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RESUMO 

 

Este artigo traz um relato de experiência de trabalho realizado com pessoas 

consideradas velhas pela sociedade atual. Foram desenvolvidos dois dias de curso aos idosos 

do centro de convivência central da Assistência Social da cidade de Tangará da Serra-MT, 

com os seguintes objetivos: conhecer o grupo de convivência de idosos da Secretaria de 

Assistência Social de Tangará da Serra; oferecer cursos de curta duração sobre temas que 

fossem interessantes ao público alvo; buscar metodologias de trabalho eficazes com idosos; e 

refletir sobre as vivências. Oferecendo assim, atividades integradoras, evitando o isolamento e 

promovendo saúde mental. Para tal foi feito o contato prévio com a instituição acolhedora e 

com o público alvo, para então desenvolverem-se os cursos em si. Pôde-se observar: 

inicialmente, certo receio por parte das senhoras, porém pouco tempo de convivência gerou 

um vínculo, que se traduziu em alta participação; que os temas e as atividades propostas 

agradaram, porém a oportunidade de socialização e a premissa da troca de conhecimento 

foram os aspectos mais importantes do processo; e que foi somente possível vencer as 

barreiras (professor/aluno; jovem/idosos), inclusive as culturais, através da abordagem 

despida dos preconceitos que geralmente rondam esse público. Concluiu-se que trabalhos com 

a terceira idade são extremamente recompensadores, já que eles são ativamente empenhados 

em participar e socializar. Neste caso, a terceira idade se traduziu como ouvinte atento, que 

disponibiliza de tempo livre e busca por atividades e conhecimento. Em contrapartida, 
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acredita-se que trabalhos envolvendo maior diversidade de público geram experiência e 

conhecimento, importantes aos licenciados. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Idosos; cooperação; socialização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população mundial é um fato. Em todo o mundo, a proporção de 

pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa 

etária. Em 2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 

anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).  

O processo de envelhecimento é ativo, e tem início no final da adolescência, isto é, 

assim que uma pessoa para de crescer, sendo de certa maneira imposto pelo próprio 

organismo segundo um programa localizado dentro de nosso patrimônio genético e que 

também recebe influência do meio externo (AZEVEDO, 2000a). É considerado um fenômeno 

biológico, psicológico e social que atinge o ser humano na plenitude de sua existência, 

modificando sua relação com o tempo, seu relacionamento com o mundo e com sua própria 

história (MESQUITA e PORTELLA, 2004 apud FRUMI e CELICH, 2006). 

Em nossa sociedade o homem rejeita o envelhecimento, não se conformando com a 

sua evidência. A terceira idade desperta sentimentos negativos, como a piedade, o medo, e o 

constrangimento (AZEVEDO, 1998). 

De acordo com Fogaça (2003), a resposta a qualquer tipo de questão sobre velho e 

velhice depende a quem e como ela é feita. Não existe uma resposta única, porque o próprio 

fenômeno do envelhecimento tem muitos significados contextualizados por fatores 

individuais, grupais e socioculturais. 

Assim, o desenvolvimento humano não deve ser dividido ou visto por fases ou etapas, 

mas sim como próprio e contínuo do indivíduo, como um processo. “Deve-se perceber que as 

pessoas não "acordam" velhas. E sim que o envelhecimento é um processo contínuo na vida 

de qualquer ser” (FOGAÇA, 2003). 

Segundo publicação da World Health Organization (Organização Mundial da Saúde) 

(2005), à medida que a pessoa envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por 

sua habilidade de manter autonomia e independência, visto que autonomia se caracteriza pela 

habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, 
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de acordo com suas próprias regras e preferências, e independência pela habilidade de 

executar funções relacionadas à vida diária. 

Neste contexto observa-se que o corpo e a mente sentem as conseqüências do avanço 

da idade (GEIS, 2003). A diminuição do fornecimento de oxigênio aos tecidos, o decréscimo 

da massa cerebral (morte celular), a perda progressiva da força e flexibilidade nos músculos, a 

diminuição da freqüência cardíaca máxima, da "elasticidade" dos tendões, ligamentos e 

cápsulas articulares, a deterioração da matriz orgânica dos ossos, e a ineficiência de muitos 

mecanismos hormonais são exemplos dessa progressiva degeneração das funções biológicas 

relacionadas com a idade (SHEPHARD, 1998). 

