
CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE VIDA  - um 
caminho para a longevidade com qualidade

Cecília Xavier – terapeuta ocupacional Mestre em Ciências da Reabilitação - UFMG



Informar e provocar reflexões sobre a o valor de 

um projeto de vida para a longevidade com 

qualidade.

OBJETIVO



- Dia Mundial do Idoso e um novo olhar sobre a velhice 

- Projeto de vida – desafios, equívocos habituais e ganhos 

ROTEIRO

- Apresentação

- Prática Roda da Vida com análise posterior 





TERAPEUTA OCUPACIONAL





1 OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO IDOSO 



1 OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO 

IDOSO 

OMS – 1991 para sensibilizar a sociedade para as 

questões do envelhecimento. 

No Brasil a data marca a promulgação do Estatuto do 

Idoso (lei 10.741) 



CULTURA MUNDIAL DO ENVELHECIMENTO

ESTUDAR TRABALHAR MORRER

CULTURA JOVENCÊNTRICA 

A GERIATRIA É A 41ª ESPECIALIDADE ESCOLHIDA PELOS 
MÉDICOS! 



REVOLUÇÃO DA LONGEVIDADE

ESTUDAR

ESTUDAR

TRABALHAR
LAZER

MORRER
ESTUDAR

CONVIVER

Um dos grandes desafios é o idoso é quebrar o paradigma e se 

dar a oportunidade de.... 

BRINCAR BRINCAR
TRABALHAR

CUIDAR DE SI E 

DOS OUTROS
CUIDAR DE SI E 

DOS OUTROSPARARPARAR



COMO FAZER DA VELHICE UMA 
POTÊNCIA?

RECUROS PSÍQUICOS

RECUROS INTERPESSOAIS

AUTOCONHECIMENTO
CRIATIVIDADE



* FERRAMENTA



DESAFIOS

- Desenvolver a cultura do planejamento; 

-Abandonar crenças fechadas como “o futuro a Deus pertence”, “deixo a 

vida me levar” e associação do planejamento à rigidez e controle. 

- Sair do mundo das ideias e agir!

- Saber priorizar, escolher e conseguir perder para ganhar. 

- NEGAR

RESPONSABILIZAR-SE



BOA NOTÍCIA: GANHOS!

- Conseguir fazer o que se deseja ou precisa, minimizando perdas;

- Melhora da saúde física e psíquica;

- Liberdade e autonomia para escolher;

- Melhor gestão do tempo, menos estresse no cotidiano, mais bem estar. 

- Melhora da gestão dos recursos financeiros; 

- Fortalecimento da rede sócio-familiar; 



EQUÍVOCOS HABITUAIS 

- Passo maior do que as pernas;

- Baixa capacidade de gestão do tempo; 

- Objetivos que não cabem no emocional; 

- Traçar objetivos que dependem do projeto do outro; 

- Baixo limiar de frustração e capacidade de ajuste; 

- Excesso de objetivos ao mesmo tempo; 

- Dificuldade ou recusa em pedir ajuda; 

- Terceirização da responsabilidade do andamento dos seus objetivos;



Construir um projeto de vida é

tomar consciência da sua situação

atual, reconhecendo pontos fortes

e fracos, para definir onde se quer

chegar a partir das estratégias

traçadas.



RODA DA VIDA









DICAS.........................................................

Indicar IPPE – Instituto de Pesquisas e Projetos 
Empreendedores (3643 7265)

LAB 60+

App Occubuzz

Asa de Papel Café e Arte



Currículo Lattes

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4446696Z0

Artigo: A aposentadoria na perspectiva ocupacional: continuidade do 
curso de vida e novas possibilidades (Xavier, 2017).

http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/123459



“O que o sujeito faz é o que 
ultrapassa o tempo e o 

eterniza.” 

(Hanna Arendt)

OBRIGADA!



cecilia@trampolim60mais.com

Facebook.com/trampolim60mais.com

Youtube: trampolim60mais

www.trampolim60mais.com

31 3287 0543
31 98806 4220



Vídeos complementares 

Gestão do tempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oInqtCLpmbs

Conhece a ti mesmo: 

https://www.youtube.com/watch?v=H4fajS35o0I


