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projeto

O projeto “SBGG vai às Escolas”, desenvolvido 
pelo Departamento de Gerontologia da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, visa aproximar 
os jovens, estudantes de escolas públicas e privadas 
cursando o ensino médio, sobre das questões relativas 

ao envelhecimento.

O Concurso de Redação “Como eu quero envelhecer?” 
é uma das atividades do projeto “SBGG vai às 
Escolas” e tem como objetivo proporcionar aos jovens 
brasileiros uma maior compreensão sobre o processo 
de envelhecimento gerando uma reflexão sobre que 
futuro se espera para uma população que envelhece.  
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Com a missão de congregar médicos e outros profissionais 
de nível superior que se interessem pela Geriatria e pela 
Gerontologia, estimulando e apoiando o desenvolvimento 
e divulgação do conhecimento científico na área, foi 
fundada em 1961, a  Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia.

Hoje a entidade conta com mais de 2 mil associados e 
está presente em 17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

A SBGG
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O Brasil está envelhecendo! Esta é uma frase que ouvimos 
há algumas décadas e, apesar disto, ainda há muito a 
se fazer. Perceber este fato é o primeiro passo para a 
construção de ações que possam preparar o País para 
receber as pessoas envelhecidas. 

O projeto “SBGG vai às Escolas” foi pensado tomando 
por base a Política Nacional do Idoso que traz, em um 
de seus artigos, a proposta de “inserir nos currículos 
mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos 
voltados para o processo de envelhecimento, de forma a 
eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre 
o assunto”.

Entendemos que envelhecer é uma conquista. Porém, é 
necessário oferecer condições para que este processo se 
dê com qualidade. Acreditamos que a melhor forma de 
se alcançar isto é através da educação. Neste sentido, as 
escolas exercem um papel fundamental.

O concurso de redação para alunos do ensino médio foi 
a primeira iniciativa da SBGG para chegar às instituições 
escolares. Nosso propósito foi ouvir o que os jovens 
pensam sobre o envelhecimento e, sobretudo, como 
querem envelhecer. 

O conteúdo destas vinte redações selecionadas fornece 
importantes impressões que podem ser trabalhadas 

PREFÁCIO
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pelos docentes, a partir dos diversos olhares sobre o 
envelhecimento oferecidas por alunos de quase todas 
as regiões do Brasil. Trata-se de um material sensível 
que expressa o envelhecimento de forma concreta, seja 
pelas “rugas e cabelos brancos” que aparecem em alguns 
textos, ou pela necessidade de que este idoso seja um 
sujeito de direitos – o protagonista de sua história.

Esperamos que este material possa despertar em outros 
jovens o entendimento sobre esta fase da nossa vida, 
bem como, estimular os docentes a levar o assunto para 
as salas de aula.  

Parabéns jovens pelo excelente desempenho!

Maria Angélica Sanchez
Presidente do Departamento de Gerontologia  
da SBGG – Biênio 2014-2016
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Envelhecer é um assunto delicado, principalmente em 
tempos de extrema preocupação com a beleza em que, 
muitas vezes, a ânsia de melhorar a aparência física su-
pera o cuidado básico e necessário com a própria saúde. 

Cada vez mais a busca por um ideal de beleza intangí-
vel culmina na morte precoce de diversos jovens. Por 
outro lado, envelhecer não é apenas o passar do tempo. 
Uma vida sem ânimo, sem vontade, sem objetivos e sem 
paixão transforma jovens em velhos por lhes faltar entu-
siasmo e atitude. 

No meu caso, considerando que a ideia de morrer jovem 
não me atrai, pois quero viver muito e poder apreciar di-
ferentes fases da vida, melhor pensar numa boa maneira 
de envelhecer. 

Quero envelhecer com qualidade, assimilando a sabedo-
ria e a maturidade que só o passar do tempo proporcio-
na, contudo, sem nunca perder a paixão pela vida e por 
novas experiências. Quero viajar, passear, me divertir e 
curtir a vida saboreando cada momento. 

Pretendo continuar desbravando a vida como um ma-
rinheiro desbrava o mar e seus mistérios, ciente de que 
cada hora, minuto e segundo guardam em si a essência 
da vida, pois são únicos e irrecuperáveis. A vida é bela, 
única e vale a pena ser vivida intensamente. 

Muitos são os exemplos de pessoas que vivem sem se 

Como eu quero  
envelhecer
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deixar limitar pela idade. Um deles é o da cantora Tina 
Turner que se coloca acima de sua idade para demons-
trar todo seu talento no palco. 

Espero que a minha idade seja o acessório e não o prin-
cipal e que minha capacidade de sorrir seja mais impor-
tante que minhas rugas de expressão. 

É assim que me imagino envelhecendo, curtindo a famí-
lia, os amigos, e me cuidando física, mental e espiritual-
mente, para que ao final de muitos e muitos anos possa 
olhar para trás com alegria e sentir que apesar de ter 
avançado em anos de alegrias e tristezas, de satisfação 
e de frustração, a vida é sempre bela em suas diferen-
tes etapas, afinal, ser velho, ou não, está mais para uma 
questão de boa atitude mental que para o simples con-
tar dos anos. E que venham muitas e muitas voltas em 
torno do sol.

Júlia Baghdadi Pinheiro 
17 anos, Escola Estadual Monsenhor Honório Heinrinch Bernard Nacke 
Morungaba (SP)
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Pessoas se vão todos os dias, seja pela morte ou por simples-
mente irem embora, algumas até abandonam a si mesmas. 
Sempre tem alguma doença, alguma dor, alguma mágoa ou 
um problema. Talvez você esqueça quem você é quando 
chegar aos 70 ou sinta alguma coisa tomando conta do cor-
po que algum dia foi apenas seu, eles chamam de câncer. 

Já pensou que você pode NÃO envelhecer? Que o univer-
so pode eternizar sua alma e tomar seu corpo num piscar 
de olhos? 

Viva o máximo que puder, se divirta, ame, respeite e tenha 
uma mente aberta o suficiente para aceitar as diferenças 
alheias, não faça a guerra, faça amor. 

Se algum dia você envelhecer, se algum dia você conse-
guir chegar lá, que você tenha o que contar aos seus ne-
tos, que você tenha mil e uma estórias de amor para con-
tar, que você sorria ao lembrar-se dos nomes de pessoas 
que agora jazem apenas em suas lembranças. 

É assim que eu quero envelhecer, se algum dia eu chegar 
a fazê-lo de verdade, pois cada dia que vivemos é um si-
nal de envelhecimento.

Toda vez que olhares para alguém ostentando rugas, ima-
gine o quanto essa pessoa viveu e respeite-a, mesmo sem 
a conhecer, simplesmente por ela existir, assim como você. 

