIRALDELLI, 2001, 

p.155, grifo do autor). 

 Assim acontece também na família, que é a primeira escola na educação do ser 

humano, na transmissão dos ensinamentos e valores. O aprendizado dessa educação 

volta-se para garantir ao ser humano estabilidade no desempenho de delegar suas 

funções, porém quando o sujeito envelhece, toda a educação repassada é descartada, 

como se quem envelheceu ficasse externo ao meio social, perdendo sua credibilidade, 

sonhos e desejos. 

Conforme Gadotti (2003, p. 96) a educação permanente não oferece 

oportunidades melhores na obtenção do conhecimento filosófico da vida, causando 

descontentamento por continuar assumindo incorretamente o modelo na preparação do 

individuo para enfrentar o mundo através do saber da técnica, formando trabalhadores 

com o objetivo a produtividade como incremento econômico de uma sociedade 

capitalista.   

Na época da revolução industrial as escolas ofereciam uma educação voltada 

para o trabalho. O trabalhador era tratado como uma simples máquina, sem razão e 

coração, onde seu crachá condizia com a sua produção.  

A educação servia de porte para o sustento de uma enganosa sociedade que 
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preparava o sujeito com um único intuito, o de ser um profissional capacitado para 

designar melhor lugar dentro da empresa. Desprovidos de melhores ferramentas 

profissionais o funcionário ficava desvalorizado diante de suas funções, recebia baixa 

remuneração salarial, arriscando perder seu posto, por não demonstrar agilidade no 

meio explorado ou o não cumprimento do planejamento do patrão.  

Era dessa maneira que o ser humano aprendia a ter seu valor dentro da 

sociedade, necessitava está capacitado e pronto para exercer com qualidade a 

proposta empresarial. 

[...] a educação para a compreensão está ausente de ensino. O planeta 

necessita, em todos os sentidos de compreensão mútua [...] em todos os 

níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da 

compreensão pede a reforma das mentalidades (MORRIN, 2007). 

Concordo com a posição do autor Morin, ao referenciar que a educação não 

precisa ser ensinada, mas praticada. O ser humano necessita de reformas urgentes 

para modificação interior e intelectual, construindo uma verdadeira educação, onde se 

aprenda a respeitar o cidadão de qualquer idade. O desenvolvimento de um país está 

condicionado à qualidade da sua educação. Na falta dela, a nação atrofia. 

Não existe uma “escola de educação” que nos garanta que frequentando-a 

obteremos educadores, como numa fábrica. A “escola de educação” não é uma “fábrica 

de educadores”. É na prática da educação que o educador se educa (GADOTTI, 2003, 

p.76 grifo do autor). 

Não basta sermos competentes para que sejamos educadores. É o grau 

de consciência política que define se somos ou não educadores. 

Portanto, a formação do novo educador se dará a partir de uma sólida 

formação política e social. Como pode o educador evidenciar as 

contradições internas do capitalismo se não tem qualquer formação sócio 

econômica? (GADOTTI, 2003). 

Segundo Manacorda (2006) “O principal dever de cada cidadão é tornar-se apto a 

servir ao Estado. Conhecimentos, saber e bons costumes são os meios melhores e 

mais seguros para atingir o bem estar externo e interno”. 
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A Pedagogia Libertadora classificou a educação convencional como 

“bancária”, uma educação calcada numa “ideologia de opressão” que 

considerava o aluno como alguém despossuído de qualquer saber e, por 

isso mesmo, destinado a se tornar depósito dos dogmas do professor 

(GHIRALDELLI, 2001 grifo do autor). 

 Freire (1987, pp. 57-71 grifo do autor) também critica o tipo de educação 

tradicional, com base em uma educação “bancária”, onde o “saber” é uma doação dos 

que se julgam sábios aos que julgam nada saber. [...]. Frisa o autor que o educador vai 

“enchendo” os educando de falso saber [...], ou seja, ensinar por ensinar e aprender 

sem o devido conhecimento e saber crítico, em contribuição de uma falsa educação. 

 De acordo com Luckesi (1994):  

[...] não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que 

sua marca é a atuação “não formal”. Entretanto, professores e 

educadores engajados no ensino escolar vêm adotando pressupostos 

dessa pedagogia. [...]. Tanto a educação tradicional, denominada 

“bancária” que visa apenas depositar informações sobre o aluno-, quanto 

a educação renovada- que pretendia uma libertação psicológica 

individual. 

Conclui Luckesi (1994) que: [...] “a educação libertadora, ao contrário, questiona 

concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros 

homens, visando a uma transformação- daí ser uma educação crítica”.  

Com a conquista ao cargo de Presidente do Brasil em 1955 através de eleições 

diretas, Juscelino Kubitschek no seu programa de governo desenvolveu um projeto, o 

Programa de Metas, onde adotou uma infraestrutura atrelada à educação com incentivo 

ao “ensino técnico-profissionalizante” (GHIRALDELLI, 2001, p. 130-131, grifo nosso).  

A inclusão do ensino técnico valorizado nos discursos do Presidente JK deveria 

acontecer desde o ensino primário finalizando no ensino médio, e como conseqüência o 

ensino universitário seria designado ao cidadão que tivesse talento literário. A 

prioridade do sistema educacional era “educar para o trabalho”, colocando a instituição 

escolar, a obrigação de formar mão de obra técnica de nível médio (GHIRALDELLI, 

2001, p.131, grifo autor). 
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Ghiraldelli finaliza mostrando que, enquanto o sistema se preocupava com o 

ensino técnico profissional, o país em pleno século XX continuava sem domínio dos 

conhecimentos da leitura e da escrita, em desvalorização da massa participante da 

escola pública, devido à primazia se fazer numa educação voltada para o modelo 

laboral.  

 

2.1 A Educação: formal, informal e não formal 

Conforme GOHN (2006, p.32), o campo da educação formal acontece em 

instituições escolares, com a participação dos professores como agentes do ensino, 

transmitindo conteúdos estabelecidos pela escola, com objetivo de formar um cidadão 

competente, criativo, dentre outras virtudes que lhe possibilite participação e interação 

nos grupos. 

Na educação informal, a socialização dos indivíduos e conhecimento do saber se 

dá através do exemplo, baseado no senso comum, onde os agentes educadores são 

pessoas que participam direta ou indiretamente do cotidiano do sujeito, nos espaços 

educativos determinantes pela idade, etnia, religião etc. 

Na educação não formal, os conhecimentos prévios do grupo é que são 

importantes. A metodologia, os conteúdos e os métodos são construídos a partir da 

problematização individual, onde o grande educador é aquele em que há viável 

interação. 

 

2.2  Ambiente da educação não formal 

 

Ainda na visão de Glória Gohn os espaços educativos que acontece a educação 

não formal localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos 

grupos e indivíduos, fora das escolas, construídos coletivamente.  

 

Estes locais têm como finalidade permitir o conhecimento aos indivíduos a partir 

de tudo que o rodeia em suas relações sociais, com objetivo de uma aprendizagem 

construída através do que o outro sabe ou faz, gerando um processo educativo. 
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Os conselhos, os fóruns, as assembleias populares e as parcerias são espaços 

onde esse tipo de educação está presente, como processo de aprendizagem de 

saberes que acontece no intercâmbio entre seus participantes.  

  Dando continuidade ao pensamento de Gohn, os agentes transformadores para 

esse tipo de educação são os educadores, os mediadores, assessores, facilitadores e 

monitores. Eles são encarregados na transmissão dos conhecimentos pelos projetos 

que prestam a sociedade com ideologias atendendo o perfil do grupo que está 

trabalhando, repassando o que sabe em prol de melhoria da educação coletiva e 

individual. 

O profissional apto a contribuir no repasse de uma educação não formal é 

necessário que esse educador demonstre clareza em suas propostas, tenha uma 

formação específica, onde possa atribuir flexibilidade às metodologias construindo 

novos métodos a partir de um processo avaliativo do trabalho executado, em análise 

também os egressos desse programa. 

Conforme Gohn (2006, pp.32-33) os objetivos da educação não formal pode ser 

vista como: 

a) Educação para cidadania; 

b) Educação para justiça social; 

c) Educação para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais, etc.); 

d) Educação para liberdade; 

e) Educação para igualdade; 

f) Educação para democracia; 

g) Educação contra discriminação; 

h) Educação para a manifestação das diferenças culturais. 

 

Para a elaboração desse trabalho, a educação não formal foi o alvo para 

compreensão de que maneira essa prática educativa promovida pelo projeto “Saúde, 

Bombeiros e Sociedade” repercute na melhoria de qualidade de vida do idoso. 

 Em observância a esse modelo, percebe-se que o homem vive em sociedade 

num aprendizado constante com o outro, e a educação não formal é um manifesto 
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dessa cidadania. A educação apresentada nas três perspectivas seja, formal, informal e 

não formal é de suma importância para o crescimento da humanidade. 

 A educação não formal referenciada pelo projeto dos bombeiros, este que por 

ventura não é efêmero, realiza momentos de descontração e incentivo à vida, fazendo 

os idosos saborear o último momento de sua existência e incentivo à vida, demonstrado 

por aqueles que sentiam rejeição de uma aparência bela e pela incapacidade em 

desempenhar alguma atividade. 

 

2.3 A Educação na perspectiva Conservadora ou libertária 

 As tendências pedagógicas podem ser classificadas em duas grandes vertentes, 

como declara Miranda e Malagutti (2010 pp. 48-49); as de cunho liberal (pedagogia 

tradicional, renovada e tecnicismo educacional) e as de cunho progressistas (pedagogia 

libertadora, libertária e crítico-social).  

 Na pedagogia tradicional como relato de Miranda e Malagutti (2010, p. 49) os 

conteúdos são produtos de uma realidade pré-estabelecida e costumam não apresentar 

relações significativas com o cotidiano dos alunos. O relacionamento professor e aluno 

compreendem relações de poder desiguais, onde o professor é o detentor do 

conhecimento e o educando cabe somente assistir às aulas, sem poder argumentar. 

Na pedagogia renovada segundo Libâneo apud Miranda (2010, p.50), várias 

correntes derivam dessa abordagem pedagógica [...]. Nessa perspectiva educacional, 

apesar das divergências de cada corrente de ensino, existe um eixo norteador, [...] no 

qual o aluno assume uma postura ativa, livre, criativa e curiosa com relação à sua 

formação individual e social, por meio da pesquisa e da investigação. 

Rumando para a pedagogia tecnicista com surgimento em meados da década de 

1970, sob a inspiração das teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem 

sistêmica do ensino, baseado no condicionamento de comportamentos desejáveis aos 

educando, cujos representantes destacam-se Skinner, Gagné, Bloon e Mager. 

Nesse tipo de pedagogia, o professor assume o papel de “analista de 

contingências” oferecendo reforços positivos ou negativos, na produção do trabalho 

desempenhado pelo aluno (MIRANDA e MALAGUTTI, 2010, pp. 51-52). 
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A pedagogia crítica surgiu no final do regime militar, começo da década de 80, 

com a mobilização de educadores em prol de abordagens mais críticas para a 

transformação social, política e econômica, a fim de superar as desigualdades sociais 

vividas no cenário nacional. 

Firmou no meio educacional a contribuição de pensadores de orientação 

marxista e o surgimento de vertentes progressistas da pedagogia: a libertadora, a 

libertária e a crítico social dos conteúdos e histórico crítica. Trazendo expoente dessa 

tendência autores como: Paulo Freire, Demerval Saviani, José Carlos Libâneo, Moacir 

Gadotti, dentre outros (MIRANDA e MALAGUTTI, 2010, p. 53). 

Explica Miranda e Malagutti que a pedagogia libertadora originou-se nos 

movimentos de educação popular brasileira, no final dos anos 50 e início da década de 

60, sendo interrompida pelo golpe militar de 1964 e retomada no período pós ditatorial, 

com a discussão de temas sociais e políticos para a transformação da realidade social 

imediata. 

As pedagogias crítico social dos conteúdos e histórico crítica propõem superar os 

modelos tradicional, tecnicista e renovado, assumindo caráter político na escolha dos 

conteúdos no espaço formal da educação, adaptando a proposta à faixa etária e ao 

nível de compreensão dos educando (MIRANDA e MALAGUTTI, 2010, p. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O ESPORTE UMA PRÁTICA SALUTAR 

Dados atribuídos na revista Olimpíada e Cidadania sobre a história do esporte: 

Pré-História, Antiguidade e origem das regras, exibido no exemplar de 2010, nº 02, 
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p.34, referenciado por Dionísio Alencar, percebe-se que para discorrer sobre a história 

do esporte, é preciso, inicialmente, identificar as percepções da origem e do significado 

do termo esporte. 

