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Resumo: Este trabalho discute as informações vivenciadas no desenvolvimento do Estágio
Supervisionado, sobretudo em sua regência, do curso de licenciatura plena em pedagogia. Os
principais autores de referências foram: Elvas (2016); Farinha (2013); Ferrari (2004); Gonh (2018);
Hall (2015); Marconi e Lakatos (2003); Resende (2009) etc. Utilizamos como metodologia a
pesquisa-ação, com abordagem qualitativa, as técnicas de observação direta e o instrumento diário de
bordo. Os principais participantes do nosso estudo foram 26 idosos, residentes da Casa de Repouso
São Vicente de Paulo, uma organização sem fins lucrativos, localizada no município de Paulo
Afonso-Bahia. Compreendemos que para se ter êxito nesse processo de formação não-formal com
idosos se faz necessário uma prática contínua de interação, motivação e participação de todos e
todas.

Abstract: This paper discusses the information experienced in the development of the Supervised
Internship, especially in its regency, of the full licentiate course in pedagogy. The main authors of
references were: Elvas (2016); Farinha (2013); Ferrari (2004); Gonh (2018); Hall (2015); Marconi
and Lakatos (2003); Resende (2009). We use as methodology the action research, with a qualitative
approach, the techniques of direct observation and the onboard instrument. The main participants of
our study were 26 elderly people, residents of the Casa de Repouso São Vicente de Paulo, a
non-profit organization located in the municipality of Paulo Afonso-Bahia. We understand that in
order to succeed in this process of non-formal formation with the elderly, a continuous practice of
interaction, motivation and participation of all is necessary.

Resumen: Este trabajo discute las informaciones vivenciadas en el desarrollo de la Etapa
Supervisada, sobre todo en su regencia, del curso de licenciatura plena en pedagogía. Los principales
autores de referencias fueron: Elvas (2016); Farinha (2013); Ferrari (2004); Gonh (2018); Hall
(2015); Marconi y Lakatos (2003); Resende (2009) etc. Utilizamos como metodología la
investigación-acción, con abordaje cualitativo, las técnicas de observación directa y el instrumento
diario de a bordo. Los principales participantes de nuestro estudio fueron 26 ancianos, residentes de
la Casa de Reposo São Vicente de Paulo, una organización sin fines de lucro, ubicada en el
municipio de Paulo Afonso-Bahía. Comprendemos que para tener éxito en este proceso de formación
no formal con ancianos se hace necesaria una práctica continua de interacción, motivación y
participación de todos y todas.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo discutir as informações vivenciadas no desenvolvimento do Estágio
Supervisionado, sobretudo em sua regência, do componente curricular Pesquisa e Estágio em
espaços não-formais, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade do Estado da
Bahia - UNEB campus VIII. O estágio é um instrumento essencial do processo de formação
diversificado da(o) pedagoga(o), nele se faz possível compreender a dinâmica concreta em
consonância com as questões teóricas aprendidas em sala de aula, adquirindo maior competência e
habilidade para realizar um trabalho com qualidade e ter como resultado a eficácia da práxis
pedagógica.

O público alvo da nossa atuação foi a terceira idade, uma vez que a clientela de atendimento
educacional de espaços não-formais se diverge entre: crianças, jovens, adultos e idosos. Os atores do
nosso estágio são residentes da Casa de Repouso São Vicente de Paulo (VICENTINOS), uma
organização sem fins lucrativos.

O percurso do estágio aconteceu em três etapas com vinte horas cada, totalizando sessenta horas. O
roteiro se deu da seguinte forma: a observação no espaço para conhecermos as práticas dos
profissionais e funcionamento da instituição; participação efetiva, momento em que nos inserimos de
forma a colaborar com as atividades desenvolvidas; finalizando com a regência e realização das
atividades programadas no projeto de intervenção.

Com o projeto de intervenção, tivemos como objetivo favorecer a aquisição da autonomia e da
autoestima por meio do reconhecimento identitário dos idosos; além de estimular o relacionamento
dos profissionais com os idosos; possibilitar a elevação da autoestima; auxiliar no desenvolvimento
das atividades cotidianas básicas e resgatar a identidade e o potencial individual e coletivo de cada
interno.

Deste modo, o artigo está divido em quatro seções: primeiramente a caracterização do espaço do
estágio, que explicará como a instituição se organiza em relação à estrutura física e as funções dos
funcionários. Em seguida, será apresentado o embasamento teórico, que contribuiu para a discussão
da prática do estágio. Posteriormente, a metodologia, mostrando suas técnicas e recursos que
conduziram a forma de coleta das informações. Por fim, analisaremos as experiências da regência
realizada.