Já para as características psíquicas, aquelas relacionadas ao desenvolvimento da 

mente, percebe-se que com a velhice fatores como: atenção, memória, associação, 

sentimentos, emoções, percepção, criatividade e capacidade de adaptação, são alterados e 

ocorrem problemas como a demência senil, doença muito comum na qual há uma progressiva 

perda de memória, dificuldade em manter a concentração, perda da linguagem, ou melhor 

dizendo, perda das capacidades intelectuais; ou até mesmo doenças neurológicas que afetam 

diretamente o cérebro e que não podem ser contidas com uma medicação adequada e uma 

atividade física adaptada (GEIS, 2003). 

Assim, devido às mudanças físicas e psíquicas apresentadas há uma tendência ao 

acúmulo de doenças na terceira idade. Estas podem se relacionar ao desgaste do processo de 

envelhecimento (por exemplo, artrite), ao início de uma doença crônica que poderia ter sido 

evitada (ex: câncer de pulmão, diabete e doença vascular periférica), ou a uma doença 

degenerativa (ex: demência) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).  

Como são poucas as pessoas que praticam algum tipo de atividade física regular, e a 

adesão diminui com o passar da idade (AMARAL; POMATTI; FORTES, 2007) e a 

probabilidade de sofrer sérias deficiências cognitivas e físicas aumenta em pessoas de idade 

avançada, percebe-se a importância de se disponibilizar informações a esse público que levem 

à melhora da qualidade de vida, como forma de prevenir e/ou retardar o envelhecimento, 

sendo os exercícios físicos uma alternativa para tal. 

A solidão é outro inimigo, e pode ser a causa de muitas doenças e distúrbios psíquicos. 

Sentir-se só fragiliza, deprime e entristece; muitos idosos se angustiam e até se suicidam. 

Cada vez mais os idosos estão isolados e sós, deve-se então, evitar que pessoas idosas se 

sintam sozinhas (GUGGENHEIM, 2005). Então, como a população idosa também se 

caracteriza por dispor de muito tempo livre, ir a um centro para realizar uma atividade 

implicaria não em apenas benefícios físicos, mas também psíquicos. Já que para estes 
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indivíduos a atividade física é um meio de relacionamento e de identificação com pessoas 

com as mesmas características, assim como para o estabelecimento de um grupo de amigos 

(GEIS, 2003). 

Visto que a qualidade de vida deve ser o objetivo primeiro de uma sociedade moderna, 

o reconhecimento da importância da terceira idade pode ser considerado um índice dessa 

qualidade. As pessoas informadas devem exercer influência no sentido de reverter a situação 

atual, na qual idosos são muitas vezes tratados com desprezo e perdem seu senso de 

individualidade e autonomia (AZEVEDO, 2000b). 

Assim, o curso aqui relatado teve por objetivos: conhecer o grupo de convivência de 

idosos da Secretaria de Assistência Social de Tangará da Serra; oferecer cursos de curta 

duração sobre temas que fossem interessantes ao público alvo; buscar metodologias de 

trabalho eficazes com idosos; e refletir sobre as vivências. Fica claro que o objetivo de 

estabelecer contato com um público diferente da realidade acadêmica foi proposto de modo a, 

em contra partida, oferecer ao público atividades gratificantes que lhes proporcionassem 

satisfação em fazer parte dos ouvintes. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Os mini-cursos foram desenvolvidos nos dias 28 de Abril e 05 de Maio de 2008 no 

núcleo central da Secretaria de Assistência Social de Tangará da Serra – MT. Para cada tema 

foram feitas inscrições separadamente, e para a realização das atividades utilizou-se os 

recursos físicos e áudio-visuais da própria Secretaria 

A didática se baseou em explanação oral utilizando-se de exemplificações dinâmicas, 

além de músicas, vídeos, imagens e brincadeiras. Foi enfatizada a participação constante dos 

inscritos com, por exemplo, perguntas/respostas, relatos, opiniões, etc.  

 Cada tema apresentou peculiaridades quanto à utilização dos métodos descritos acima, 

devido à divergência entre os objetivos específicos destes. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em um primeiro contato, pode-se relatar que a aceitação foi baixa. Poucos se 

interessaram em ouvir a explanação sobre o que seria ofertado a eles, e nenhum indivíduo se 
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dirigiu às acadêmicas para fazer a inscrição durante os primeiros minutos. Ficou claro o receio 

inicial em se aproximar, visto que estas pertenciam a um universo (faixa etária e classe social) 

diferente dos ali presentes, alguns idosos agiram com indiferença, porém outros apenas 

aparentavam não estar interessados, visto que essa barreira foi quebrada após insistência das 

ministrantes.  