Para Alencar (2010, p.34) o termo esporte, tem diversos significados e 

interpretações. E como complemento dessa expressão, o autor Tubino, destaca que 

“fazer esporte”, “desportar-se” ou “sair do porto”, era assim designado esse termo, que 

surgiu no século XIV por um grupo de Marinheiros que realizava exercícios físicos na 

folga de seu expediente de trabalho. 

 No Brasil o autor da primeira lei do esporte foi João Lyra Filho, um brasileiro que 

em 1941 sancionou a lei do esporte redigindo o decreto-lei nº 3199, onde optou pelo 

termo “desporto” (TUBINO, 1999, apud ALENCAR, 2010, p.8 grifo do autor). 

Segundo Tubino (1999, p.9), na Constituição Federal de 1988 no Art. 217, o 

esporte apareceu pela primeira vez como matéria constitucional onde estava explícito 

que é dever do estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito 

de cada um, em observância de que: 

I- as entidades dirigentes e associações teriam autonomia quanto sua organização e 

funcionamento; 

II- os recursos seriam destinados com prioridade do desporto educacional e, em casos 

específicos para o esporte de alto rendimento; 

III- o tratamento diferenciado para o profissional e o não profissional na prática do 

esporte; 

IV- a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de caráter nacional. 

Alencar reforça que, as manifestações esportivas ocupavam um lugar de 

destaque na história da humanidade. Desde as civilizações mais primitivas, são 

encontrados registros semelhantes às atividades físicas, que podemos caracterizar 

como os esportes dos dias de hoje.  

Na Idade Média as práticas esportivas eram consideradas violentas. Naquela 

época o clero como força estatal condenava o indivíduo que participasse de algum 

evento esportivo, como não digno de salvação.  
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Dentre alguns contra tempo na história diante da educação esportiva, o lado bom 

foi que pensadores renascentistas dedicaram-se aos estudos sobre educação física e 

os esportes, valorizando a atividade e seus adeptos.  

Explica Alencar (2010), na Idade Moderna, o movimento renascentista teve seu 

destaque quando surgem os precursores no horizonte pedagógico, iniciando o valor da 

prática esportiva para os séculos vindouros. 

Organizadores da Unesco na conquista do seu trabalho em relação à saúde da 

humanidade, percebendo o benefício que a prática da educação física e do esporte 

causava à saúde das pessoas, resolveu por meio de um decreto em 1978 publicar a 

Carta Internacional de Educação Física e Esportes, afirmando que essas práticas 

esportivas qualquer indivíduo poderia praticar independente da classe social ou 

condição física.  

Conforme Ramos (1982, p. 16), no período pré-histórico, a humanidade primitiva 

na luta das tarefas diárias quando precisava hostilizar e proteger seu corpo ou 

patrimônio conquistado contribuía para o domínio da educação física de forma 

espontânea. Oliveira (1983, p.15), reforça que os percursos longos de um lugar para 

outro e a prática involuntária dos exercícios na luta pela sobrevivência, era relevante 

para a não existência de uma vida sedentária. 

Antes do século XX o esporte era conceituado somente de rendimento, 

caracterizado apenas como olímpico numa perspectiva comercial. Depois da década de 

70, o esporte passou a ser entendido sob três perspectivas, como: esporte educação; 

esporte participação e esporte de rendimento. 

Ao termo relacionado ao esporte educação, esse modelo era representado 

dentro da instituição escolar, atendendo um público jovem com base no entretenimento 

e princípios específicos da prática esportiva. Conforme o esporte participação, esse 

acontecia com espontaneidade, comprometido com o bem estar social e à saúde dos 

praticantes, e ao desígnio como esporte de rendimento, esse foi institucionalizado, 

valorizando o desempenho humano, realizado com maior seriedade com o intuito de 

competição e ganho financeiro. 

 Em todos os períodos da História da humanidade, a atividade física esteve 

presente, e com o tempo o esporte cresceu, até chegar aos dias atuais onde adeptos 
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passam a usufruir, seja para obter uma vida saudável, sair do ócio ou enfrentar 

competições. 

 

3.1 Procedimentos na realização das Conferências 

 

    De acordo com Miranda e Malagutti (2010 pp.39-42) com a I Conferência 

Internacional sobre Assistência Primária à Saúde em 1978, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) definiu como meta “saúde para todos no ano de 2000”. Daí em diante 

outras Conferências foram criadas com o objetivo da população participar de uma 

qualidade de vida.  

   Oito anos depois, em 1986, realizou-se a I Conferência Mundial de promoção da 

Saúde na cidade de Ottawa, no Canadá, caracterizando a promoção à saúde como “um 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 

vida e saúde”, responsabilidade esta estabelecida a partir de uma interação entre 

governo, o setor de saúde e a participação comunitária.  

   Como produto dessa conferência, a Carta de Ottawa destaca cinco eixos de 

atuação da promoção da saúde: 

 Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; 

 Criação de ambientes favoráveis à saúde; 

 Reforço da ação comunitária; 

 Desenvolvimento de habilidades pessoais; 

 Reorientação dos sistemas e serviços de saúde. 

A II Conferência Mundial na Promoção da Saúde, realizada em 1988 na cidade 

de Adelaide, na Austrália, apresentou como tema central as “Políticas Públicas 

Saudáveis”, direcionando o interesse de todas as áreas políticas para a melhoria das 

condições de vida e trabalho que interferem na saúde da população e na superação de 

seus obstáculos [...]. Foram identificadas ainda quatro áreas prioritárias de ação: saúde 

da mulher, alimentação e nutrição, tabaco e álcool, e a criação de ambientes 

favoráveis. 
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Em 1991realizou-se a III Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, 

na cidade de Sundrvall, na Suécia, que destaca a importância do ambiente para a 

saúde, pelas suas dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais e aprofunda as 

discussões sobre ambientes saudáveis. 

Em 1992, trazendo esse tema para a América Latina, realizou-se a Conferência 

Internacional da Promoção da Saúde em Bogotá, na Colômbia, na qual foi discutido o 

paradigma da promoção de saúde no contexto de deterioração das condições de vida 

das populações do continente. Naquele momento o desafio foi transformar as relações 

excludentes, conciliando interesses econômicos e propósitos sociais de bem estar para 

todos. 

Na IV Conferência Internacional de Promoção de Saúde, ocorrida em Jacarta, na 

Indonésia, em 1997, foi reforçada a necessidade de participação da comunidade como 

meio de melhorar a qualidade de vida, por meio de parcerias com os setores públicos e 

privados. Como afirma os respectivos autores. 

Em 2000, na cidade do México, ocorreu a V Conferência de Promoção da Saúde, 

na qual a promoção da saúde foi caracterizada com um componente fundamental das 

políticas e programas públicos, para garantir a qualidade e a melhoria da saúde. 

Explica Miranda e Malagutti que todas as Conferências deram sua contribuição 

para desenvolver o campo da promoção da saúde, permitindo a massa excluída de 

participar dos benefícios de um atendimento igualitário e de qualidade, em busca de se 

trabalhar as necessidades individuais ou do grupo de uma determinada população, 

partindo de ações em apoio a esta classe social a inclusão dos direitos de gozar uma 

boa qualidade de saúde. 

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) contemplam 

questões relacionadas à universalidade, integralidade e equidade na assistência à 

saúde. 

Na criação e o apoio das Conferências Mundial sobre a promoção à saúde 

realizadas em diferentes lugares, ficou instituído na priorização da organização de 

saúde (OMS) o atendimento a população massificada e excluída do meio social uma 

boa qualidade de vida, dispondo de um espaço adequado com profissionais 

capacitados, prontos a efetivar a saúde com equidade e interação das comunidades. 
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Finaliza Miranda e Malagutti. 

 

3.2 Saúde- um direito universal  

 

Expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)7, em abordagem ao Meio 

Ambiente e Saúde, um dos temas transversais (2000, p.89), está explícito que um 

sujeito para gozar plena saúde, necessita estar sã mente e corpo, pois estar saudável 

não apenas significa ausência de doença. “Saúde é o estado de completo bem estar 

físico, psíquico e social e não necessariamente ausência de doença ou enfermidade” 

(OMS, 1947). 

Envelhecer com sucesso é o grande objetivo. Do mesmo modo que o corpo recebe 

o alimento para sua sustentação e saúde, o espírito também precisa de alicerce com 

atitudes sábias que deverão ser praticadas todos os dias ao longo do tempo. Atitudes 

simples e corretas são essenciais para um envelhecimento saudável. 

Um passo importante foi dado ao se promulgar a Constituição de 1988, que prevê a 

implantação do Sistema Único de Saúde- SUS. Conforme definido em lei: 

 

O SUS tem caráter público, é formado por uma rede de serviços 

regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direção 

única em cada esfera de governo e sob controle dos usuários por 

meio da participação popular nas Conferências e Conselhos de 

Saúde (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNs, 

2000, p. 92). 

No Estatuto do Idoso (2003, p.18) no capítulo IV Do Direito à Saúde, está 

explícito no Art. 15 que: 

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 

do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

                                                           
7
Instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas, na elaboração de projetos educativos, no 

planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e análise do material didático. Paulo 

Renato Souza, Ministro da Educação. Livro Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e saúde, 

2000. 
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ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos. 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) traz como preceito oferecer ao idoso 

atendimento igualitário, gratuito e preferencial, na prevenção e recuperação da sua 

saúde. 

Propostas e projetos sobre a saúde foram questionados pelos órgãos 

competentes para assistir os mais necessitados economicamente a desfrutar de uma 

boa qualidade de vida, fazendo-se prestes a implementação de políticas públicas 

saudáveis, com profissionais capacitados e ambientes específicos para atendimento da 

população. 

Para Miranda & Malagutti (2010, p.159) atender a demanda crescente de idosos 

sem uma infraestrutura, causa maiores preocupações, com a necessidade de formar 

medidas urgentes de uma estrutura de saúde especializada por parte das políticas 

econômicas e sociais, das escolas de formação dos profissionais de saúde em seus 

vários níveis e da sociedade em geral. 

É abordado em um dos capítulos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

meio ambiente e saúde (2000, p.90) que não se pode compreender ou transformar a 

situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela 

é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural. 

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e 

também um dos grandes desafios [...]. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o Brasil, em 2025, será o sexto país do mundo em número de idosos. De 

1980 a 2000, a população com 60 anos ou mais cresceu 7,3 milhões, totalizando cerca 

de 14,5 milhões dos 146.825.475 brasileiros em 2000 (MIRANDA e MALAGUTTI, 2010, 

p.158). 

“A expectativa de vida está aumentando em todo o mundo. Com isso, um 

número cada vez maior de indivíduos passa a sobreviver até 70, 80, 90 

anos. Qual a qualidade dessa sobrevivência? Como aumentar o vigor 

físico, intelectual, emocional e social dessa população até os momentos 

que precedem a morte? A maioria dos indivíduos deseja viver cada vez 
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mais, porém a experiência do envelhecimento (a própria e a dos outros) 

está trazendo angustias e decepções, pelo menos em nosso país. Como 

favorecer uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de vida 

cada vez melhor?” (PASCHOAL, 1996 a). 

De acordo com Vilarta (2004), a qualidade de vida de muitas pessoas poderia 

sofrer modificações significativas se alguns de seus hábitos fossem alterados ao lado 

de implementações de ações preventivas de saúde que pudesse gerar um estilo de 

vida saudável. 

O autor enfatiza que o ser humano para garantir uma vida saudável, é preciso à 

conscientização e mudança de hábitos errôneos antecipadamente, para então 

conseguir uma qualidade de vida futura. 

No Estatuto do Idoso (2003, p.12) no Capítulo I- Do Direito à Vida, disposto no 

Título II- Dos Direitos Fundamentais, contidos na Constituição, o Artigo 9º diz que- É 

dever do Estado proporcionar uma qualidade de vida saudável aqueles em que não 

desfrutam de uma vida jovem marcado pela longevidade, em construção de programas 

sociais públicos em seu benefício.  