Quando você envelhece, vai perdendo o que conquistou 
aos poucos. Você perde a força, que seus pais ajudaram 

A vida é agora
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a conquistar nos seus primeiros anos de vida, você perde 
pessoas, você perde as próprias lembranças, perde mui-
to, até perder a vida. 

Espero que você tenha aproveitado, que eu tenha apro-
veitado, que nós tenhamos ajudado tudo e todos ao nos-
so alcance, que nós tenhamos feito pessoas se sentirem 
melhores consigo mesmas e que nós tenhamos lutado 
pelo direito de igualdade, que na nossa velhice ajudou 
muita gente. 

Tomara que tenhamos conquistado risadas, que a triste-
za não tenha tomado conta de nossos corpos até pere-
cermos. Quero envelhecer questionando o universo, suas 
causas e consequências. 

Quero envelhecer sabendo que enfrentei meu medo al-
gumas vezes na vida, que eu me apaixonei por pessoas 
erradas, mas aprendi com elas. Quero envelhecer com a 
chance de olhar para o céu e poder ver que a poluição 
não encobriu o que há de mais bonito. 

A maioria das pessoas escreveu isso sobre o material, ou-
tras sobre a vida profissional, outras sobre ter um amor 
ao seu lado até o fim inevitável de todo ser vivo. Nós nas-
cemos para conquistar o universo, então por qual motivo 
eu deveria ser menos que ele? 

Bens materiais sinceramente não me importam quando 
eu consigo ver a energia pulsante que é a das pessoas 
lutando pelos seus.

Nathália Larissa Santos Ferreira
17 anos, Escola Técnica Estadual Professor Lucilo Ávila Pessoa
Recife (PE)
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Todos os dias eu vejo vários idosos nas ruas, alguns mais 
“conservados” que os outros. Quando isso acontece é 
inevitável pensar em como nós seremos quando chegar-
mos àquela idade e imaginar isso assusta muitas pessoas. 

Quando eu envelhecer, eu não quero ser uma daquelas 
idosas que passam o dia em casa e sem ânimo para a 
vida. Eu quero continuar saindo com os meus amigos, fa-
zendo exercícios e viver a vida como eu vivia antes, mas, 
obviamente, com alguns empecilhos inevitáveis. 

É claro que a minha audição e a minha visão não serão 
mais as mesmas, mas para isso existem aparelhos auditi-
vos e óculos. Se não for mais tão fácil sair sozinha na rua, 
eu chamarei uma amiga, filhos ou o meu marido para ir 
comigo. 

As tão temidas rugas serão bem-vindas, negá-las seria 
apenas perda de tempo. Podemos controlá-las, mas não 
fazer com que sumam. Dentes? Eu cuidarei ao máximo 
deles para não precisar usar dentadura, mas se for preci-
so, eu usarei. 

Saber encarar as dificuldades significa que eu aceitei a 
fase da vida em que eu estou, e com muito orgulho. Isso 
não quer dizer que eu não vou cuidar da minha saúde, 
mas sim que eu aceitarei os problemas que surgirem ape-
sar de tanto cuidado. 

Muitas pessoas pensam que todos os idosos perdem 

Aceitando a  
terceira idade
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o entusiasmo porque envelhecem, mas não, isso é op-
cional, depende apenas da vontade da pessoa. Existem 
muitos jovens saudáveis que não têm animo para viver, 
enquanto existem muitos idosos com empolgação para 
dar e vender. 

E é assim que eu espero ser, uma senhora saudável, não 
só fisicamente, mas psicologicamente também, sem dei-
xar que a chama acesa dentro de mim se apague so-
mente por dificuldades de uma faixa etária, pois cada 
fase da vida tem a sua beleza própria e isso não pode 
ser desperdiçado. 

Geralmente, quando eu me pego pensando em todo o 
lado negativo da terceira idade, eu fico imaginado todas 
as coisas divertidas e que eu amo fazer no presente, nas 
experiências que eu certamente terei durante a vida adul-
ta e percebo que, algumas delas, eu não poderei fazer 
devido à uma idade mais avançada. 

Porém, isso não importa, porque do mesmo modo que eu 
não vou poder levar ações e atividades da adolescência 
para a fase adulta, eu também não poderei levar outras 
para a terceira idade, mas eu não posso deixar que isso 
me impeça de ser feliz. A felicidade deve estar sempre 
presente, independente da sua faixa etária.

Carolina Coelho Giorio do Vale 
17 anos, Colégio Metodista Bennett
Rio de Janeiro (RJ)
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Quero envelhecer carregando minha miopia. Usando-a 
como aliada e desfrutando da distância que não enxergo 
de fato, para deixar no acaso qualquer forma banalizada 
de ser idoso.

Fazendo-me de cego quando o “só serve para morrer” 
chegar das pessoas pessimistas que ainda não foram ca-
pazes de enxergar que envelhecer é um processo natu-
ral. Já se é velho assim que nasce, mas só no decorrer do 
tempo é que se torna evidente através de rugas, falta de 
pigmentação no cabelo, movimentos limitados e outros. 

Quero envelhecer sendo um velho politizado e, quando 
vierem os tais coronéis governantes a fim de afligir ou 
não atender meus anseios, usarei a força do eterno mili-
tante para levantar da cadeira de balanço. E para não ter 
que aturar tanto “blablablá”, pois o pavio da paciência 
será curto, sacarei minha bengala, intimidando a todos, 
rendendo um por um e pichando no muro interior deles 
que sou um sujeito de desejos, sujeito de direitos 

Quando as forças forem se diluindo na mistura de “é 
perda de tempo” com o peso da idade, vou fazer uma 
promessa em prol de a minha memória permanecer viva, 
ativa, acordada, pois ela é a minha carta na manga e o 
antídoto para adquirir traços da juventude, e combustí-
vel para ir em frente.

Assim sendo, não comerei carne nas sextas-feiras. Que-
ro envelhecer olhando por cima do tempo, esbarrando 

Carregando  
minha miopia
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pelos meus anseios, crenças, virtudes e sem tempo para 
perder com o medo de ser eu mesmo. 

Sem medo de opiniões alheias de veredicto banalizado 
de ser idoso, elas não edificam, não progridem só ma-
tam. Matam a vontade de “Ser”e roubam descaradamen-
te. Roubam a liberdade, a livre expressão e a metade de 
quem luta para ser completo. 

Quero envelhecer caracterizado de “o velho minerador”, 
que sente prazer em escavar dentro de cada caverna 
com a pá da tolerância, a fim de encontrar a mais pre-
ciosa pedra escondida entre jazidas do coração, o amor. 

Contribuindo ainda mais por uma sociedade onde tudo 
que é social não soe estranho quando se falar em velhi-
ce. E quando me sentar com meus futuros descendentes 
para analisar a nação em um bate papo rotineiro, que 
nos lábios me surja o traço da satisfação e nos olhos, a 
esperança de dias melhores. 