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTÁGIO

O estágio foi realizado em uma instituição sem fins lucrativos, intitulada Casa de Repouso São
Vicente de Paulo (VICENTINOS), localizada na Rua: São Vicente de Paulo n°105, no Bairro
Perpétuo Socorro, na cidade de Paulo Afonso-BA.

A casa de Repouso foi fundada por um grupo de católicos e inaugurada em 08 de dezembro de 1983.
No início, acolhiam também pacientes psiquiátricos, mas em 2011 deixaram de receber os pacientes
dessa categoria, no entanto, mantiveram os que residiam na instituição. Atualmente acolhem pessoas
idosas em estado de abandono, vulnerabilidade e situações de risco. A instituição hoje conta com 26
internos divididos entre 13 homens e 13 mulheres.

As instalações físicas da instituição estão estruturadas da seguinte forma: 22 (vinte e dois) quartos
ocupados como acomodações pelos internos, 4 (quatro) quartos de acomodação inativos; 1 (um)
quarto de acomodação utilizado como dispensa de objetos pessoais para os funcionários. Além disso,
outras 9 (nove) salas são para assistência social, administração, costura, hortifrúti, almoxarifado,
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enfermagem, consultório médico, recepção, convivência, capela, lavanderia e deposito do material de
limpeza.

No espaço externo, está localizado um salão designado para os encontros do Conselho Central, outro
para o Brechó, que funciona a partir de doações com objetivo de arrecadar renda extra, uma capela
para realização das missas, um pátio, um estacionamento e uma horta.

O quadro de profissionais é composto por: Psicóloga, Médicos, Músico, Enfermeira, Técnica em
Nutrição, Farmacêuticos, Técnicos em Enfermagem, Assistente Social, Tesoureira, Presidente,
Vice-Presidente, Diretor, Vice-Diretor, Coordenadora, Serviços gerais, Motoristas, Eletricista.

ESPAÇOS NÃO-FORMAIS: AUTOESTIMA, AUTONOMIA E IDENTIDADE

Os espaços não-formais de educação são territórios onde acontecem relações interpessoais e modos
de vida diferentes, com um objetivo em comum. São pessoas dividindo um determinado espaço de
forma coletiva e integrada. A educação não-formal se diferencia das demais formas de educação por
ter como objetivo principal a formação cidadã do indivíduo, de forma a lhe proporcionar uma
consciência de ser quem é, aceitando sua identidade, valorizando seu interior, entendendo o mundo à
sua volta, com suas diferenças, com os seus direitos e os dos outros.

A partir do contexto em que está inserido, compreende que cada pessoa tem sua importância e seu
papel na sociedade, aprendendo a respeitar os seus próprios limites e os dos seus pares. “A educação
não-formal é aquela que se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de
experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (GONH, 2006, p.28),
diferente da educação informal, pois possui uma intenção, pode ser planejada ou não, mas por trás
dela há um propósito a ser alcançado. Baseia-se nas necessidades e nos interesses do grupo em que
acontece. A troca entre os sujeitos da educação não-formal decorre do desejo de experimentar, de
conhecer, de dividir e de aprender.

A educação não-formal [...] atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha
e forma a cultura política de um grupo. Desenvolve laços de pertencimento.
Ajuda na construção da identidade coletiva do grupo (este é um dos grandes
destaques da educação não-formal na atualidade); ela pode colaborar para o
desenvolvimento da auto-estima e do empowerment do grupo, criando o que
alguns analistas denominam, o capital social de um grupo (GONH, 2006,
p.30).

Nesse sentido, a educação não-formal coloca-se como essencial para o desenvolvimento do senso
crítico, da consciência política dos cidadãos, para que a leitura de mundo aconteça de forma realista e
concreta, sem dissimulações e alienação. É preciso que a interação exista, que as pessoas
compartilhem conhecimento, que superem seus preconceitos, desmistifiquem mitos excludentes e
segregacionistas. A partir do diálogo de suas realidades, de suas aspirações e de suas carências é que
as problemáticas vão sendo superadas, e os processos educacionais acontecem. Uma educação para a
libertação, emancipação, equidade e justiça.