Infelizmente ainda hoje, quase vinte e cinco anos depois da Promulgação da 

Constituição de 1988, muitos idosos desconhecem essas leis deixando de participar 

dos benefícios que a sociedade em cumprimento às políticas públicas possam lhe 

oferecer. 

Enquanto isso cresce a participação relativa da população com 65 anos ou mais, 

que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. 

[...]. “Isso significa que há menos crianças e adolescentes no país do que há 10 anos e 

que a população de idosos aumentou” (IBGE- Censo Demográfico, 2011). 

A longevidade é uma das grandes conquistas do século. No Brasil o 

envelhecimento da população é um fenômeno recente, deixando a população em geral, 

sejam idosos ou não, sem autonomia devido à inexistência do conhecimento e de como 

lidar com o novo sujeito.  

Após a promulgação da Constituição brasileira em outubro de 1988 e a criação 

do SUS, a saúde passou a ser definida como: 
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Direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantia mediante 

políticas sociais e econômicas que visam a redução dos riscos de 

doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário a ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (MIRANDA & 

MALAGUTTI, 2010, p.85). 

 

3. 3 Saúde e Lazer 

Conforme Moreira (2001, p. 13), a qualidade de vida que hoje o idoso vivencia, 

permite-lhe mais saúde, disposição e interação pela criação de projetos que o inseriu 

na sociedade, com a prática de exercícios, lazer, o retorno à instituição escolar, ao 

trabalho, etc. 

A participação do idoso no campo do trabalho, da educação, no lazer, dentre 

outros meios sociais, retira-o do sedentarismo, torna-o um cidadão produtivo e ativo, 

elevando sua autoestima, excluindo-o do convívio social.  

Segundo o Ministério da Saúde, com o aumento da população da terceira idade, 

em 2025 o Brasil será a 6ª população a ter mais idosos no mundo, com um cálculo de 

27,2 milhões de idosos. Dados do IBGE (2005) apontam que o Brasil é um país onde a 

população da terceira idade está ganhando espaço, precisando adquirir urgentemente 

hábitos de saúde e interação aos novos programas implantados para esse público. 

As projeções mostram que em 2025 seremos a sexta população de idosos no 

mundo em número absolutos, (32 milhões), perfazendo 15% de nossa população 

(PASCHOAL, 2000). Nosso processo de envelhecimento populacional está sendo bem 

mais rápido que o mesmo processo nos países desenvolvidos. Ele vem se dando em 

poucas décadas, diferentemente do que ocorre nos países do chamado primeiro Mundo 

(RAMOS et al, 1987). 

Paschoal (2000). “O envelhecimento populacional é fruto, principalmente, de 

diminuições importantes dos coeficientes de mortalidade e das taxas de fecundidade e 

natalidade”. 

 O lazer dos idosos não pode ficar na dependência de programas assistenciais. É 

preciso que a terceira idade se integre às demais “idades” (MARCELINO, 2006, p. 46, 

grifo do autor). Esse pensamento vai favorecer desse modo que haja um intercâmbio 
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entre o conhecimento novo e a experiência de quem vivenciou outros modelos de 

passatempo, evitando-se o preconceito, trabalhando o benefício de uma nova 

aprendizagem. 

A revolução industrial continua e o capitalismo toma conta deixando cada vez 

mais o país em dificuldades e conflitos, rejeitando aquele em que a juventude não está 

presente. Marcelino (2006, p.45) frisa que, um país que prioriza a juventude, a camada 

social exclui o sujeito que começa a envelhecer muito cedo, restringindo o lazer ao 

ambiente doméstico, como o descanso fosse uma maneira eficaz da saúde do idoso. 

 O lazer resulta de uma sociedade moderna com adeptos urbanos frutos da 

revolução industrial (MARCELINO, 2006, p.54), em consequência, quem envelheceu é 

descartado do meio social, por não desfrutar do porte jovial que a sociedade impõe. 

 É preciso reverter essa imagem em que o homem escravizado para 

desempenhar uma determinada função sem a garantia de uma vida saudável e 

benefícios próprios, seja revista para melhoria da humanidade, pois o que restou foram 

prejuízos e danos decorrentes de uma sociedade que maquiou a evolução do homem 

exclusivamente no campo do trabalho, em consideração não como ser humano, mas 

como máquina. 

Na contemporaneidade a mudança do cenário capitalista em visão do trabalho 

produtivo, precisa ser confrontada com outros objetivos, que venham a beneficiar 

alguém que um dia fez parte desse modelo de sociedade, onde foi valorizado o 

indivíduo que ofereceu bom rendimento de seu trabalho, sem a mínima condição de 

saúde, em investimento apenas de um trabalho produtivo. 

Como afirma Loturco Filho, a sarcopenia8 é um processo natural e inerente a 

todos os seres humanos, com influência maior nas idades avançadas atingindo a 

qualidade de vida do idoso. Estudos sobre a sarcopenia mostram que os primeiros 

sintomas aparecem antes dos 30 e aos 40 anos de idade seu processo é acelerado, 

percebendo que aos 80 anos de vida o índice de massa muscular perdido chegue a 

50%.  

                                                           
8
  Perda constante e inevitável dos sarcômeros (células estruturais que formam o tecido muscular). 
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Da mesma maneira que não se pode evitar o envelhecimento, o desgaste da 

massa muscular também ocorre ao longo da vida. Atrelado uma alimentação saudável 

em parceria com a prática de uma atividade física delonga esse processo.  

A população idosa no Brasil cresceu mais de 200% nos últimos 20 anos, 

segundo o IBGE. Em parte, isso pode ser reflexo da melhoria nas condições de 

saneamento, alimentação, educação e assistência à saúde, que reflete o 

desenvolvimento socioeconômico das últimas quatro décadas. Por outro lado, esta 

população demanda atenção e serviços específicos. 

 

4 INCLUSÃO DA TERCEIRA IDADE À SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

O idoso como integrante dessa inclusão por parte do projeto imposto pelo 

governo, oportunidades fizeram-se presentes com desenvolvimento para quem chegou 

a uma idade avançada pela longevidade, participando e ocupando seu lugar na 

sociedade. 

A implementação desse projeto torna-o útil com uma nova visão de mundo e de 

perspectivas. Com a introdução de benefícios corporal e espiritual ao grupo que estava 

esquecido pelo meio social e familiar. 

Através do desempenho e compromisso dos projetos em apoio ao público da 

terceira idade, aflora este ser para trilhar e dar continuidade ao percurso que havia sido 

interrompido, pela não credibilidade no indivíduo que envelheceu.  

Relatos mencionados pelo capitão Roberto, um dos professores da Corporação 

que atua no projeto atendendo diversos núcleos, comenta em seu blog, que o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Ceará acredita que uma das maiores contribuições da 

educação física com relação a este Projeto, se deu como destaque ao processo 

pedagógico, através de um planejamento realizado de forma coordenada e regular, 

profissional e progressiva. 

A atividade física como experiência pedagógica possibilita às pessoas 

vivenciarem uma atividade didaticamente organizada. Confirma o Capitão Roberto. 

Em afirmação do referido profissional, o Projeto “Saúde, Bombeiros e 

Sociedade”, por se tratar de um programa multidisciplinar, oferece uma variedade de 
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estímulos, que contribuem de forma significativa para garantir uma vida autônoma e 

com qualidade, mesmo que essas contribuições de ordem subjetivas, em sua maioria, 

não possam ser mensuradas e quantificadas.  

 

4.1 Uma nova modalidade física para a terceira idade 

Em uma das publicações periódicas do mês de julho sobre a importância do 

exercício físico referenciado na Revista Runner‟s World (2011, p. 52), mostra a 

dificuldade que jovens e idosos de ambos os sexos enfrentam ao desejar praticar 

alguma atividade física sem o conhecimento da prática.  

Na revista é sugerido aos praticantes iniciais de alguma atividade física, que 

antes de executar algum exercício físico, precisa ter consciência das mudanças que 

acontece no próprio corpo, procurar um médico que possa avaliar seu estado de saúde, 

e através de exames necessários indicará uma atividade física adequada a cada 

situação e faixa etária. 

A corrida pode ser o caminho para garantir mais saúde hoje e no futuro. 

Ela traz benefícios em qualquer idade e nunca é tarde para começar. O 

importante é saber a melhor forma de dar os primeiros passos para 

aproveitar ao máximo o que seu corpo tem a oferecer (RUNNER‟S 

WORLD, 2011). 

Explica o cardiologista Nabil Gorayeb, especialista em medicina esportiva, que é 

importante o paciente fazer uma consulta médica antes de começar uma atividade 

física, para que seja avaliado o seu estado de saúde e o histórico de doenças familiar. 

Através de alguns procedimentos que avaliam as condições cardiovasculares, podem 

ajudar a descobrir seus limites quando começar a praticar esportes (RUNNER‟S 

WORLD, 2011, p. 52). 

 “Uma pesquisa realizada pela Unifesp indica que idosos que se exercitam de 

maneira regular consomem, em média, 34% menos remédios do que os sedentários”, 

afirma o psicólogo Rodrigo Falcão. Na mente humana a corrida aparece como um 

esporte reservado às pessoas jovens e aos atletas, mas caso o sujeito não tenha 

problemas de saúde, esse tipo de esporte pode ser realizado mesmo na terceira idade. 
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O técnico Renato Dutra reforça que “o importante é fortalecer bem os músculos e 

começar devagar” (RUNNERS WORLD, 2011, p.57).  

A Revista Bem de Saúde, do mês de julho de 2007, aponta o sedentarismo como 

um dos vilões na causa de mortes ocorridas no Brasil. Afeta 70% da população 

brasileira, mais que outras doenças que são acarretadas pela hereditariedade ou por 

maus hábitos alimentares durante a vida pelo ser humano.  

Explica que para modificar esta estatística é necessário o apoio familiar, 

começando desde a infância adquirir hábitos saudáveis e fugir do sedentarismo, para 

que futuramente participem de uma qualidade de vida melhor. 

É explanado no artigo divulgado pelo treinador Irineu Loturco (08/09/2009) que 

da mesma maneira que uma infância saudável “produz” um adulto saudável e com uma 

menor tendência à obesidade, uma fase adulta ativa com prática de um exercício físico 

resultará em uma velhice tranquila e independente (LOTURCO, 2009 grifo do autor). 

O referido autor como resultado do fruto do seu trabalho sobre atividade física, 

em abordagem à terceira idade relata no artigo Atividade Física: Vida ativa (29/06/2011) 

que entre 85% e 90% da população com idade acima de 65 anos padeça de ao menos 

um tipo de doença crônica, como: Arritmia cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, 

osteoporose e até mesmo obesidade, enfermidades que costumam se manifestar 

durante a terceira idade.  

Ao considerar que esses “senhores e senhoras” ocupam cada vez mais uma 

parcela generosa de nossa população, não é difícil imaginar que esses números 

provoquem um impacto financeiro vultoso no sistema de saúde. Logo, não precisamos 

refletir muito para entender porque os países desenvolvidos se preocupam tanto com 

os programas de prevenção das doenças crônicas (LOTURCO, 2011 grifo do autor).  

Quando o idoso sai da sua rotina e resolve vivenciar um novo estilo de vida 

procurando adaptar algo diferente no seu cotidiano, dando ênfase a prática de 

exercícios físicos, promoverá o bem estar e a confiança em si próprio contribuindo para 

a sua longevidade, onde refletirá em seu semblante a harmonia espiritual e a exibição 

de um corpo saudável (MOREIRA, 2001, p.13). 

 

4.2 O prazer independente do exercício físico  
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A Revista Runner‟s World do mês de julho (2011, p.57) mostra relatos de 

adeptos à atividade física com idade diversificada em busca de melhoria e qualidade de 

vida.  

Em um dos casos está o do senhor Franklin Plazzio de 64 anos de idade, que 

após começar a correr mostrou-se satisfeito com os resultados positivos que a corrida 

lhe proporcionou. Obteve melhora no seu desempenho físico, conseguindo diminuir o 

seu tempo na corrida a cada semana e a facilidade ao respirar. Afirma também que 

depois do treino, sua pressão arterial normalizava e a quantidade de remédios que 

utilizava para a hipertensão diminuiu depois da prática esportiva. 