E quando meus dias forem se arrastando aos últimos e o 
final se tornar realidade vou falar bem baixinho: “No meu 
tempo era assim, cheio de sonhos, coragem, cansaço, 
muita luta e bravura também, mas a gente era feliz”. 

Aproveitarei todo momento de “ser novo” que me resta, 
para quando chegar a hora de partir, não ter medo de ir, 
e enfim, descansar em paz...

Adenilson Cordeiro Barros 
17 anos, IFPE-Campus Belo Jardim
Belo Jardim (PE)
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Quero envelhecer ao lado das pessoas que eu amo, sem-
pre com um sorriso no rosto. Nunca envelhecer por den-
tro, ter sempre em mim a essência de uma criança. Ter 
ouvido muitas músicas, ter dançado e cantado, ter sido 
curiosa e ter feito novas descobertas. E no ápice da mi-
nha velhice, ter uma família que me ame e cuide de mim. 

Quero ter em minha volta netos, crianças e jovens para 
ver brilhar a luz da juventude e também para aconselhar 
sobre a importância de cuidar do próprio espírito, de 
usar filtro solar, e de aproveitar ao máximo a vida, e tudo 
isso sem parecer uma velha ranzinza. 

Não queria envelhecer, mas sei que vou. Então, nesta 
fase madura, quero jamais parar de viver, pois a vida é 
muito curta. E ao me olhar no espelho e me deparar com 
os cabelos brancos e o rosto cheio de rugas, feliz eu es-
tarei ao saber que conclui mais uma fase de minha vida. 

Quero envelhecer de bem com a vida, sendo amada e 
amar. Respeitar e ser respeitada. Quero envelhecer len-
tamente, saboreando cada instante como uma estrada 
infinita. Quero mostrar para as pessoas o quão bom é a 
vida, e que só podemos vivê-la uma vez apenas. 

Quero envelhecer vendo as gerações futuras ampliando 
e criando novas formas de vida. Quero ver pessoas de 
bem construindo um mundo melhor. Viver é envelhecer, 
nada mais nada menos. 

Como eu quero  
envelhecer
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Quero envelhecer em um país melhor, vendo pessoas sa-
tisfeitas com a vida. Quero ter várias recordações e lem-
branças da vida, pois é o bem mais precioso que temos, 
porque o que um dia vai jamais volta.

Que a cada etapa vivida, eu perca os amigos falsos e en-
contre os verdadeiros e a cada obstáculo, um aprendiza-
do. E quando eu olhar para trás, não vou me arrepender 
de nada, pois vivi tudo que eu podia ter vivido. 

Quero estar satisfeito com a vida que eu tive e estando 
feliz por ter realizado todos os meus sonhos e ter feito 
o melhor de mim. Quero ter quebrado meu coração e 
ter estado no chão, mas ter tido forças para levantar e 
continuar novamente, pois afinal nunca é tarde para re-
começar. 

Quero sorrir, observar, valorizar, conhecer-me a cada 
dia, amar, dar muitas gargalhadas, simplesmente deixar 
o tempo correr e mostrar-me que a vida é feita para vi-
vermos até o último batimento do nosso coração.

Letícia Rocha Da Costa 
14 anos, EE Prof Maria Aparecida Balthazar Poço
Araçatuba (SP)
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Na verdade, nunca pensei sobre como eu quero enve-
lhecer, seja por não ouvir este assunto no dia -a- dia, ou 
por não pensar mesmo no tema. Quando penso no fu-
turo distante, imagino apenas algumas partes da minha 
vida: trabalhando e estudando, e alguns flashs de como 
seriam meus filhos e netos. 

Esse texto me fez pensar realmente no futuro, não como 
uma senhora de bengalas, mas como um ser de espírito 
forte lutando por seus objetivos. Lembrei de como meus 
avós e bisavós envelheciam. Com muita certeza tenho 
uma tremenda inveja deles, sendo felizes um ao lado do 
outro durante anos com discussões e afetos. 

Quero envelhecer sentindo o amor das velhas gerações 
no meu coração que hoje é atordoado de ilusões. Quero 
saber, não só do amor, mas também dos objetivos que 
minha alma velha e cansada veio buscar de seus erros 
nas vidas passadas. 

Quero ter a capacidade de ter mil e uma habilidades: co-
zinhar, amar, pensar e viver. Quero visitar lugares artísti-
cos, museus, óperas e entrar em contato com a natureza, 
mas, principalmente, também os lugares que necessitam 
de carinho e ajuda. 

Quero poder dizer que nenhuma riqueza entra no céu, 
vá da flor à pedra, somente o que entra são ações posi-
tivas que cada um deve. Principalmente quero mostrar 
que a velhice é natural, não tem remédio e cirurgia que 
interrompa esse belo ciclo. 

Como eu quero  
envelhecer
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Infelizmente, um dos maiores problemas é perder as ha-
bilidades que acumulamos a vida inteira, por conta da 
perda de memória. O estado físico, rugas, cabelos bran-
cos podem vir com tudo, mas o pensamento jovem é o 
que permanece verdadeiro.

Contudo, eu quero sentir que estou envelhecendo em 
cada momento para poder dar valor ao o que realmente 
importa, e assim, quando eu for uma pessoa mais velha 
e sábia, quero poder passar adiante a jornada da minha 
vida, não só para minha família, mas para quem quiser 
uma amostra de uma vida feliz e simples... Afinal, acredito 
que esse seja o verdadeiro motivo de nossa existência.

Maria Eduarda Reginato Garbin
16 anos, Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul
Caxias do Sul (RS) 
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“Minha nossa, como você é velho!”. Quem nunca, inde-
pendentemente da idade, deparou-se com esta famosa 
exclamação simplesmente pelo fato de ter manifestado 
um interesse peculiar relacionado a algo situado sessenta 
anos atrás? 

Não é preciso saber muito acerca do assunto “envelhe-
cimento” para chegar à conclusão de que poucos real-
mente o veem e têm a percepção de que o que hoje é 
considerado novo, em algum dia muito próximo, talvez 
até mesmo amanhã, será o antiquado. O que é velho hoje, 
há pouquíssimo tempo já foi novinho em folha, ou deve-
-se dizer, é novinho em folha. 

Pensa-se que o tempo equivalente ao presente sempre 
será presente, não existindo futuro, tampouco passado. O 
velho sempre foi velho, o novo sempre será novo e a evo-
lução é apenas uma teoria estudada nos livros da escola, 
mas que nunca será posta em prática. 

Até que, então, o mais inesperado tempo chega e traz 
consigo o chamado “choque de realidade”. Traz o dia em 
que, sentado num banco, ao olhar para o lado, deparamo-
-nos com um aparelho eletrônico nunca visto antes nas 
mãos de alguém que irá nos encarar e nos perguntar se 
há algum problema conosco. 