De acordo com Bordenave e Pereira (2002) a situação, descrita acima, pode ser 

explicada dentro do campo da área afetiva, já que cada sujeito envolvido possui uma bagagem 

(grande nesse caso) histórico/emocional particular que faz com que a receptividade e a 

resposta a diferentes estímulos sejam também particulares e permeados de suas definições de 

cultura, ponto também discutido por Dayrell (1999). 

Assim, seguindo inferências dos autores citados (BORDENAVE E PEREIRA, 2002) 

pôde se observar os seguintes comportamentos: quanto à receptividade alguns indivíduos 

apenas tomaram conhecimento da proposta (esforçando-se ao máximo para ignorá-la e seguir 

com suas atividades), outros mostraram-se dispostos a receber o estímulo por completo, não 

evitando-o nem aceitando-o por completo (alguma curiosidade sobre o assunto), já um 

terceiro grupo se mostrou seletivo durante a explicação da proposta, mantendo-se atentos 

somente durante as falas de seu interesse; quanto à resposta ao estímulo (convite em si) ficou 

claro que alguns aceitaram responder, mesmo não vendo a necessidade em fazê-lo (aqueles 

que inicialmente se inscreveram para acompanhar um amigo ou parceiro), também houve 

aqueles que responderam por vontade própria, mas  visando a necessidade da informação 

(querem aprender alguma coisa do tema proposto), outros ainda responderam ao estímulo pela 

satisfação em fazê-lo, ou seja pelo prazer em participar da atividade proposta em si e não pela 

informação que poderia internalizar. 

Dessa maneira fica claro que mesmo que as acadêmicas não tivessem essa visão no 

momento, de que cada um responde diferentemente a certo estímulo, isso não se relacionou 

diretamente com a valorização ou não da proposta, a postura escolhida de se manter firme e 

não desistir das inscrições foi a correta, uma vez que após pouca conversa e convívio uma 

relação mais harmoniosa foi estabelecida. 

Quebrada a primeira barreira de contato, os cursos foram ministrados de acordo com o 

planejado, embora tenham ocorrido mudanças e adaptações com relação ao agendamento e 

metodologia. Houve, por exemplo, mudanças devido à não disponibilidade de certos recursos 

incluídos nos planos iniciais, para que as atividades pudessem ser feitas de maneira a se 

adaptar à realidade vivenciada. Mesmo assim, avalia-se que os cursos ultrapassaram as 

expectativas iniciais, já que se imaginava menor participação do público. Seja com o intuito 
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de “encontrar os amigos”, de “passar o tempo” ou de internalizar conhecimento, foi válida a 

participação ativa dos indivíduos. A partir desse ponto pode-se perceber de forma mais clara 

que a alta receptividade e interesse dos idosos quanto a atividades enriquecedoras bem 

organizadas, descritos por diferentes autores (VELASCO, 2006; LEAL e HAAS, 2006; 

SCHMIDT E WOSIACK, 2007) também se fez presente durante o trabalho aqui relatado.  

Seguindo a linha de Zabala (1999, p. 16) que diz “para que o conteúdo possa ser 

aprendido com a intenção de que sejamos capazes de utilizá-lo quando conveniente, é 

imprescindível que esse conteúdo tenha sentido para nós”, todos os esforços foram 

direcionados a fim de proporcionar essa visão aos participantes, já que saber para que um 

conhecimento serve torna mais simples a sua futura utilização (um objetivo do curso). 

Um ponto a ser discutido foram as perguntas que surgiram ao longo e após as 

explanações. Estas foram tratadas com muito respeito e consideração, e vistas como sinal de 

alto aproveitamento e interesse, uma vez que como Rosa (s/d) afirma, é muito difícil para uma 

criança ou adulto revelar sua dúvida ou não entendimento perante um grupo, requer coragem. 

Além de que uma segunda explicação, com ajuda de outros exemplos pôde elucidar melhor o 

assunto, até para aqueles que não tiveram a coragem de perguntar. 

Ainda segundo a autora acima citada, pode-se discutir a organização das imagens e 

textos nos slides, já que o sucesso desse tipo de apresentação se deve a estruturação do 

mesmo.  Nesse caso, os slides contendo pouca informação se mostrou a abordagem mais 

acertada, sendo clara e objetiva, porém pecou-se algumas vezes com relação à algumas 

imagens, que não estavam nítidas. 

Outro aspecto a se destacar foi a opção (adotada após o primeiro curso) pela maior 

utilização de atividades práticas. Elas supriram uma necessidade presenciada no curso 

anterior, no qual houve momentos em que se pôde perceber que muito conteúdo havia sido 

preparado, mas talvez não da melhor forma. Uma vez que “ninguém aguenta ficar atento a 

uma aula expositiva durante muito tempo” (Rosa, s/d, p. 11) essas atividades foram utilizadas 

tanto como parte integrante do tema do curso quanto como alternativa à metodologia 

expositiva maçante. 