Através de uma oportunidade que o ser humano encontra na prática de uma 

atividade física, ele só tende a melhorar sua saúde, física e mental. Se o indivíduo 

consolidar o hábito de fazer um exercício físico, encontrará mais disposição e vontade 

de viver, percebendo-se útil e capaz. Esse cidadão de 64 anos é apenas um sujeito 

pronto para enfrentar a velhice com um novo olhar. 

O artigo publicado em dezembro (2011, pp.37-38) na Revista Runner‟s World, 

conta a história de uma senhora que aos 72 anos de idade é um símbolo da corrida de 

rua em Belo Horizonte.  

A corrida entrou em sua vida após aposentar-se de um cargo público aos 50 

anos de idade. Afirma Ana Maria Andrade que começou com caminhadas, mas seu 

jeito elétrico permitiu um ritmo mais acelerado. Logo vieram as provas e Ana Maria se 

tornou personagem admirada nas ruas da cidade. E a parti daí, guarda troféus e 

medalhas das competições de que participou. O comentário que Ana Maria faz à revista 

é com satisfação e orgulho os prêmios conquistados.  

Em análise a atividade física, estudos revelam que a prática de exercício traz 

benefícios ao sistema cardiovascular e diversos músculos, proporcionando o menor 

índice de doenças que atinjam o aparelho circulatório e ao coração, segundo (Goldberg 

et al 1984 apud Davidoff, 2001, p. 496). 

Esta mesma análise feita pela Revista Runner‟s World (07/2011, p.52) mostra 

que a medicina não tem dúvida de que a prática de atividade física é uma ótima 

maneira de prevenir e tratar problemas como hipertensão, diabetes e colesterol alto. 

Sem mencionar os benefícios para a vida social com a possibilidade de encontrar 
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outras pessoas no desempenho das atividades e formar grupos com os mesmos 

interesses.  

Estudos comprovam que a prática de uma atividade física regular e uma 

alimentação saudável, além de melhorar a autoestima previne doenças. Porém mesmo 

sem a prática esportiva não se deve descuidar da hidratação, principalmente pessoas 

idosas em que é comum a redução de sensação de sede. “Portanto, é importante 

hidratar-se bem durante a atividade e ao longo do dia, mesmo sem estar com sede” 

como afirma Renata Trommer à Revista Runner‟s World, exemplar do mês de julho 

(2011, p.57). 

Afirma Nahas (2006), que o Exercício físico, é uma das formas de atividade 

física, planejada e repetitiva, que tem por objetivo a manutenção, desenvolvimento ou 

recuperação de um ou mais componentes da aptidão física. Enquanto que a Aptidão 

Física, é um conjunto de características que as pessoas possuem ou desenvolvem, e 

que estão relacionadas com a capacidade de realizar atividades físicas. 
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5 TIPO DE PESQUISA  

Durante o desenvolvimento do trabalho uma análise foi feita mediante 

observação e a entrevista individual com a participação de vinte alunos e dois 

professores integrantes do projeto.  

Este trabalho foi realizado com base em uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo 

de caso, em uma Instituição Municipal de um bairro nobre de Fortaleza, capital do 

Estado do Ceará. 

 Essa instituição é destinada a promover projetos para atender à comunidade, 

prestando serviços diversificados, com a participação de alguns professores voluntários, 

durante toda a semana. A instituição oferta aulas de línguas estrangeiras, oficina, 

pintura em tecido, crochê, bordados, aulas de teatro, reflexiologia9, dança de salão e a 

prática de exercícios físicos.  

Os projetos oferecidos na instituição atende em exclusividade a terceira idade 

participando do que desejar. Neste mesmo local o projeto dos Bombeiros se faz 

presente desde 2004, e conta com 150 idosos atuantes, que participam assiduamente 

das atividades físicas, com a colaboração que antes era de quatro bombeiros, 

atualmente apenas dois estão dispostos a realizar com o grupo os exercícios. Um 

professor para atendê-los todas as terças e o outro às quintas-feiras, das 07:30 às 

08:30 h. Durante uma hora de exercícios o grupo se diverte e encontra disposição para 

o restante do dia. 

 

5.1 Ambiente de pesquisa 

As atividades são realizadas em locais chamados de núcleo. É assim 

denominado cada bairro onde há a presença do projeto. Cada núcleo com os 

respectivos professores oferece uma programação de exercícios efetuando práticas 

essenciais para a manutenção do corpo e da mente aos adeptos presentes.  

Os bombeiros comandam a ginástica, que começou a cerca de dez anos em 

frente a um quartel na beira mar de Fortaleza, em abril de 2002 com uma quantidade 

                                                           
9
 Tipo de exercício físico que alonga os músculos e relaxa o corpo. 
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mínima de idosos. Em 2003 já contava com 100 adeptos, e daí por diante cresceu cada 

vez mais.  

Atualmente há 384 núcleos no Estado do Ceará, em torno de 45.000 pessoas 

participando, com meta para 2014 de 60.000 simpatizantes a esse novo meio de 

inclusão, exercícios e disciplina. Afirmação concedida pelo Comandante Geral Joaquim 

Neto em sessão solene em comemoração aos dez anos da criação do projeto. 

(informação verbal) 

 

5.2 Recursos e coleta de dados 

Uma entrevista estruturada elaborada pela pesquisadora do trabalho e a 

observação sistemática serviram como base de pesquisa junto ao grupo participante do 

núcleo ao qual se deu o levantamento da mesma, com o intuito de verificar a 

participação do idoso e o benefício desse programa implantado pelo governo em 

parceria com a sociedade, no oferecimento de uma melhoria na qualidade de vida de 

quem chegou aos 60 anos de idade. 

As ferramentas utilizadas na pesquisa foram à observação sistemática, que 

segundo Rudio (2007, p. 44), requer planejamento e necessita de operações 

específicas para o seu desenvolvimento, sem que o pesquisador tenha influência sobre 

o que está sendo observado. E a entrevista estruturada, a qual segue um roteiro 

previamente estabelecido, onde as perguntas são predeterminadas. 

Tais ferramentas seguem objetivando coletar dados e opiniões de pessoas que 

participam do projeto, no próprio ambiente em que são realizadas as atividades físicas, 

ou seja, no núcleo, local onde acontece a interação do grupo duas vezes por semana.  

Os recursos utilizados para conhecimento do projeto foi realizado com o 

propósito de conhecer com mais detalhes o novo modelo que inclui a participação do 

idoso na sociedade.  

Participaram dois professores e vinte alunas, que voluntariamente responderam 

dez perguntas elaboradas previamente. A entrevista com participação destinada ao 

professor trazia questões direcionadas aos motivos que levaram ao surgimento do 

projeto, o público escolhido, dentre outras. Em seguida foram colhidas informações das 
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alunas com o objetivo de verificar sua participação no projeto e se ocorreram mudanças 

benéficas em sua vida.  

 

5.3 Análise e representação dos dados 

O motivo principal do projeto na prática dos exercícios físicos com público alvo o 

grupo da terceira idade, surgiu na amizade que aconteceu a dez anos atrás, quando um 

grupo de idosos, faziam caminhada na praia da Leste Oeste, próximo ao Quartel do 

Comando dos Bombeiros Militar de Fortaleza estado do Ceará.  

Homens do corpo dos bombeiros Militar praticando atividades rotineiras nas 

areias da Beira Mar depararam com os praticantes anônimos que solicitaram aos 

rapazes da corporação orientações de uma prática correta na execução dos exercícios.  

A partir daquele encontro a corporação percebeu que os idosos apesar das 

doenças que afetam a terceira idade, tinham muita energia para gastar e alegria de 

viver, precisando de alguém para auxiliá-los, e quebrar o paradigma de que a idade 

avançada é o fim da existência humana e não há o que fazer.  

O ser humano em consideração de que o idoso deve aposentar-se da vida, 

reserva ilusões negativas, pois a maioria que alcança os sessenta anos de idade 

demonstra muita vontade de entreter relações. 

A priori, os membros da corporação compreenderam que os idosos não 

poderiam ficar na ociosidade e no esquecimento, acarretando mazelas por uma vida 

sedentária e a espera da morte. O que o grupo deveria fazer era algo produtivo para 

sentir-se bem e disposto, iniciando uma nova rotina para esse público. 

O público foi crescendo e as atividades passaram a ser oferecidas aos bairros, 

pelo percurso longo que teriam que fazer até a Beira Mar. Cada bairro possui seu 

núcleo e professores capacitados, sejam com formação em Educação Física ou 

atribuído a um curso técnico, em atendimento pela manhã ou à tarde. Ainda hoje se faz 

presente o grupo da terceira idade praticando atividade física na Beira Mar com ajuda 

dos bombeiros. 

Partindo do momento em que os idosos aderiram à atividade física sentiram-se 

mais jovens e menos doentes, mostrando que uma boa qualidade de vida com prática 

de exercícios e curtir os momentos com alegria, triplica seus anos. A prova disso é que 
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100 anos já não é um absurdo para um ser humano comemorar, com saúde e sanidade 

mental. 

Com a inserção do grupo da terceira idade no projeto e a adesão do governo em 

parceria com a sociedade, o êxito desse resultado é proporcionado ao bem estar de 

dever cumprido pelas autoridades e a gratidão de quem encontrou a vontade de viver. 

 

5.4 Informações colhidas dos professores 

Tomando como esclarecimento as propostas do projeto, afirma o professor I que 

o intuito do mesmo é retirar o idoso da ociosidade e trazê-lo de volta a sociedade, 

amenizando seus medos, ensinando-lhe como vivenciar essa nova fase. 

Informa que o projeto recebe não só idosos, mas todo aquele que sentir 

necessidade de ter uma vida saudável, compartilhar amizade e querer participar de 

momentos felizes.  

Comenta o referido professor, que o Ceará foi o local do surgimento desse novo 

empreendimento na vida de quem atingiu a terceira idade, e tem duração de dez anos. 

Hoje não é exclusividade dos cearenses, outras cidades brasileiras copiaram este 

modelo de projeto, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dentre 

outras. Afirmação do professor I. 

A relevância do projeto está acontecendo positivamente na vida de quem o 

aderiu. Graças à iniciativa de seres humanos que não só salvam vidas, mas resgatam 

vidas. 

Como trabalhar em equipe é difícil, a união do grupo nem sempre está em 

harmonia por pensamentos divergentes, óbvio, mas isso não acontece com frequência, 

algum estranhamento é passageiro, não interfere de honrar assiduamente seus 

compromissos toda semana, principalmente os idosos, que comparecem aos núcleos, 

independente do clima, em dia ensolarado ou chuvoso. 

O vínculo entre aluno e professor se dá pelo bom relacionamento que é gerado a 

cada encontro, com seriedade e determinação na produção dos exercícios que ambos 

desempenham. Em contrapartida, apesar da idoneidade e compromisso, às vezes 

professor e alunos negam-se em fazer melhor o que sabem, talvez por falta de estímulo 

ou descontentamento pessoal ou no grupo. 
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Na programação dos professores, são viáveis exercícios aeróbicos, de solo, 

atividade lúdica e cultural. Os idosos quando chegaram ao projeto, uns queixavam-se 

com problemas de coluna, outros estavam em estado depressivo, devido ao estilo de 

vida, a viuvez, a falta de amigos, o sedentarismo, etc. Hoje com a prática dos 

exercícios, conseguiram alivio para suas dores, e a participação de um circulo de 

amizade onde tem atenção e carinho. Relato dos educadores. 

A conduta do idoso dentro do grupo é de respeito e obediência aos seus 

educadores, e um relacionamento de forma amigável, com o restante do grupo. 

Os exercícios oferecidos pelos professores condizem com a faixa etária que ali 

se encontra, de acordo com a necessidade do grupo, todavia se algum aluno não 

conseguir realizá-lo, não será punido, pois a execução dos exercícios deve ser 

conforme seu corpo permita. 

A seriedade do projeto, o desempenho dos professores e principalmente dos 

idosos, se fazem presente, valorizando o momento e o resultado dos exercícios 

oferecidos, com nota excelente aos alunos após a sua inserção no grupo, avaliada 

pelos próprios professores. 

  A relação observada no grupo é que há o respeito mútuo entre professores e 

alunos. “Nossa relação é recíproca, aprendo com eles e eles aprendem comigo”. Frisa o 

professor II.  

Para exercer a atividade física no grupo o bombeiro deve ter sua formação em 

educação física ou obter um curso técnico, como forma de desempenhar os exercícios 

com segurança. Relato do professor I. 