E então? Vamos querer mesmo nos deixar passar por 
vencidos e tentar nos convencer de que o nosso tempo 
já foi? A resposta é curta e clara: óbvio que não! Se a mo-

Como eu quero  
envelhecer



{ 24 }

dernidade tem sido nosso presente desde sempre, nada 
vai fazê-la deixar de ser. 

O que se coleciona em museus é muito mais velho que 
60, 70, 80 anos. Cem anos atrás foi ontem. Velho e anti-
quado podem ser adjetivos restritamente utilizados para 
objetos, definição que já não se aplica às emoções e ex-
periências, essas não devem ser limitadas e sim renova-
das a cada amanhecer. 

O fato é que a ideia de visualizar o envelhecimento como 
a fase final da vida, na qual nada mais pode ser realizado, 
não deve sequer ser cogitada. Não existe tempo certo 
para fazer o que se tem vontade, para correr atrás de no-
vos sonhos e oportunidades. 

O último dia pode ser em qualquer ocasião, logo, não se 
deve predeterminar o momento de esperar por ele, mas, 
a partir da maturidade adquirida ao passar do tempo, 
adotar uma nova perspectiva deixando de considerá-lo 
como perdido. Tempo é sempre conquistado!

Nathane Batista dos Santos 
16 anos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - 
Campus Águas Lindas 
Águas Lindas (GO)
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A história de cada ser humano é construída ao longo de 
uma vida inteira. Como encaramos a velhice? Será que 
estamos preparados neste sentido? Refletimos sobre o 
nosso constante envelhecimento? São perguntas funda-
mentais que servem como base para um bom planeja-
mento futuro. 

Envelhecer de uma maneira saudável, com estabilidade fi-
nanceira, sem grandes preocupações é o desejo de qual-
quer pessoa. Mas será que traçamos planos para atingir 
esses objetivos e expectativas? É um processo natural e 
totalmente diferente de amadurecer, então, desejamos 
paralelamente conciliar esses dois processos ao decorrer 
da vida. 

Os jovens, principalmente, devem se preparar para seu 
envelhecimento contínuo, lembrando sempre, que todos 
nós um dia seremos idosos. Devemos estar preparados 
para encarar essa nova situação, pois nesse momento da 
vida tudo é diferente, pois o envelhecimento em si traz 
novos contextos, demandas e possibilidades. 

Ao nos depararmos com isso, primeiramente temos que 
ter consciência da situação que estamos vivendo, das 
nossas limitações e da relação com as pessoas que nos 
cercam. Vale ressaltar que para a velhice ser encarada de 
uma forma mais fácil ou mais difícil tudo vai depender da 
história de vida, pois somos muito influenciados por ela e 
pelas crenças que temos. 

Como podemos  
encarar a velhice?
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A sociedade capitalista é fundamentada na produção de 
mercadorias, bens e produção de serviços. Por causa da 
função da idade e das limitações físicas, o idoso sai dessa 
esfera produtiva e passa a ser desprezado tanto quanto 
as crianças durante o século XX. Além disso, viviam sobre 
forte contexto religioso e sexual. 

A partir do início do século XXI inicia-se outro processo: 
ele passa a ser redescoberto e reinserido nessa esfera, as 
empresas dão mais importância à experiência e buscam 
pessoas com mais responsabilidade. O idoso de hoje vi-
veu algumas evoluções sexuais, revoluções na ordem dos 
costumes e das tradições, é mais liberal, com tendências 
mais democráticas, menos preconceituoso e conservador 
em comparação ao do século XX. 

Desejo chegar à terceira idade, com os direitos garanti-
dos; a experiência e os conhecimentos valorizados para 
que possamos repassá-los aos outros; ter uma perspecti-
va de vida de vencer os desafios, dificuldades e alcançar 
novos patamares existenciais. 

Envelhecer, particularmente, abre um leque de milhares 
de possibilidades e é um surgimento de uma nova vida. 
Engana-se quem pensa que é o fim.

Luiz Gabriel Natividade Lima 
17 anos, EE Dr Oscar Rodrigues Alves
Mogi Mirim (SP) 
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Envelhecimento: em uma visão deturpada da socieda-
de, um mal. Mal, este, que não passa de um medo em 
disfarce preconceituoso. O medo do abandono, da de-
pendência, das enfermidades, além do evidente receio 
da morte. 

Tal medo, porém, não é novo, pelo contrário, vem percor-
rendo seu caminho escondido ao longo de toda a história. 
Em real definição, envelhecimento nada mais é do que 
uma fase do clico natural no qual o organismo dá sinais 
de cansaço através de dificuldades motoras e psicológi-
cas, mas então, por que tanto preconceito? 

Uma coisa a ser esclarecida é simples, aprender com 
quem já viveu muito é a resposta para o início da aceita-
ção deste contexto, esta aceitação, que será de extrema 
importância para o desenvolvimento de nosso novo olhar 
sobre o futuro, já que segundo o IBGE, o Brasil se tornará 
um país de idosos já no ano de 2030. 

Mas a questão principal é: Como envelhecer? Com ab-
soluta certeza digo, fazendo parte da geração que tem 
sede do mundo, aposentar-se e ficar em casa definitiva-
mente não é uma opção. Trabalhar até o fim, então? As-
sim, pode ser que não aproveite o resto de meu tempo 
do jeito que gostaria. 

Um ponto importante a ser levantado é o tempo, afinal 
de contas, se vou planejar toda uma etapa da vida, o 
tempo importa muito. Quando o plano será colocado em 

É tudo questão  
de tempo
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prática? Com quantos anos eu me sentirei velha? Parece 
mais uma questão psicológica do que estatística. 

Se precisasse expressar um exemplo de velhice em que 
gostaria de me espelhar, seria sem dúvidas Mick Jagger. 
Afinal, um homem que, mesmo com 72 anos e já se en-
quadrando na terceira idade, ainda viaja pelo mundo in-
teiro fazendo o que ama e em plena forma é, a meu ver, 
o melhor jeito possível de chegar à temida terceira idade. 

Os planos e a expectativa surgem e montam meu futuro 
planejado, se o país terá estrutura para tal capacidade de 
idosos, se decidirei ir por outro caminho para o encerra-
mento de minha jornada, ou se decidirei me aposentar e 
rodar o mundo, ainda é questão de tempo. Aliás, é tudo 
questão de tempo.

Maria Eduarda Godoy Wolff
16 anos, Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul
Caxias do Sul (RS)
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Dizem que devemos aproveitar a vida enquanto somos 
jovens. Dizem que quando ficamos velhos, a energia não 
é mais a mesma. Mas quando esse dia chegar pra mim, 
pretendo aproveitá-lo o máximo possível. 

Obviamente não terei mais vontade de fazer algumas coi-
sas que faço hoje, terei vontade de fazer coisas novas, 
coisas que irão chamar minha atenção. O importante não 
é o que eu irei fazer, mas sim se isso me deixará contente. 