Ressalta-se ainda as tentativas de compreender a realidade e incentivar a verbalização 

da opinião. Esse método surgiu como instrumento para que houvesse interação com o público, 

porém foram também entendidas pelos alunos como participação ativa (deles) no processo 

que se dava. Como lembram Silva e Santos (2002), quando o aluno se sente parte ativa do 

processo, da relação que se desenrola, ele se sente livre e interessa-se pelo que faz, confia em 
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sua própria capacidade, trabalha com mais dedicação, produz mais e consegue alcançar seus 

objetivos. 

É também importante discutir sobre uma das dificuldades encontradas durante o 

processo. Esta residiu na tentativa de adequar conhecimentos ditos científicos às realidades 

comunitárias onde a ‘cientificidade’ muitas vezes não importa. Esse ponto é discutido por 

Coelho Filho (2004) no contexto do EJA (Educação de Jovens e Adultos), no qual os 

conteúdos não são adequados ao público alvo, gerando o não entendimento e a conseqüente 

não valorização dos temas. Nesse caso, para driblar esse obstáculo foi utilizado muito tempo 

no planejamento dos cursos, pensando-se em exemplos, atividades práticas e abordagens que 

simplificassem os temas, foram também excluídos das falas todos os termos técnicos que não 

fossem de extrema necessidade. Apesar do planejamento nem sempre ter sido eficaz, a própria 

preocupação detalhada acima demonstrou a importância do ensino direcionado ao público, ou 

seja, a crença de que as aulas devem ser planejadas para o público e não para satisfação 

pessoal do professor, uma vez que “o papel do professor é estar atento a todos os elementos 

necessários para que o aluno aprenda e se desenvolva” (SILVA E SANTOS, 2002, p. 18). 

Os idosos se mostraram um público interessado e pronto a responder aos estímulos e 

às atividades propostas. Porém, durante o processo, foram comuns conversas e desabafos por 

parte deles quanto ao descaso atual com essa margem da população. É comum um idoso 

reclamar, por exemplo, da falta de opções de lazer e assistência médica, ou até do abandono 

familiar e da exclusão social. Erroneamente, esse público é muitas vezes considerado 

desinteressado, mas trata-se apenas de um caso inverso, no qual a sociedade aparenta 

esquecer-se de considerá-los membros ativos da sociedade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Considera-se que o trabalho desenvolvido foi satisfatório e atendeu aos objetivos 

propostos, frente ao trabalho que se tencionava desenvolver. 

 Ficaram evidentes as inferências de Dayrell (1999) e Bordenave e Pereira (2002) 

acerca da diversidade do aluno/público alvo relacionada à maneira de ensiná-lo, uma vez que 

os alunos em questão, por serem indivíduos da terceira idade mostraram as mais diferentes 

peculiaridades quanto a comportamento e cultura, e foi necessário “descobrir” métodos de 

trabalho e convivência satisfatórios. 
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 De maneira geral acredita-se que trabalhos com a terceira idade sejam extremamente 

recompensadores, já que estes indivíduos são ativamente empenhados em participar 

(VELASCO, 2006; LEAL e HAAS, 2006; SCHMIDT E WOSIACK, 2007) e responder às 

expectativas dos professores quando já o conhecem e estimam. 

 Em contra partida, essa experiência fez com que as acadêmicas se sentissem à vontade 

com a futura profissão, percebendo que trabalhos envolvendo maior diversidade de público 

geram maior bagagem prática e conhecimento sobre posturas corretas. 

 Como Rosa (s/d, p. 16) ressalta: 

 

Apesar de todas as dificuldades, o trabalho docente também produz muita 
realização, pode ser dinâmico, permitindo conhecer muitas pessoas e entrar em 
contato com diferentes perspectivas sobre a vida. É também um lugar aberto à 
criatividade e às interações que permite sempre experimentar novamente, mudar 
alguma coisa, errar, refletir e acertar.  

 

Então, fica claro que o trabalho docente não é permeado de regras claras e certas, mas 

pode se tornar recompensador e prazeroso dependendo da maneira como é visto, planejado e 

entendido, e mesmo que o erro (de postura, de metodologia, etc.) seja comum, “sempre dá 

para tentar novamente até acertar e ir criando um estilo próprio, (...) porque ser professor é 

como viver, um processo dinâmico em permanente transformação” (ROSA, s/d, p. 16).  
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