A participação maior que aderi ao projeto se faz ao grupo feminino, porém a 

classe masculina participa desse movimento. 

Os professores recebem uma singela contribuição, que é repassada pelo 

governo à corporação do Estado, pelo benefício prestado ao grupo da terceira idade, 

com a prática de exercícios físicos. Afirma o professor II. 

Os bombeiros em suas atividades rotineiras que desempenham dentro da 

corporação não estão ali somente recebendo instruções de como apagar incêndios, 

primeiros socorros ou salvar vidas, eles procuram trazer novamente o idoso à 



52 

 

sociedade, oferecendo uma boa qualidade de vida, com palestras e exercícios 

adequados ao ritmo dos alunos. Comenta o professor I. 

Conclui um dos educadores de que esse projeto não só trouxe alegria, satisfação 

e vontade de viver ao idoso, mas também para alguns integrantes da corporação, por 

encontrar-se na ociosidade, outros em estado depressivo, diante das preocupações 

com o ofício do seu trabalho, dentre outros. Aprenderam que a criação do projeto 

resgatou no salvamento de suas vidas (idosos e bombeiros). 

 O Corpo de bombeiros em parceria com a associação do Garce- Grupo de Apoio 

aos Pacientes Reumáticos do Ceará tornam a vida do idoso mais feliz, amenizando 

suas dores através do conhecimento diante das doenças acarretadas pela idade 

avançada.  

É de responsabilidade dos coordenadores do Garce, à frente a presidente Marta 

Azevedo, estabelecer horário, mês e o ambiente para as reuniões, palestras e 

entretenimento, com profissionais capacitados na área de saúde, apresentando 

propostas ao grupo de como lidar com as doenças reumáticas que afetam muitos deles. 

Além dos cuidados e orientações repassadas ao grupo da “melhor idade”, termo 

assim referido por eles, há depoimentos de pessoas jovens que enfrentam esse dilema, 

inclusive a presidente Marta. Mostram como aprenderam a conviver com as doenças 

que pensavam fazer parte só do grupo da terceira idade. 

 Para participar e ser integrante do Garce, não necessariamente o convite é 

atrelado ao público da terceira idade ou participante do projeto dos bombeiros, mas a 

todos que sentirem sede de conhecimentos pelas doenças reumáticas que afetam o ser 

humano, seja jovial ou idoso. 

O local destinado às reuniões é na Escola de Saúde Pública, situado na Avenida: 

Antônio Justa, 3161 no bairro do Meireles, em Fortaleza-Ceará. 

 

5.5 Informações colhidas das alunas 

As considerações feitas pelas alunas entrevistadas demonstraram em suas 

respostas, que sua vida antes da inserção ao projeto era de esquecimento, num canto 

da sala fazendo crochê. Hoje elas continuam fazendo crochê, só que em companhia 

das amigas nesta mesma instituição, trocando saberes e fazendo novas amizades. 
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 Muitas mudanças aconteceram na vida dos idosos, quando passaram a 

participar dos projetos para a terceira idade. As dores e tristezas que sentia deram lugar 

aos risos e abraços que compartilham a cada encontro.  

A maioria das alunas participa do projeto desde a sua criação, por morar próximo 

a instituição, logo aderiram ao grupo, visto que, muitas delas nunca fizeram atividade 

física, a não ser na época em que estudavam, na adolescência, que faz muito tempo.  

R. B. com 65 anos, uma das alunas talentosa na arte de escrever, uma poetisa 

anônima, expressa felicidade desde o seu início no núcleo. “Comecei e nunca mais 

parei, oito anos passaram rápido. Paralelo a isso tive a oportunidade de entrar na dança 

e na reflexiologia, que ainda estou até hoje”. 

Ela relata que o estilo de vida anterior a sua inserção ao projeto era de 

dedicação somente ao trabalho doméstico, seu divertimento apenas nos fins de 

semana e não acontecia com frequência. Após sua inserção, aprovou essa atitude 

governamental em benefício ao grupo da terceira idade, pois precisava de amigos, de 

diálogo e passear com pessoas da mesma faixa etária. “Tudo mudou, me sinto mais 

gente. Passei a ser mais feliz. Conheço hoje muitas amigas bacanas, verdadeiras 

irmãs”. Afirma R. B. 

Todas em suas respostas aprovaram os projetos impostos pelo governo, porque 

através deles passam a ter valor, dignidade e serem vistos como cidadãos dando 

continuidade a vida. 

Além dos idosos se beneficiarem com os programas realizados, a família 

participa e aprova esse novo momento. São envolvidos com os passeios e festejos 

realizados pelo grupo. E estão felizes pela dedicação aos seus pais e avôs que 

participa desse projeto. 

F. E., 44 anos de idade, relata que a dois anos aderiu essa prática de exercícios 

e passou a ter outro estilo de vida. Conta que “diminui o uso de medicação para a 

depressão. Fiquei mais feliz. Meu esposo gostaria de estar aqui comigo, mas 

infelizmente não pode por causa do trabalho. Ele me deixa e vai trabalhar”. Lamenta 

por desfrutar dessa alegria sem compartilhar com o marido. 

O relacionamento entre alunos e professores é bem visível, na acolhida e 

paciência que os educadores demonstram dentro do grupo, e o carinho que os idosos 
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têm para com eles. Os alunos (idosos) tratam os educadores (bombeiros) como fossem 

seus filhos. É uma relação amigável, com respeito e consideração. 

Em vez dos bombeiros apagarem o fogo desse grupo faz é atear a chama da 

vontade que eles têm de viver. Em observação da pesquisadora foi percebido que os 

jovens não têm tanta disposição, como esse grupo da terceira idade.  

Apesar de algumas alunas serem impedidas na realização de alguns exercícios, 

por algum motivo de saúde, todas em suas respostas afirmam que os exercícios são 

possíveis de realizar. 

C. M. de 58 anos, intensifica alegria por participar do projeto há quatro anos e da 

dança de salão que a instituição oferece. Acrescenta que quando jovem fazia passeios 

ciclístico e dança folclórica, mas diversos motivos a fizeram abandonar o que gostava 

de fazer. Hoje agradece a Deus a existência desse empreendimento, pois atualmente 

sente-se bem com a prática dos exercícios e a socialização no grupo. 

E para a sociedade que está envelhecendo consiga alcançar um resultado com 

êxito e uma boa qualidade de vida, uma das alunas deixa um recado especial para 

quem quer envelhecer com saúde e vitalidade, “que não fumem, não bebam e nem 

usem drogas, façam exercícios físicos, tenham uma alimentação saudável, e sorria 

sempre, esse é o melhor remédio para internalizar a juventude”. (M. N., 78 anos). 

A aluna R. F., 46 anos, agradece as autoridades pelo o que estão fazendo pelos 

idosos, através desse projeto passou a ter uma nova vida, conseguiu saúde e vitória, 

encontrou novos amigos e estar se sentindo mais jovem. 

M. A. com 77 anos adere ao projeto há oito anos e adentrar no grupo conseguiu 

melhora na saúde e encontrou amigos. Comenta com satisfação um lembrete as 

autoridades que “a partir do momento que entrei no grupo minha vida se modificou, e 

gostaria que o governo olhasse mais para os idosos e respeitassem”. 

C. M. uma aluna com 56 anos, apesar de não pertencer ao grupo da terceira 

idade apoia o projeto e agradece “aos bombeiros, ao governo, ao coronel e 

coordenador do projeto Sérgio Gomes e o local a onde fazem os encontros todas as 

terças e quintas-feiras, pela chance de mostrar que a velhice não é doença, mas uma 

etapa cheia de conhecimento”. Finaliza com gratidão e feliz por estar no grupo. 
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“Que cada órgão competente olhasse com carinho para o idoso, pois não é só 

criando leis e colocando no papel que podem dizer que está sendo feito algo pelo idoso 

e sim passar a colocá-la em prática”. Sobressai a aluna N. F. com 66 anos de idade e 

participa do projeto há oito anos. 

A senhora R. C. de 74 anos vivia cansada, na solidão, cheia de problemas 

familiares e de saúde, agora relata eterna gratidão por estar inserida nesse projeto 

desde que chegou naquela instituição. “Depois desses projetos mudou a vida de muita 

gente, especialmente a minha”. Descreveu cheia de satisfação. 

 A oportunidade dada àqueles que estavam esquecidos e rejeitados pela 

sociedade, só resultou em alegria e satisfação, com a efetivação dos projetos 

interessados ao grupo da terceira idade.  

Aprenderam que a pratica de exercícios físicos são de suma importância para 

qualquer ser humano, conscientes em modificar seu cardápio, dispondo de uma 

alimentação saudável, praticando exercícios corretamente, sem contar com a sua 

inclusão ao meio social e novos amigos para trocar ideias e conhecimentos. 

 Descobriram que enquanto vida tiver é para ser vivida, enfrentando e aceitando 

as mazelas, que infelizmente surgem nesta etapa do desenvolvimento humano, e o 

melhor meio de lidar com as enfermidades está primeiramente em aceitá-las, depois 

conhecê-las para então aprender a conviver com elas.  

Aos Órgãos Competentes que estão investindo na inclusão do idoso na 

sociedade, uma das alunas entrevistada deixa seu comentário de agradecimento como 

participante do projeto. “Hoje me sinto mais viva e muito mais feliz. Somos exemplo 

para muitos jovens. O governo investindo na terceira idade ajuda a sociedade em geral. 

Sou um exemplo de vitalidade para todos”. Era a aluna mais divertida do grupo, 

gozando uma saúde de “ferro”. Estar engajada no grupo desde que começou. (T. A., 72 

anos de idade). 

A aluna M. A. de 76 anos, nesse ambiente de interação participa dos exercícios 

físicos realizados pelos bombeiros e do curso de inglês que a instituição oferta. Há oito 

anos está presente no núcleo, gosta bastante e é feliz pelas amizades que lá construiu, 

porém faz uma ressalva aos projetos que o governo está implantando para os idosos, 
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“que carece de mais assistência aos grupos, em todos os sentidos, passeios, médicos, 

medicação, etc”. 

A participante do grupo K. A. com 50 anos, e sua mãe T. A. de 72 anos, ambas 

desfrutam dessa prática esportiva e das aulas de dança que acontece no mesmo local. 

Afirma K. A., que apesar de alguns anos atrás ter participado de meia maratona, de 

campeonato de voleibol e handebol levando medalha de campeã, atualmente 

desfrutava de uma vida sedentária, e ao ver o entusiasmo e juventude da mãe, resolveu 

fazer parte desse novo paradigma de vida. Relatou está no núcleo há três anos. 

A presença de pessoas que estão dispostas a incentivar o outro a uma melhoria 

de vida é que conduz o projeto, ou seja, o apoio da Corporação dos Bombeiros Militar 

do estado do Ceará, com a atuação dos professores e a aceitação daqueles que 

acreditam que a vida começa aos sessenta anos, “os respectivos alunos”. 

V. F. com 61 anos, participa do projeto há oito anos. Com 53 anos de idade 

entrou no projeto, mesmo antes de pertencer à classe da terceira idade. Em meio ao 

estilo de vida sedentária e após a viuvez que desencadeou a depressão, com ajude de 

amigos resolveu voltar à vida, adentrando no núcleo. “Tudo modificou em minha vida, 

desde a saúde ao novo estilo que estou vivenciando”. Ratifica que sua inserção ao 

grupo foi maravilhosa. 

M. L., de 65 anos revela que antes de participar do projeto, andava se arrastando 

dentro de casa, triste e desconsolada por ter contraído câncer no estômago, “fiz uma 

cirurgia de redução do estômago, mas agora estar tudo bem”. Relata que por 

insistência da irmã que participava do projeto, resolveu entrar e estar até hoje, são seis 

anos de alegria. “Sou jovem, uma criança, mudou tudo na minha vida. Era apagada e 

agora sou uma luz acessa”. É assim que essa aluna do projeto se sente atualmente. Ao 

final da entrevista contou com tristeza que sua irmã ao voltar para o marido saiu do 

projeto, e em pouco tempo faleceu. “Ela que tanto me incentivou, agora não estar mais 

aqui”. 

A senhora M. I., de 66 anos aprova este modelo de projeto dedicado aos idosos, 

retificando ter muita coisa que precisa ser modificado no núcleo que participa, referindo 

a carência de professores durante esse ano, as consultas médicas que aconteciam com 
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freqüência e hoje não mais existem, os passeios que ficaram escassos, dentre outros. 