Quero envelhecer feliz, fazendo coisas que eu gosto, co-
nhecendo novos lugares, novas pessoas e não deixando 
que o peso da idade acabe com a minha vida. O envelhe-
cimento para alguns é algo ruim. O simples fato de ficar 
velho assusta a sociedade em geral. 

Cada dia que passa ficamos mais velhos, e mesmo assim 
não deixamos de aproveitar a infância, a adolescência, a 
fase adulta. Então, por que tem que ser diferente quando 
ficamos velhos? Por que a velhice não é uma etapa a ser 
aproveitada? 

Talvez porque pensamos que tudo acaba nesta fase. Mas, 
não acaba não. Na verdade, apenas começa. Começa ou-
tra fase, outra opinião sobre a vida, outras experiências. E 
tudo o que vivemos anteriormente fica presente na nossa 
memória, mas isso não significa que não podemos mais 
sair com amigos, viajar, se divertir. Pelo contrário, é essen-
cial revivermos nossas experiências e viver outras. 

Envelhecimento  
e felicidade
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A única diferença é a idade, mas ela não importa tanto 
assim. Deveríamos mudar esse pensamento que a velhice 
é a pior fase da vida. Talvez se olhássemos de uma forma 
diferente essa situação veríamos que não tem nada de 
errado em ficar velho. É apenas uma fase. Talvez a última. 
Mas a idade é apenas um número, um número que assus-
ta sem motivos. 

É importante olhar ao nosso redor e nos inspirar em al-
gumas pessoas mais velhas. Perceber que os anos pas-
sam, mas a essência da vida continua presente em cada 
um de nós.

Julia Gehring Sandri 
16 anos, Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul
Caxias do Sul (RS)
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Como eu quero envelhecer? Isso é uma pergunta muito 
difícil de ser respondida, principalmente por um adoles-
cente que está passando por uma fase lotada de dúvidas 
e preocupações. Sei que a maioria das pessoas ao meu 
redor nunca pensaram sobre o assunto, do mesmo modo 
que eu nunca havia pensado até hoje. 

Não acho que envelhecer será uma coisa ruim ou boa, 
é uma fase da vida como qualquer outra. Será diferente 
como as novidades na infância, será tão complexo quanto 
descobrir o verdadeiro mundo durante a adolescência e 
será desafiador como viver no mundo dos adultos. 

Muitas pessoas não querem envelhecer, odeiam a ideia de 
ter rugas, ou de supostamente não terem o direito de se 
divertir. Eu discordo de tudo isso. 

Creio que envelhecer significa ter experiências o bastante 
para ensinar aos outros o melhor jeito de viver a vida, mas 
isso não significa que quando envelhecemos perdemos 
o direito de cometer erros ou de ter novas experiências. 

Eu quero envelhecer de modo pleno, sem preocupações, 
sem medos, sem arrependimentos... Não quero ficar 
sentada em um sofá vendo televisão, quero viajar pelo 
mundo e experimentar todas as sensações que não pude 
quando era jovem. Quero viver perto de quem eu amo e 
nunca estar sozinha, mas para viver tudo isso no futuro 
preciso me dedicar ao presente. 

Eu quero envelhecer 
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Acredito que todos nós deveríamos nos dedicar quando 
jovens para desfrutar do lado bom da vida quando esti-
vermos estabelecidos. 

Por fim, eu não tenho certeza do meu futuro, só sei que 
todos nós seremos velhos um dia. O respeito e a empatia 
são as duas coisas mais importantes de serem ensinadas 
para os jovens de hoje em dia. 

Ter uma idade avançada não é sinônimo de morte, eles 
não são um peso para carregar ou pessoas sem sentimen-
to. Eles também se sentem sozinhos, tristes e confusos e 
também precisam de amor, carinho e uma companhia. 

Eu, acima de tudo, quero envelhecer vendo o mundo se 
tornar cada vez melhor. Se tornar um lugar com pesso-
as cultas que prezam pelo bem do próximo e do plane-
ta. Quero envelhecer em um lugar onde o respeito é a 
maior virtude.

Amanda Victoria Ferreira 
16 anos, Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul - CETEC
Caxias do Sul (RS)
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Aristóteles afirmava que a “maturidade plena” trazia con-
sigo a incapacidade física e intelectual. Quem me dera 
poder afirmar que esse pensamento funesto foi assolado 
na idade contemporânea, mas seria utopia afirmar isso. 

Porém, insisto em permanecer firme em um pensamento: 
envelhecer não será uma transição dolorosa, mas simples 
mudanças de fase demarcadas não somente pelo este-
reótipo, mas, também, pelo amadurecimento da mente. 

Entretanto, o mundo atual é muito imagético para não se 
deter às aparências. Todavia, acredito em um envelheci-
mento em que me julguem pelas qualidades que tenho e, 
sobretudo, saibam lidar com meus defeitos mais intole-
ráveis, e não reduzam a efemeridade da vida a uma ideia 
ufanista: “a velhice traz chagas para o corpo e nos torna 
inativos”.

Assim, quero envelhecer resiliente, com humor e saúde. 
Dessa forma, mostrarei que as rugas não definirão meus 
valores e capacidade intelectual, mas, sem dúvida, serão 
um prenúncio de um amadurecimento pleno ao olhar mi-
nha face no espelho e, iminentemente, perceber que o 
tempo passou, mas minha essência permanece. 

Segundo a tábula rasa de John Locke, nascemos como 
uma folha em branco à espera de ser escrita. Se assim 
for, espero que eu ainda tenha muitas páginas sem pauta 
para continuar escrevendo minha história, isto é, envelhe-

Fases da vida
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cer, mas que seja imprescindível que as palavras conte-
nham amor, superação e renascimento. 

Sim! Quero envelhecer renascendo todos os dias, e que 
as amizades da infância e adolescência permaneçam, 
mesmo que abaladas pelas mudanças repentinas, pre-
sentes em minha vida. Além disso, anseio passar pelas 
fases da vida com gratidão às instituições que zelam 
pelos idosos e veja muitas melhoras ocorridas e, quem 
sabe, presencie meus filhos e netos refletindo sobre o 
processo de envelhecimento. 

Vale pontuar, ainda, que a velhice não é uma fase da vida 
na qual esperamos um fim. Para mim, ela é uma oportuni-
dade para descobertas e transformações. Dito isto, quero 
que saiba caro leitor, que não só quero, mas é uma ne-
cessidade envelhecer com a áurea de um jovem protago-
nista, quebrando paradigmas e ensinando aos jovens que 
a idade social, filosófica, psicológica e, principalmente, 
meus valores, devem sobrepujar-se à idade cronológica. 

Quero envelhecer com a valorização daquilo que tenho 
a ensinar às gerações futuras. Assim, o pensamento pro-
posto pelo filósofo Aristóteles não continuará sendo con-
cretizado e, enfim, o homem zelará pelo nosso futuro.

Júlio César da Silva 
18 anos, Escola Estadual de Educação Profissional Dr José Alves da Silveira
Quixeramobim (CE)
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Nós, como seres humanos, estamos condicionados a di-
versas situações, muitas das quais a natureza nos impõe 
e estamos sujeitos independentemente de classe, nacio-
nalidade ou descendência. 

O processo pelo qual passamos durante toda a nossa 
vida, permeando nossa existência como espécie, inclui-se 
nesse grupo: todos temos como ordem natural, desde o 
nascimento, o crescer, passar pela juventude, pela vida 
adulta e, eventualmente – não como se não estivesse pre-
sente durante todo esse caminho – envelhecer. 

Com o passar do tempo e conforme caminhamos em di-
reção ao amadurecimento do nosso corpo, surgem novas 
necessidadesfisiológicas. Nossa capacidade física fragili-
za-se. Muitas vezes, o esforço físico torna-se desgastan-
te e atividades antes consideradas simples passam a ser 
empecilhos em nosso dia a dia.

Tudo isso apenas ressalta, é claro, a importância de um 
cuidado e atenção voltados àqueles com uma idade mais 
avançada. No entanto, muitas vezes os canais de supor-
te a quem necessita de assistência deixam a desejar. A 
saúde pública brasileira não atende às necessidades da 
população como um todo, nela incluindo-se também os 
idosos, necessitando de cuidados especiais, não sendo 
atendidos apropriadamente e sendo prejudicados. 

Talvez seja esse descuido hoje presente nessa realidade 
social um dos motivos para a nossa ideologia sobre o “en-

Mais que  
um mero destino 
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velhecer”. Se, como seres humanos, apresentamos essas 
necessidades, tendemos a ter uma imagem negativa do 
processo da nossa própria vida. Enxergamos toda essa 
experiência como um fim, um período ocioso e inativo; ou 
até como um fato a ser escondido. 

Esse ideal, o ponto onde deixamos de ver nossa expe-
riência e possibilidades, é a barreira a ser transpassada 
para melhores condições. Não é preciso deixar de fazer o 
que fazemos, trabalhar, divertir-se, exercitar-se. A idade 
nos traz e requer cuidados, mas não é preciso deixar de 
sonhar em razão de qualquer obstáculo. 

Devemos e queremos poder continuar e ser a nossa his-
tória, a exercer um papel numa sociedade onde há supor-
te, condições e incentivo a isso, onde se faz a diferença 
e, acima de tudo, poder continuar seguindo em frente a 
cada dia. Essa imagem atual deve ser superada por uma 
correspondente àquilo que sentimos. Não se trata apenas 
de seres humanos, mas de pessoas; não se resume a um 
mero destino pois, acima de tudo, como pessoas, trata-se 
das nossas vidas.

Lucca Lopes Dias Santos 
16 anos, Colégio Auxlilium
Anapólis (GO)
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O que se sabe da velhice? Para um jovem, essa definição 
é simples: ‘’Uma pessoa que não tem mais a divertida dis-
posição para coisas legais. É estar sempre ligado a um 
jornal, fazendo crochê ou bolos de cenoura [...]”.

Todos os dias você encara seus avós e se pergunta: como 
eram na sua juventude, se você vai ficar estar exatamen-
te igual quando envelhecer? Então se depara com essa 
questão e por que não pensar: Como eu vou estar daqui 
a 40, 50 anos? 

A vida nos proporciona coisas maravilhosas e, com certe-
za envelhecer é uma delas. Atrás de cada geração de sua 
família, grandes pessoas deixaram sua marca registrada. 
Pense que no futuro será você. Uma parte da historia es-
tará carregando a sua essência, sua contribuição para um 
novo amanhã. Isso já faz de você alguém degrande im-
portância. 

Ao longo de toda a nossa jornada de vida, aprendemos 
que nascemos, crescemos, nos transformamos, envelhe-
cemos e morremos; somos ensinados desde muito pe-
quenos por nossos pais a sempre pensarmos em construir 
uma família e sermos felizes. É o que nos dá a possibilida-
de de envelhecermos ao lado de uma família. 

Encontrar nossas respostas, olhar para o passado com 
uma certeza de que ‘’eu fiz a minha parte no mundo”. 
Relembrar todos os momentos de uma juventude vivida 
com intensidade, tantas aventuras com os amigos mais 

O amanhã  
começa de hoje
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fiéis... São tantas histórias que gostaríamos de contar fu-
turamente. 

Aproveite, chore, viva. Esse é o momento. O envelhecer 
não significa parar de viver, é contar que você apesar de 
ter 60, 70 ou seja lá qual for a idade, ainda sonha, ama, e 
quer viver por mais 10, 20 anos, ou quem sabe mais. 

Queremos olhar para um futuro melhor e com novas 
oportunidades. Os jovens de hoje, serão os adultos de 
amanhã. Pense em suas ações e faça o que é importante 
para você. Todos os dias temos a possibilidade de termos 
um novo recomeço. Há muito o que viver ainda.

O mundo está repleto de pessoas que realmente querem 
envelhecer vendo uma mudança. Seja um deles. Mude 
hoje para mudar o mundo amanhã.
 
Gizelle Macêdo Pachú 
15 anos, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Conselheiro 
José Braz do Rêgo
Boqueirão (PB)



{ 39 }

Tudo envelhece, as folhas tornam-se marrom e logo 
caem, devagar e de repente, assim como nós. O tempo 
é dito como algo criado para os humanos, mas ele real-
mente existe, e está passando gentilmente entre as mu-
danças de uma vida agitada de pessoas que não querem 
cair como uma folha em pleno outono. 

É irônico como as pessoas acham que envelhecer é algo 
ruim, afinal, a juventude, na minha concepção, é como 
uma jóia de família, passando de geração em geração, 
não será perdida, apenas transformada. 

Quando pensamos em como queremos envelhecer, nor-
malmente a palavra “lembrada” ecoa em nossa mente. 
Ninguém quer ser apenas uma folha caída em meio a ou-
tras espalhadas no chão e comigo não é diferente. Quero 
poder flutuar calmamente até o chão, sabendo que, mes-
mo se forem apenas memórias, não serei esquecida. 

Não vou negar meu medo dessa imensidão que um “tique 
taque” do relógio tem. Esse mesmo som que mostra ao 
mundo que nada, nem ninguém o controlam, essa linha 
tênue entre o Futuro e o Agora. Esse medo me faz aceitar 
o tempo, e o vivê-lo. “Viver é envelhecer, nada mais”, dizia 
Simone de Beauvoir. 

Quero poder permanecer independente e fazer o que 
amo. É assim que se envelhece feliz, aceitando o tempo 
como um velho amigo que há muito tempo não o via. E 
mesmo que eu saiba que ver-se envelhecer é um tanto 

O envelhecimento
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quanto dramático, eu o comparo com uma peça teatral, 
pois mesmo que no inicio não faça sentido, você deve 
assisti-lo até o final para que possa desfrutar da moral 
da história. 