Ela está no grupo há oito anos. 

As irmãs, Z. V. de 64 anos e N. V. de 67, estão no projeto há oito anos. Antes 

cuidavam da casa e dos netos e não praticavam nenhuma atividade física e hoje estão 

felizes porque construiu um círculo de amizade e melhora no estado de saúde. Z. V. 

deseja que “nunca acabe com os projetos, pois o que será da terceira idade”?  

M. A., 68 anos de idade declara que sentia muita dor em todo corpo, mas depois 

da sua intercalação ao projeto tudo melhorou, desde as dores que amenizaram, à 

alegria que passou a sentir pela desenvoltura nos exercícios, e as amigas que 

conquistou no grupo. “Não sabia distinguir se a dor era no corpo ou na alma”. Dona M. 

A., está desde o início do projeto nesta instituição.  

Salienta a pesquisadora deste trabalho que a parceria governo-sociedade-idoso, 

resulta num procedimento positivamente aceito por todos que são beneficiados com a 

prática de atividade física, das palestras direcionadas aos males que afetam a terceira 

idade e o comprometimento entre os que estão presentes, seja alunos com menos ou 

mais de sessenta anos de idade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O autor Messy (1999, p.17), menciona sobre o envelhecimento como um: 

Processo irreversível, que se inscreve no tempo. Começa com o 

nascimento e acaba na destruição do indivíduo. [...]. O envelhecimento 

exprime ao mesmo tempo uma ideia de perda e outra de aquisição. 

Nossa sociedade reserva à juventude o benefício e à velhice o déficit. 

A sociedade precisa se educar para respeitar o próximo, independente de idade, 

sexo ou cor, permitindo ao indivíduo crescer enquanto pessoa, com dignidade e justiça. 

Fazendo com que a humanidade perceba a velhice como um processo natural. Apesar 

de poucos conquistarem o privilégio de alcançar, sem atingir de total forma suas 

atividades rotineiras.  

O ideal do ego implicado na sociedade e seus discursos, à medida em 

que a idade avança, pode não estar mais num lugar de onde o sujeito se 

veja atraente. O aposentado, ficando improdutivo ou o “velho” em seu 

debruçar-se narcísico, vê a velhice próxima se anunciar, conforme o mau 

agouro, sob a face da demência senil (MESSY, 1999, grifo nosso). 

 A sociedade vive uma desigualdade social, e o preconceito que afeta os que não 

fazem parte do topo da elite, são ignorados, principalmente àqueles em que a idade já 

não mais contribui para uma estética de uma boa aparência, trazendo sofrimento maior 

para aquele que envelhece. 

Um acontecimento importante que deve ser observado com cautela é o 

envelhecimento da população, pelos órgãos governamentais, gestores, colaboradores e 

o próprio idoso, fazendo com que a sociedade repense o que fazer com a chegada da 

aposentadoria e como enfrentá-la. 

De acordo com o autor Marcelino (2006, p.44), quando o idoso se depara com a 

aposentadoria sente-se incapaz e inútil porque realizava suas atividades do dia a dia 

sozinho e agora necessita ajuda de terceiros, causando-lhe humilhação e desagradável 

posição no corpo social. Diante dessa situação é preciso que a humanidade e o próprio 

idoso adquiram discernimento, encarando a velhice por um lado positivo, não só de 

perdas, mas de ganhos e acúmulo de conhecimentos. 
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Para as pessoas que envelhecem, [...] a má notícia é que o sistema imunológico 

do corpo que combate as doenças enfraquece, tornando os idosos mais suscetíveis a 

problemas que ameaçam a vida, [...]. Mas graças ao acúmulo de anticorpos durante 

toda uma vida, as pessoas idosas muitas vezes sofrem menos as enfermidades de 

curto prazo [...] (MYERS, 1998, p.92).   

Mas porque envelhecemos? Uma teoria, proposta por biólogos evolucionistas, 

especula que a resposta se relaciona à nossa sobrevivência como espécie: 

transferimos nossos genes com mais sucesso quando criamos nossa prole, e depois 

paramos de consumir recursos. Além disso, depois que cumprimos nossa tarefa de 

reprodução genética, não há mais pressões da seleção natural contra os genes, o que 

causa sua degeneração ao final da vida (OLSHANSKY & outros, 1993; SAPOLSKY & 

FINCH, 1991 apud MYERS, 1998, p.92). 

Uma pesquisa realizada revelou que a maior parte dos idosos acredita que a 

maioria das pessoas em sua faixa etária sofre de graves problemas de saúde. Mas 

quando foram indagados sobre sua própria saúde, menos de um quarto informou ter 

problemas (NATIONAL COUNCIL ON THE AGING, 1976 apud MYERS, 1998, p. 93). 

[...] as pessoas mais velhas demoram mais tempo a reagir, a resolver 

problemas de percepção, até mesmo a lembrar de nomes (Bashore, 

1994; Salthouse, 1992, 1994, apud Myers, 1998, p.93). [...] À medida que 

envelhecemos, vamos percebendo que há uma distância cada vez maior 

entre o que éramos e o que estamos nos tornando. 

Durante o envelhecimento, regiões do cérebro importantes para a memória 

começam a atrofiar (Schacter, 1996 apud Myers, 1998, p.93). Começamos no início da 

vida adulta, há uma perda pequena e gradativa de células cerebrais, contribuindo para 

uma redução de até 5% mais ou menos do peso do cérebro na idade de 80 anos. 

Isso ajuda a explicar a descoberta comum de que os adultos que permanecem 

ativos- em termos físicos, sexuais e mentais- conservam mais de sua capacidade para 

tais atividades em anos posteriores (Jarvik, 1975; Pfeiffer, 1977 apud Myers, 1998, 

p.93).  

Myers (1998) “Temos mais probabilidade de enferrujar por desuso do que de 

desgastar por excesso de uso”. 
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Alguns adultos, infelizmente, sofrem de uma perda substancial de células 

do cérebro. [...], causando a erosão mental a que chamamos demência. 

O mesmo pode acontecer com a mais temida das enfermidades que 

afetam o cérebro, a doença de Alzheimer, que ataca 3% da população 

mundial aos 75 anos de idade. Os sintomas do Alzheimer não são os 

mesmos do envelhecimento normal (MYERS, 1998, grifo do autor). 

Segundo Myers (1998), “o mal de Alzheimer destrói até a mente mais brilhante. 

Primeiro a memória se deteriora, depois o raciocínio e, em seguida, a linguagem”. 

Em estudos cruzados, testes de inteligência elaborados com pessoas de várias 

idades, pesquisadores sistematicamente descobrem que adultos mais velhos fornecem 

menos respostas corretas do que adultos mais jovens (MYERS,1998, p. 95, grifo 

nosso). 

David Wechsler (1972 apud Myers, 1998, p. 95 grifo do autor), criador do mais 

usado teste de inteligência para adultos, concluiu por isso que “o declínio da 

capacidade mental com a idade é parte do processo geral [de envelhecimento] do 

organismo com um todo”. 

Segundo essa visão mais otimista, o mito de que a inteligência decai 

bruscamente com a idade é derrubado. Como todos “sabem”, se tiver boa saúde, nunca 

é velho demais para aprender. 

Quando as pessoas mantêm em funcionamento suas habilidades [...], as 

faculdades permanecem intactas na casa dos oitentas anos (Schaie, 1987 apud Myers, 

1998, p. 95). 

Portanto, se a inteligência aumenta ou diminui com a idade depende do tipo de 

desempenho intelectual que medimos. Para Myers (1998, p.96): 

A inteligência cristalizada é o conhecimento acumulado da pessoa, 

refletido nos testes de vocabulário a analogia- aumenta com a idade. A 

inteligência fluida é a capacidade de raciocinar depressa, em termos 

abstratos, ao se resolver, por exemplo, novos problemas de lógica- 

diminui com a idade (CATTELL, 1963; HORN, 1982 apud MYERS, 1998, 

p.96 grifo do autor). 

Myers (1998) “Viver é envelhecer, o que significa que todos nós podemos olhar 

para trás com satisfação ou pesar, e para a frente com esperança ou receio”.  À medida 
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que se envelhece acúmulos de conhecimentos foram gerados aos anos vividos, com 

prazer ou desilusão.   

 Para Sigmund Freud (1935 apud Myers, 1998, p. 97) o homem está saudável 

quando encontra prazer em tudo que pretende realizar. Segundo Freud o trabalho é 

fonte produtiva, incluso ou não ganho financeiro.    

Para muitos a idade acima de 65 anos é o pior dos momentos (Freedman, 1978 

apud Myers, 1998, p.99). Mas, não é. Pessoas de todas as idades relatam sentimentos 

similares de felicidades e satisfação com a vida, isso nos leva a crer que é relevante o 

estado interior de cada indivíduo. 

 Entrevistas realizadas em 16 nações na década de 80, afirmam que as pessoas 

mais velhas informam tanta felicidade e satisfação com a vida quanto às pessoas mais 

jovens. Tendo em vista que envelhecer é um efeito inevitável do viver, em 

conseqüência, a maioria prefere como alternativa, pensar que todos nós podemos 

encontrar bem-estar nessa experiência. (INGLEHART, 1990 apud MYERS, 1998, p.99). 

Seguindo o pensamento de Myers (1998, p. 102), mudamos ao longo da vida, e 

que nossos estilos, social e emocional se tornaram mais estáveis à medida que 

envelhecemos. Porém quaisquer que sejam as divergências, pesquisadores concordam 

nos seguintes pontos: 

1. Os dois primeiros anos de vida são uma base precária para se prever as 

características eventuais de uma pessoa. À medida que as pessoas 

envelhecem, a previsibilidade aumenta. 

2. Quanto maior o número de anos entre as avaliações, maior a probabilidade 

de mudança na personalidade. 

3. Algumas características, como o temperamento, são mais estáveis do que 

outras, assim como certas atitudes sociais ( Moss & Susman, 1980).  

4. Sob alguns aspectos, podemos mudar com a idade. [...]. Essas mudanças 

podem ocorrer sem mudar a posição de uma pessoa em relação a outras 

pessoas da mesma idade. 
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Conforme Myers (1998), “devemos lembrar que a vida contém ao mesmo tempo 

estabilidade e mudança. A estabilidade nos permite depender dos outros. [...]. E permite 

a adaptação e o crescimento com a experiência”. 

Conclui o autor que:  

Ao final da vida, os rendimentos encolhem, o trabalho acaba, o corpo se 

deteriora, a memória se definha, a energia se desvanece, parentes e 

amigos morrem ou se mudam, e a grande inimiga, a morte, torna-se cada 

vez mais próxima (MYERS 1998). 

Busca-se crer que a infância é o encontro da liberdade, da inquietação e do 

aprendizado com o novo. A adolescência é a busca da própria identidade em 

conjuntura com uma nova liberdade. Na fase adulta o comprometimento é maior no 

círculo familiar, devido à responsabilidade que passa a desempenhar. E Quando a 

velhice se aproxima toda a coragem, força e juventude tornam-se estranhas 

companheiras para alguém que se beneficiou por um longo tempo dessas virtudes. 

Os acontecimentos passados servem para nortear a história hoje e ter como 

conquista a sociedade vigente para desfrutá-la, se não fosse o ser que envelheceu a 

nação não teria história. 

 Esta mesma sociedade que valoriza o presente com olhar no futuro esquecendo 

o passado, rejeita os ensinamentos nobres de alguém que fez a história. 

Viver mais é o que todo ser humano deseja, mas para dar prosseguimento as 

etapas do desenvolvimento humano é preciso que cada momento seja vivido com 

intensidade conforme suas possibilidades, físicas e psíquicas.  

Ao longo da vida deixar de viver o momento único para experimentar momentos 

futuros, isso traz o esquecimento de qual etapa está sendo vivenciada, deixando de 

lado o cume da própria idade. 

Sem um começo de aprendizado, não há o conhecimento e a prática. Se o idoso 

aprendeu a seu modo, poderá também participar de outros segmentos e seguir 

fazendo-se importante, dando prosseguimento a sua própria história e da humanidade. 