Pergunto-me se esse drama é suportável, já que infeliz-
mente muitas celebridades não o aguentaram, talvez por 
não aceitarem o tempo, ou não terem o talento que Mil-
lôr Fernandes fala quando diz: “Qualquer idiota consegue 
ser jovem, (...) É preciso muito talento para envelhecer”. 

Por fim, acabo concordando com Augusto Cury em sua 
citação: “Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não en-
velhecer a sua emoção, você irá ser feliz”. Concordo por 
saber que, infelizmente, o tempo não irá parar para mim, 
mas não há idade para viver intensamente, portanto, en-
quanto eu estiver viva aproveitarei o máximo.

Larissa Dalla Zen Feiten 
15 anos, Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul - CETEC
Caxias do Sul (RS)
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O importante é aproveitar cada momento. A velhice é 
um tema bastante comum, todos comentam. Porém a 
maioria tem medo de envelhecer. 

Os anos passam muito depressa e quando percebemos 
já não somos como éramos antes, as rugas começam a 
aparecer, os cabelos ficam grisalhos, a pele é toda mar-
cada pelas experiências do passado. Tudo muda, pois a 
juventude é apenas uma fase de nossas vidas. 

Todos merecem respeito e é assim que eu quero enve-
lhecer, sendo respeitada; pois nos dias de hoje a maioria 
dos idosos sofre preconceito, tanto nas ruas, como no 
emprego e até mesmo dentro de casa com pessoas da 
própria família. 

Acho um absurdo ter que presenciar cenas em que ido-
sos são desprezados ou ignorados por jovens. Muitos 
esquecem que um dia irão envelhecer e talvez por esse 
motivo não tenham respeito algum pelos mais velhos. 

Além de ser respeitada quero envelhecer feliz e com 
pessoas que eu amo ao meu lado. Quero realizar todos 
os meus objetivos, pretendo construir uma família, viajar 
muito e poder olhar para trás sabendo que fiz tudo o 
que poderia ter feito, pois não deve existir nada melhor 
do que partir com a consciência de dever cumprido. 

A preocupação com o corpo e a saúde deve ser constan-
te. Acredito que ter uma alimentação balanceada e rica 
em nutrientes irá contribuir com a prevenção de doen-

O importante é  
aproveitar cada momento
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ças, não esquecer também do acompanhamento médi-
co e da pratica de exercícios físicos que nos ajudarão a 
chegar lá com mais energia e vontade de viver. 

Portanto, devemos viver intensamente sem preocupa-
ção com coisas que não valham a pena, evitando assim 
o stress. Aproveitar cada momento como se fosse o úl-
timo, mas sempre cuidando da saúde, procurar viver ati-
vamente e sempre perto das pessoas que gostamos. 

Respeitar os idosos porque hoje somos jovens, mas 
amanhã estaremos no lugar deles. A vida é passagei-
ra e quando dermos conta não teremos mais tempo de 
desfrutá-la. Então brinque, chore, perdoe, erre, acerte, 
respeite e seja feliz da maneira que preferir, mas nunca 
esqueça que a vida é muito curta para se perder tempo, 
aproveite cada momento, pois ele é único.

Franciele Filipini de França
17 anos, E. E. Professor Paulo Silva
Bragança Paulista (SP)
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Feto. Bebê. Criança. Adolescente. Pré-adolescente. Jo-
vem. Adulto. Velho. Envelhecimento é mais. É mais que 
uma etapa normal da vida: é alívio. É agradecer por fa-
zer parte do agora. 

“Aproveite ao máximo o agora, antes que envelheça!”. 
Se dissermos que só uma pequena parte da sociedade 
pensa assim seria equivocado. Atribuir ao envelheci-
mento pensamentos como chatice, entediante, perda de 
memória, monotonia, via final faz parte do cotidiano.

Se temos medo do amanhã, por que não teríamos de en-
velhecer? De mudar? Medo das rugas. Medo do cabelo 
branco. Da pele a mais. Das dores. Do tamanho menor. E 
também de não ser mais você na cabeça. 

Pior que ter mudanças no físico, é ter no interior. Deve 
ser frustrante perceber que tuas prioridades mudaram, 
ter a cabeça cheia de dúvidas, conflitos e incertezas. Se 
ao envelhecer pensamos mais e se ao envelhecer o pen-
samento muda, como prosseguir? 

Creio que prosseguimos agradecendo por fazer parte 
do agora, que o amor é aquilo que traz de volta a reali-
dade e a razão, que mantem os nossos pés no chão. 

Parece que os velhinhos carregam com eles mais amor 
que qualquer outra fase da vida, parece que eles tem a 
capacidade de apreciar as coisas mais simples. E parece 
loucura que eu e toda minha geração faremos parte des-

Olhar pela janela
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ta faixa etária que contém tantos sentimentos sinceros 
daqui a 40 ou 50 anos. 

O vazio parece não fazer parte do cotidiano desse gru-
po, apresentam ideias formadas e sempre fazem você 
adquirir mais conhecimento. Talvez envelheçamos não 
só pela parte científica, como natural da evolução da 
vida, mas com o propósito de deixar a vida mais leve 
para os jovens, mostrar que o dia não precisa de mais de 
vinte e quatro horas, mas sim, reavaliar as prioridades. 

Mostrar o amor pela tranquilidade das coisas simples e 
não pela correria da vida dos jovens que criam mil coisas 
para fazer. Mostrar a graça que é olhar pela janela e não 
para a tela do celular. 

Quero envelhecer. Quero ter os cabelos brancos. Quero 
diminuir. Quero ter rugas. Quero mudar. Quero pensar 
que ao mesmo tempo que vivo mais, vivo menos. Quero 
ver o mundo de uma forma diferente. Quero aprovei-
tar ao máximo. Quero passar meu conhecimento. Quero 
mostrar as coisas mais belas da vida. Quero envelhecer. 
Quero envelhecer da forma mais singela possível, com 
muito amor.

Lara Collares Campos 
17 anos, Escola Modelar Cambaúba
Rio de Janeiro (RJ)
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As mudanças de pensamentos, de atitudes, das formas, 
da paisagem, tudo envolve a passagem de tempo, algo 
tão sublime e sutil em nossa percepção que sempre nos 
traz aquele pensamento: “Nossa, como esse ano passou 
rápido! Fato esse nos demonstra o quanto não vemos 
o tempo passar e o quanto é necessário para uma boa 
análise de como mudamos. 

De fato, apesar de relativo, o tempo de cada um e de 
cada momento vivido forma as nossas experiências que 
carregamos por toda uma jornada, criada por inúmeras 
decisões, alegrias, tristezas, desafios, metas, etc. 