Segregar esse ser que tanto contribuiu para a criação da história é impedir a 

continuidade da vida. 
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Um estilo de vida fisicamente ativo afeta positivamente as funções 

neuromusculares em qualquer idade e, posteriormente, retarda o declínio 

relacionado à idade no desempenho cognitivo associado à velocidade do 

processamento das informações. (...) isso sugere que a atividade física 

habitual confere alguma proteção contra os efeitos negativos do 

envelhecimento sobre a composição corporal (MCARDLE, 2008, p.906-

907). 

 

Conforme Mcardle (2008, p.907) em investigação e aprofundamento de 

informações sobre atividades atléticas, descobriram que um indivíduo mesmo dispondo 

dessa prática esportiva desde jovem, não é necessariamente ter saúde e longevidade. 

Em contrapartida, a manutenção de uma atividade física regularmente proporciona 

benefícios significativos em termo de saúde e longevidade. 

Nas últimas décadas muitos trabalhos foram publicados e inúmeros estudos 

mostrando a eficiência da atividade física como forma de promover a saúde. 

São infinitos os benefícios que a atividade física pode trazer para uma boa 

qualidade de vida de quem a pratica, envolvendo os aspectos psicológicos e 

fisiológicos. O indivíduo melhora a autoestima, conquista à autonomia, sem deixar de 

mencionar a diminuição do estresse e da depressão, o aumento da densidade óssea e 

resistência física, dentre outros. 

O apoio e estudo de alguns pesquisadores e organizadores do Programa Mexa-

se UNICAMP, em suas pesquisas tornou saliente que a atividade física é recomendável 

como uma prática salutar ao ser humano. 

  Esses pesquisadores afirmam que na pratica de alguma modalidade física nem 

que seja uma simples caminhada, o indivíduo desenvolverá efeitos saudáveis, ao bem-

estar, à saúde e a qualidade de vida. 

Na visão de Mcardle (2008, p. 907) pode-se concluir que: 

 

Os indivíduos mais velhos, porém aptos possuem muitas características 

das pessoas mais jovens. Portanto, poderia argumentar-se que uma 

aptidão física aprimorada retarda o envelhecimento e confere proteção 

em termos de saúde e possível longevidade. Isso pode não representar 

necessariamente uma “fonte da juventude”, porém a maior parte da 
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evidência mostra que a atividade física regular retarda o declínio na 

capacidade funcional associado ao envelhecimento e ao desuso. A 

participação nos exercícios consegue reverter a perda de funções, 

independentemente de quando uma pessoa torna-se fisicamente mais 

ativa. 

Saboya apud Estatuto do Idoso (2008, p.5). O envelhecimento é notável a 

naturalidade de quem envelheceu e ao meio social, pois justifica que o cidadão atingiu 

um patamar de sabedoria, onde pode dar prosseguimento as suas funções, ter uma 

vida ativa e continuar representando a hierarquia da família pelo acúmulo de 

experiência.  

Segundo pressupostos de Miranda e Malagutti (2010, p.158), com a confirmação 

do envelhecimento da população brasileira a sociedade civil e o Estado precisam criar 

alternativas urgentes no setor da economia, da política e da educação para beneficiar o 

número crescente de idosos. 

Relatos expressos no jornal, Correio de Uberlândia 12/11/2006, o geriatra e 

gerontólogo Marcos Alvinair menciona que chegar à terceira idade com qualidade de 

vida não é mesmo tarefa fácil. Explica que fazer exercícios físicos pode ser uma boa 

alternativa para envelhecer com mais saúde.  

O preparador físico Fabiano Rezende, um dos coordenadores das atividades 

oferecidas no Sesc, em apoio a uma qualidade de vida, salienta que "O melhoramento 

das funções cardiovasculares e pulmonares, assim como a manutenção da saúde 

mental, são alguns dos benefícios que a atividade física especializada pode 

proporcionar". 

Enfatiza Fabiano Rezende que só nessa instituição, mais de 400 pessoas da 

chamada "melhor idade" está inscrita em programas físicos e de recreação que têm 

como objetivo promover a auto-estima, reconstruir a auto-imagem e dar autonomia, 

integrando os idosos como cidadãos na comunidade. 

Quando o assunto é saúde, a prevenção é um forte aliado contra doenças 

comuns nesta faixa etária. "Envelhecer é um processo que atinge o corpo todo. Cada 

órgão reduz aos poucos sua função e o corpo se torna senil. Isso começa no 

nascimento e termina com a morte", explica o geriatra e gerontólogo Marcos Alvinair.  
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Uma pesquisa realizada com mulheres canadenses com mais de 65 anos, pelo 

professor Marc Poulin da Faculdade de Medicina da Universidade de Calgary, no 

Canadá, revela que a prática de exercícios aeróbicos regulares, causou impacto na 

contagem das funções cognitivas com 10% mais alta e o controle da pressão arterial, 

em comparação das que não praticam nenhuma atividade.   

"Ser sedentário é hoje considerado um fator de risco para derrame e demência", 

afirma o autor do estudo, Marc Poulin. Segundo ele, o estudo prova pela primeira vez 

que pessoas em forma física oferece melhor fluxo de sangue para o cérebro, o que 

melhora as capacidades cognitivas.  

"A mensagem que deve ficar desse estudo é que exercícios básicos algo 

simples, como sair para caminhar todos os dias, por exemplo, é fundamental para 

manter a saúde mental ao longo dos anos". Finaliza Poulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

7 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

O destaque do trabalho está direcionado as mudanças de paradigmas tanto de 

idosos como de outras faixas etárias e como incentivo às políticas públicas. Essa 

conscientização perpassa também pela educação formal, onde o professor e a escola 

devem estar imbuídos nessa tarefa importante perante a comunidade escolar e o bairro 

onde a instituição de ensino formal está incluída. 

A pesquisadora após estudo feito com as ferramentas utilizadas foi notado, 

evidenciado e registrado experiências e testemunhos pelo grupo observado, onde 

aprendeu e compartilhou saberes com um público que referenciou diversidade de 

paradigmas em sua vida. 

Descobriu que a idade interfere em alguns momentos na vida do sujeito, pelo 

funcionamento e perdas de células acarretadas pela idade ao organismo, porém 

certifica de que, se o indivíduo durante sua existência buscou um caminho saudável, a 

idade não irá identificar o acúmulo de anos desse sujeito.     

É relevante chegar à última fase do desenvolvimento humano, com saúde e 

dignidade, mas as barreiras que perpassam o destino de cada indivíduo resultante de 

uma sociedade capitalista que distorcem seu futuro e sua qualidade de vida, onde o 

poder aquisitivo, a moradia, a educação, a cultura, a política, etc., apontam destinos 

deferentes. 

Aprende-se desde muito cedo uma educação que prepara o sujeito para o 

mercado de trabalho, com interesses à política e economia de um país. Quando a 

velhice chega o indivíduo é descartado por não ter mais utilidade para aquele mercado 

e sofre com a rejeição e o abandono das pessoas.  

A sociedade precisa se educar para respeitar o próximo, independente de idade, 

sexo ou cor, permitindo ao indivíduo crescer enquanto pessoa, com dignidade e justiça. 

Fazendo com que a humanidade perceba a velhice como um processo natural. Apesar 

de poucos conquistarem o privilégio de alcançar, sem atingir de total forma suas 

atividades rotineiras.  

Ter a idade igual ou superior a sessenta anos, não significa incapacidade de 

delegar seus direitos e ser privado do seu lugar na sociedade. A velhice é mais uma 

etapa do desenvolvimento humano, que exige paciência ao indivíduo que atingiu essa 

nova fase da vida e ao outro que se faz presente no dia a dia do idoso.  

É preciso que todos saibam qual seu papel a desempenhar e a cumpram com 

pudor e sapiência, seja por parte de quem envelheceu, da família ou da sociedade.  
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O governo em reparo a educação brasileira, precisa desempenhar com 

competência, assistindo com igualdade a criança, o jovem e o idoso. Se todo o cuidado 

fosse reservado em cada fase do desenvolvimento humano, quando a velhice chegasse 

o indivíduo seria visto como um ser merecedor de sabedoria, respeito e dignidade. Mas 

o que acontece é o descaso, até mesmo de quem envelheceu por sentir-se um 

estranho no seio familiar, não apto as suas atividades rotineiras. 

Infelizmente o idoso é rejeitado pelas pessoas do seu convívio familiar, a 

instituição a qual dedicou toda a sua saúde, juventude e labor e quando ele requer mais 

auxílio e proteção, o tratam como estranho, sendo empecilho dentro do próprio lar.  

 O meio social também o rejeita quando deixam de perceber que o 

envelhecimento faz parte do desenvolvimento humano, e que essa etapa é 

acompanhada por algumas regras, que logicamente vivenciada de maneiras 

diferenciada entre os seres humanos.  

O sujeito que envelheceu mesmo enfrentando obstáculos caminha para um 

mundo melhor, a procura de uma qualidade de vida com a prática de exercícios físicos 

e uma alimentação saudável.  

A prova dessas mudanças é a aliança dos órgãos governamentais, a 

participação de profissionais capacitados na área da atividade física e a vontade de 

viver do grupo da terceira idade, mostrando ao meio social que o intelecto está pronto 

para assimilar o novo, e o corpo envelhecido preparado para se exercitar e sentir-se 

bem.  

A qualidade de vida que hoje o idoso vivencia participando de uma educação não 

formal permite-lhe mais saúde, disposição e interação, pela criação de projetos que o 

inseriu na sociedade, com a prática de exercícios, o lazer, o retorno à instituição 

escolar, ao trabalho, etc. 

A priori a relevância e o crédito nas propostas dos projetos em oferecer 

mudanças à sociedade contemporânea com uma nova concepção para quem chegou 

aos 60 anos de idade, com a prática de exercícios físicos e uma qualidade de vida, de 

início a quem aderiu aos projetos de inclusão à terceira idade não ofereceu 

credibilidade. 
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A posteriori na busca e o desejo de quem envelheceu participar de uma vida 

salutar e dar chance a si mesmo demonstrando segurança nas decisões e autonomia 

para vivenciar oportunidades diversas trazendo perseverança e alegria de lutar pela 

vida, foi maior que a oferta. Com isso os projetos fizeram-se presentes numa grandiosa 

luta por esses cidadãos. 

A intervenção do projeto diante da população idosa adquiriu confiabilidade 

fazendo perceber que esse era o caminho para o nascimento de uma nova criatura, 

para dar continuidade à vida, adquirir autonomia, aliviar as dores com a prática dos 

exercícios e a socialização no grupo em discussão dos mesmos interesses.  

A criação dos projetos com destaque a associação bombeiros e sociedade 

renderam bons frutos e continuará dando certo enquanto o idoso tiver coragem para 

enfrentar as transições em sua vida, transformar os velhos ensinamentos em aceitação 

do novo, e a sociedade prudência para aprender que o idoso é uma árvore que produz 

conhecimentos e frutos de sabedoria.  

As pessoas da terceira idade ao se beneficiarem com a prática da atividade 

física, mudanças ocorreram em sua vida, desde a aceitação de suas mazelas e de 

como lidar com elas.  

A solidão foi descartada, pelo círculo de amizade onde partilham ideias diversas, 

o alívio para as dores através dos exercícios, e o ócio não participa do seu dia a dia. É 

notável seu crescimento, não em estatura, mas em estímulos, interação e coragem, 

voltaram a viver novamente. 

A atividade física, com destaque a corrida, referenciada pela a Revista Runner‟s 

World- viva melhor correndo, mostra atores desconhecidos com histórias de vida e 

idades diferentes, procurando maneiras de encontrar o prazer, uma qualidade de vida, 

disposição e bem-estar na prática de exercícios físicos. Porém convictos de que a 

prática de qualquer atividade física precisa ser realizada com cuidado ciente do tipo de 

exercício que cada um possa praticar.  

Apesar das lutas para a inclusão do idoso na sociedade como ser digno de 

respeito e credibilidade, ainda falta muito para que a velhice em nosso país possa ter 

seu lugar de honra e merecimento, e igualar-se a outros países que tratam esse ser 

que envelheceu com méritos e veneração. 
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O desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. 

Quanto maior for o investimento assistidos pelos órgãos competentes, melhor a 

qualidade de vida da sociedade. 