Mudamos constantemente, tendemos a ser mais racio-
nais e críticos com o tempo. Quando criança, pergunta-
vam-me: “O que você quer ser quando crescer?”. Porém, 
eu não entendia o seu significado, não sabia que crescer, 
se desenvolver compreenderia a escolha de uma profis-
são, algo que nos define maduros para nossa família e 
para sociedade.

Sempre pensei que envelhecer era apenas criar respon-
sabilidades, só que chega o momento em que é possí-
vel notar os efeitos da passagem do tempo, o quanto 
mudamos e ainda vamos mudar em alguns meses, anos, 
décadas. 

Percebi que o modo que quero envelhecer é mudando, 
porém, nunca alterando minha essência, algo que segue 
constantemente ao meu lado me guiando. 

Passagem temporal
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Logo, espero que independente do que acontecer em 
minha vida, nesta nova etapa, quero sentir orgulho do 
que conquistei com meu esforço. Quero olhar para traz 
e ver que aprendi com os meus erros, que as consequ-
ências de minhas escolhas, tanto boas quanto más, me 
fizeram amadurecer e melhorar quem eu realmente sou, 
sem mudar a minha alma de criança. Continuar em cons-
tante mudança, me redescobrindo cada vez mais e mais. 

Minha mente sempre estará repleta dos conhecimentos 
adquiridos ao longo da vida para que eu nunca esqueça 
quem sou até o fim da vida. Que a passagem das eta-
pas da minha vida mantenha minhas pretensões, minhas 
metas, as amizades que por tanto tempo cultivei, que 
se mantenham estáticas ao meu lado pelo caminho que 
seguirei.

Vinicius Abreu 
17 anos, Colégio EAG
São Paulo (SP)
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Quero envelhecer sabendo que dei o meu melhor em 
todos os momentos e que serei lembrada apenas pelas 
coisas boas que fiz. 

Quero envelhecer sabendo que viajei para todos os lu-
gares que tive vontade de conhecer; que dancei até o 
amanhecer e cantei até perder a voz. 

Quero ter a mente limpa, sabendo que nunca precisei ferir 
ninguém para alcançar meus objetivos e que tudo o que 
conquistei, até hoje, foi fruto do meu mérito e capacidade. 

Quero ter a certeza de que agarrei minha independên-
cia ao máximo e aproveitei todo o tempo que tive para 
aprender e evoluir. 

Quero ver os anos passarem rápidos demais ou devagar 
demais, não importa. Quero ser a “velha” de alguém, a 
avó dos meus netos e, quem sabe, até me tornar bisavó. 

Quero andar pela praça, espertamente ou lentamente, 
com ajuda de bengala ou andador, mas quero poder 
sentir o dom de caminhar. 

Quero ter firmeza nas mãos para poder acariciar, pegar, sentir.

Quero poder relembrar fatos tirados do meu baú de lem-
branças e saber que tenho histórias para poder me sen-
tir uma velha experiente. 

Quero envelhecer 
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Quero curtir o silêncio dos meus pensamentos. 

Quero poder me olhar no espelho e admirar, através dos 
meus olhos, a beleza jovem que ainda existirá em mim. 
Quero envelhecer e, ainda sim, continuar sendo jovem. 

Quero ser velha e ter a alma serena, a consciência pura e 
tranquila. 

Quero ver o nascer e o entardecer, ler e reler poesias. 

Quero me lembrar de todos os dias, os meses e os anos 
com saudade alegre. Quero ter a capacidade de ser e fa-
zer feliz. 

Quero envelhecer ainda vendo o mundo evoluir. 

Quero ter orgulho dos meus cabelos brancos, das rugas na 
minha testa, das marcas que o tempo deixará em meu corpo. 

Quero envelhecer e me livrar de todos os meus medos. Que-
ro sair atrás de aventuras e experimentar novas sensações. 

Quero envelhecer sabendo que, no final, tudo o que real-
mente importa é que eu amei. E eu me amei! 

Quero envelhecer tendo a certeza de que aproveitei cada 
segundo sem jamais me arrepender. 

Quero ter muitas certezas, mas de todas elas, quero ter a 
certeza de que quero bem envelhecer.

Isabella Andalaft da Silva 
17 anos, E. E. Dr. Francisco Tozzi
Águas de Lindoia (SP)
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Viajar, conhecer, ler, correr, andar, parar, viver. Esses são 
alguns dos meus anseios para minha velhice, haja vista 
que a cada dia morremos e renascemos, tornando-nos 
novos a cada experiência. 

Quero não só saber, mas quero também poder viver in-
tensamente o envelhecer. Assim como fazem os jovens, 
quero apreciar cada vão momento como único, para as-
sim ter histórias a serem contadas. 

Quero poder me arrepender, mas também quero me or-
gulhar, de feitos e não feitos. Anseio ainda viver a velhice 
com uma mãe de “primeira viagem”, que de inexperiente 
aprende a cada momento o quão a maternidade a mudou. 

Nesse sentido quero não ser completa, mas incompleta, 
assim com defendia Henry Ford, que é verdadeiramente 
velho o homem que para de aprender, quer tenha vinte 
ou oitenta anos. 

Nessa perspectiva, quero sempre viver na busca incan-
sável de meus objetivos. Quero ficar velha respeitando o 
próximo sem transgredir o espaço social. 

Do mesmo modo, anseio a lucidez de meus pensamentos 
e ideologias para nunca ficar alheia a absorção de opini-
ões e conceitos prontos, visto que o conformismo é o fim 
daqueles que não possuem a juventude de alma. 

“Ninguém é tão velho que não espere que depois de um 

Quero ser um  
velho jovem
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dia não venha outro”, defendia o advogado e escritor Lú-
cio Sêneca. Portanto, quero ter acima de tudo esperança 
de um novo dia, de novas oportunidades e novas realida-
des, para compreender o mistério da vida e a sabedoria 
que a cerca. 

Quero buscar incansavelmente a mudança do mundo, 
com o propósito de transformar o meio social onde vive-
rei. De modo que no futuro as sociedades seguintes con-
tinuem meu trabalho e vivenciem a mudanças por mim 
idealizadas. 

Quero deixar um legado, porque ser mais um no mundo 
não é meu desejo. Meu desejo é ser um indivíduo que en-
quanto viveu não descansou para que todos conseguis-
sem viver bem e harmonicamente com o próximo. 

Por fim, quando chegar a hora da partida, quero ter en-
tendido que Deus deu-me todas a oportunidades e que 
minhas escolhas foram as geradoras dos rumos que mi-
nha vida tomou. Quero ainda crer que após minha partida 
virão novos velhos jovens que buscarão inconformados 
um mundo melhor para os seus e do mundo. 

E, além disso, quero que jovens e velhos passem a ter 
uma convivência de troca de experiências, pois ninguém 
é tão completo que não possa aprender um pouco mais.
 
Mariane Oliveira Carneiro dos Santos 
17 anos, Colégio Alfredo Dantas
Lagoa Seca (PB)
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