“Com a juventude aprendemos, com a idade compreendemos” (EBNER 1883 apud 

MYERS, 1998, p 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

REFERÊNCIAS 

ALENCAR, Dionísio, L. A história do Esporte: Pré-história, Antiguidade e origem das 

regras. Revista Olimpíada e Cidadania. Um grande salto profissional. Universidade 

Aberta do Nordeste. Exemplar nº 02. Disponível: www.fdr.com.br/olimpiadaecidadania. 

A SAÚDE DA FAMÍLIA. Respostas para as dúvidas mais comuns sobre todas as 

especialidades médicas. Dr. Roberto Ramos Fernandes (Org.) v.3, p.12. 2004. 

ATIVIDADE FÍSICA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA: 

Contribuições do programa mexa-se Unicamp. Pesquisadores e organizadores do 

Programa Mexa-se UNICAMP: Carlos Aparecido Zamai, Marcos Antonio Alves de 

Morais, Antonia Dalla Pria Bankoff e Roberto Teixeira Mendes. Disponível em: 

www.fef.unicamp.br/.../defesa/qvaf/livros/...saúde/.../ppqvat-cap19p. Acesso em 22/08/ 

2012. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto 

constitucional promulgado em 05 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas 

Emendas Constitucionais nº 1/92 a 56/2007 e pelas Emendas Constitucionais de 

revisão nº 1 a 6/94. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de edições técnicas, 88p. 

2008.    

BRASIL-ESTATUTO DO IDOSO. Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e 

Publicações. Brasília, 2008. 

_______ ESTATUTO DO IDOSO: Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 e legislação 

complementar/Jair Lot Vieira, supervisão editorial. 2. Ed. São Paulo: EDIPRO, 2011. 

(Série Legislação). 

CATUNDA, Ricardo. O papel do profissional de educação física na sociedade. 

Revista Olimpíada e Cidadania. Um grande salto profissional. Universidade Aberta do 

Nordeste. Exemplar nº 01. Disponível: www.fdr.com.br/olimpiadaecidadania. 



71 

 

CORTÉS de Aragón, L. Auto estima: compreensão e prática. Lourdes Cortés de 

Aragón e Jesús Aragon Dioz. Tradução Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Paulus, 

2004. 

COSTA, L. R. Blog do Capitão Luís Roberto Costa. Acesso a Internet em 05/11/2012. 

Disponível em: Blogspot.com/.../projeto-saude-bombeiros-e-sociedade. 

DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. Tradução Lenke Perez; revisão técnica 

José Fernando Bittencourt Lômaco. 3 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. 

FILHO Irineu Loturco. Idosos Independentes. Disponível em: 

www.jorgioovliss.com.br/site/terceiraidade.html. 08/09/2009.  Acesso em 05/11/2012. 

________ Atividade Física: Vida ativa. Movimentar-se é crucial para a longevidade. 
Disponível em: Abiliodiniz.uol.com.br/qualidade-de-vida/vida-ativa.htm.29.06.2011. 
Acesso em 05/11/2012. 

FONTE: Correio de Uberlândia. Disponível em http://www.correiodeuberlandia.com.br. 

Acesso em: 12/11/2006. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 38 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 13 ed. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

GHIRALDELLI Júnior, P. História da educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001. Revisão 

(Coleção magistério. 2º grau. Série formação do professor). 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal, participação da sociedade civil e 

estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, 

n.50, pp.27-38, jan./mar. 2006. Disponível em: http//wwwscielobr/pdf/ensaio/v.14, 

n50/30405.pdf. Retirado da Internet 05/08/2012. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIOA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 

demográfico. Acesso em: 28/08/2012. Disponível em: 

http://adielxavierdacunha.blogspot.com.br/2011/04/percentual-de-idosos-na-populacao-

segue.html.  

http://www.jorgioovliss.com.br/site/terceiraidade.html.%2008/09/2009.%20%20Acesso%20em%2005/11/2012
http://www.correiodeuberlandia.com.br/
http://adielxavierdacunha.blogspot.com.br/2011/04/percentual-de-idosos-na-populacao-segue.html.acesso:28/08/2012
http://adielxavierdacunha.blogspot.com.br/2011/04/percentual-de-idosos-na-populacao-segue.html.acesso:28/08/2012


72 

 

LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 

2006. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. Coleção magistério. 2º grau. Série 

formação do professor. São Paulo: Cortez, 1994.  

MANACORDA, Mário, A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 

Tradução de Caetano Lo Monaco; revisão da tradução Rosa dos Anjos Oliveira e Paola 

Nosella. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

MARCELINO, N. C. Estudos do Lazer: uma introdução. Coleção Educação Física e 

Esportes. 4 ed. Campinas, S.P: Autores Associados, 2006. 

MCARDLE, William D. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho 

humano/William D. McArdle; Frank I. Katch; Victor L. Katch; traduzido por Giuseppe 

Taranto. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

MESSY, Jack. A pessoa idosa não existe. Uma abordagem psicanalítica da velhice. 

Tradução de José de Souza e Mello Werneck. 2 ed. São Paulo: ALEPH, 1999. 

MIRANDA, S. M. R. C; MALAGUTTI, W. (org.). Educação em Saúde. Promoção da 

saúde: retrospectiva histórica. São Paulo: Phorte, pp.39-42, 2010. 

MOREIRA, C. A. Atividade física na maturidade: avaliação e prescrição de exercícios. 

Rio de Janeiro: Sharp, 2001. 

MORRIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de 

Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de A. 

Carvalho. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

MYERS, David, G. Introdução à Psicologia Geral. Tradução: A. B. Pinheiro de Lemos. 

Revisão técnica: Cláudia Henschel de Lima. 5 ed. New York- USA: LTC, 1998, 1995, 

1992, 1989, 1986. 

 

NAHAS, Markus Vinicius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo. 4. ed. Londrina: Midiograf, 2006. 



73 

 

 

OLIVEIRA, V. M. O que é educação física. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

PAPALÉO NETTO, M; PONTE J. R. Envelhecimento: desafio na transição do século. 

In: PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão 

globalizada. São Paulo: Ateneu, pp. 03-12, 2002. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNs). Meio Ambiente e Saúde. 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 2 ed., v. 9. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 128p. 

PASCHOAL, L. S. M. P.; SALLES, R. F. N.; FRANCO, R. P. Epistemologia do 

envelhecimento: In Carvalho Filho, E. T.: Papaleo Netto, M. Geriatria- Fundamentos, 

clínica e terapêutica, 2 ed. Atheneu, cap. 2, pp.19-34, 2006.  

PEREIRA, R. J. et al. Contribuição dos domínios físico, social, psicológico e 

ambiental para a qualidade de vida global dos idosos. Revista de Psiquiatria, v. 28, 

n 01, pp. 27-38, 2006.  

PESSANHA, Mariane. Portal do Envelhecimento. Idosos com Fôlego de Criança. 

(Fonte: Jornal Monitor Campista, 19/08/2007 Ano174 Nº 222. Caderno: 

Comportamento). Retirado da internet em 06 de novembro de 2012. 

RAMOS, J. J. Os exercícios físicos na história e na arte. São Paulo: IBRASA, 1982. 

REVISTA BEM DE SAÚDE. Atividade Física na Infância. Disponível em: 

www.bemdesaude.com. Em 26/07/2007. Acesso em 05/11/2012. 

REVISTA PORTAL de Divulgação, n.18, Fev. 2012 – Disponível em: 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/revista/index.php. Acesso:28/08/2012. 

REVISTA RUNNER‟S WORLD BRASIL. Viva melhor correndo. 33 ed. Brasil: Abril, pp. 

46-57, Julho/2011. 

_______. Viva melhor correndo. 38 ed. Brasil: Abril, pp. 37-38, Dezembro/2011. 

http://www.bemdesaude.com/
http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/revista/index.php


74 

 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2007. 

SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem estar. São Paulo: Takano, 2003. 

TUBINO, M. J. G. O que é esporte. São Paulo: Brasiliense, 1999.  

_______. Esporte e cultura física. São Paulo: IBRASA, 1992. 

VERAS, R. P. A Era dos Idosos: os novos desafios. Oficina de trabalho sobre 

Desigualdades Sociais e de Gênero em Saúde de Idosos no Brasil. Ouro Preto- Minas 

Gerais, 2002.  

VILARTA, R. Qualidade de vida e políticas públicas: saúde, lazer e atividade física. 

Campinas: IPES, 2004. 

ZIMERMAN, G. I. Velhice: aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

APÊNDICE A 

ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR  

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 

NOME:__________________________________________________________ 

 

1) QUAL A INTENÇÃO DA INCLUSÃO DO IDOSO COM A CRIAÇÃO DESSE 

PROJETO? 

2) HÁ QUANTO TEMPO O PROJETO EXISTE? É EXCLUSIVIDADE DO ESTADO DO 

CEARÁ OU ACONTECE EM OUTROS ESTADOS? 

3) QUAIS TIPOS DE EXERCÍCIOS VOCÊ REALIZA COM SEUS ALUNOS? 

4) COMO VOCÊ AVALIARIA SEUS ALUNOS, AO INÍCIO DA PRÁTICA DE 

EXERCÍCIOS?  

5) QUAL SUA RELAÇÃO COM O GRUPO? 

6) O BOMBEIRO PARA EXERCER ESSA ATIVIDADE, PRECISA SER FORMADO EM 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA OU BASTA FAZER UM CURSO DE 

PREPARAÇÃO? 

7) QUAL NOTA VOCÊ DARIA AOS SEUS ALUNOS HOJE? POR QUÊ? 

8) FAZEM PARTE DESSE PROJETO, EM MAIOR NÚMERO, ALUNOS DO SEXO 

FEMININO OU MASCULINO? 

9) QUE TIPO DE REMUNERAÇÃO RECEBE PELA SUA PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO? 

10) QUAL SUA ATIVIDADE DENTRO DA CORPORAÇÃO? 



76 

 

APÊNDICE B 

ENTREVISTA REALIZADA COM UM(A) ALUNO(A) 

PARTICIPANTE DO PROJETO. 

 

NOME___________________________________________________________ 

IDADE___________________________________________________________     

 

1) COMO ERA SUA VIDA ANTES DA SUA INSERÇÃO NO PROJETO? 

2) QUAIS MUDANÇAS ACONTECERAM EM SUA VIDA DEPOIS QUE PASSOU A 

PARTICIPAR DOS PROJETOS PARA TERCEIRA IDADE? 

3) HÁ QUANTO TEMPO PARTICIPA DO PROJETO “SAÚDE, BOMBEIROS E 

SOCIEDADE”? 

4) JÁ PRATICOU ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA, OU É A PRIMEIRA VEZ? 

5) VOCÊ APROVA OS PROJETOS QUE O GOVERNO ESTÁ IMPLANTANDO PARA 

AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE? 

6) SUA FAMÍLIA PARTICIPA DESSE NOVO PARADIGMA QUE ESTÁ VIVENCIANDO? 

7) QUAL A RELAÇÃO ENTRE ALUNOS E PROFESSOR? 

8) VOCÊ ACHA QUE OS EXERCÍCIOS PRATICADOS SÃO VIÁVEIS DE REALIZAR? 

9) O QUE VOCÊ DIRIA AOS JOVENS, PARA QUE AMANHÃ POSSAM ESTAR 

SAUDÁVEIS E CHEIOS DE VITALIDADE QUANTO VOCÊ? 

10) DEIXARIA ALGUMA MENSAGEM OU APELO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, 

QUE ESTÃO INVESTINDO NA INCLUSÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE. 
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ANEXOS 

MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E CULTURA, REALIZADO COM 

PROFESSORES E ALUNOS DO PROJETO SAÚDE, BOMBEIROS E SOCIEDADE, 

DO NÚCLEO (ÍMPARH)- FORTALEZA/CEARÁ. 

 

 

         
 Atividade realizada no núcleo-ÍMPARH        Fonte: Sérgio Cavalcante. 
 Fonte: Própria. 
 
 
 

           
Passeio à Lagoa do Lazer                               Festa Junina 16/06/12. Lagoa do Lazer 
Fonte: Própria.                                                 Fonte: Lilian Fontenele. 
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Passeio de barco em Lagoinha                 Circo Estoril 09/03/12 
(Lagoa das Almecias)                                 Fonte: Lilian Fontenele. 
Fonte Própria.                                                
 
 
 
 

 

 
                   Confraternização natalina 19/12/09 - Ginásio Paulo Sarasate 
                   Fonte: Sérgio Cavalcante. 

 
 

 

 