Diante disso, na pluralidade encontrada no contexto de Educação em espaços não-formais
presenciam-se as diferentes percepções e modos de vida entre pessoas. Deste modo, é neste meio
educacional que os sujeitos envolvidos desenvolvem relações interpessoais com os outros, que
compreendem a importância do seu próprio eu, valorizando suas competências e redescobrindo seus
potenciais, podendo ocorrer o desenvolvimento ou retrocesso dos sujeitos envolvidos a partir dessas
vivências com o outro.
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Para este processo educacional, é preciso entender que o ser humano é composto por uma ampla
diversidade, tendo seu próprio modo de agir, existir, compreender e lidar ou vivenciar de forma
íntima cada situação que o norteia. Temos vontades próprias, interesses intrínsecos do nosso eu, que
vão sendo construídos ou reconstruídos a partir das interações com o outro e com o mundo. Essas
relações do eu com o outro permite o desenvolver da nossa autonomia, autoestima e até mesmo das
nossas identidades. Mesmo que já exista em nós, essas características vão se alterando conforme as
inter-relações.

Hall (2006, p. 9-10) expõe que as nossas identidades estão sofrendo modificações em decorrência
das situações que vem sendo destaque na contemporaneidade, essas transformações estão abalando
nossas identidades, fazendo com que haja uma perda do ‘sentido de si’, ou ‘crise de identidade’.

Na lógica do autor, existem três categorias para entendermos o que é identidade. A identidade na
ideia iluminista visa o eu como sujeito individualista, consistindo em paradigma interior, ou sujeito
da razão. Na concepção sociológica, a identidade é construída pelas relações com o outro, deixando
de ser individualista e egocêntrico. No tratar pós-moderno, o sujeito transforma suas identidades a
partir dos momentos vivenciados em envolvimento com seu exterior.

A identidade define-se pelo pertencimento de um indivíduo a uma dada
comunidade, sob a condição deste indivíduo dotar de características
específicas prescritas pela comunidade, dentre as quais hábitos,
comportamentos, valores, sentimentos, ações, ideias, preferências,
ascendência, fenótipos (REGIS, 2015, p. 290).

Neste sentido, a identidade é adquirida pelo ser humano ao nascer, no entanto é desenvolvida no
decorrer de sua vivência com o outro, ou com seu entorno a partir de suas características intrínsecas e
hereditárias. Pode ser no sentido de pertencimento, de aceitação, ou como um aspecto que faz parte
do seu interior, da sua singularidade e ainda que essa identidade possa ser alterada, ou camuflada, em
prol do outro ou da situação em que se vive. E por falar em pertencimento, o indivíduo deve aceitar
sua identidade, ressaltando para si mesmo suas qualidades, de forma prazerosa, para que assim eleve
e transforme a sua autoestima, valorizando o seu eu como único.

A autoestima é definida por uma avaliação de acordo com a percepção do próprio sujeito sobre si,
seja uma afirmação positiva ou negativa. Ao fazer a auto avaliação o sujeito define rotulações
baseadas nos processos exteriores, como sentir-se feio, achar que o outro está sempre melhor que
você, rejeitar suas características, comparando-a aos outros, deixar de fazer coisas que a
interessavam por achar que não é capaz.

Schultheisz e Aprile (2013 p.39-40), dizem que a autoestima está relacionada a algumas definições
que a complementam e a referenciam. O primeiro é o de autoconceito, que corresponde ao modo
como o sujeito se define, a percepção ou concepção que este tem de si. O segundo é a autoimagem, é
a maneira como o sujeito auto se identifica e reage com o exterior.

No entanto, percebe-se que o exterior do indivíduo, as condições em que ele vive, a forma como ele
compreende o mundo e o outro, influencia na formação da sua identidade e autonomia ou rejeição
dessas. Ao abordar sobre a autoestima, há outro fator relevante, a autonomia, que pode ser definida
como um autocontrole, o sujeito tem a liberdade de decidir sobre seus atos.

[...] a autonomia implica em ser autodeterminado e independente, mesmo que
a pessoa necessite de apoio para operacionalizar suas escolhas e, às vezes, até
para o exercício de atividades de vida diária. Implica em tomar decisões de
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acordo com o que acredita ser melhor, dentro de seus próprios padrões, e em
não ser influenciado por pressões sociais para pensar e agir (RESENDI e
NERI, 2009, p. 2).

Diante dos conceitos apresentados anteriormente, ao relacionarmos ao envelhecimento, que é um
processo natural, logo percebemos as alternâncias em relação à identidade, autonomia e autoestima
do sujeito.

No processo de envelhecimento, um sujeito passa por transformações que limitam o seu modo de
agir e pensar. As atividades do cotidiano e as relações interpessoais vivenciadas pelos idosos se
tornam difíceis quando não há compreensão do seu tempo de fazer determinadas coisas, o que pode
provocar intolerância por parte das pessoas que convivem com eles. De modo que todas as coisas
passam a ser feita para o idoso e não pelo idoso, causando a perda da autonomia deste, implicando
em uma dependência do outro, colocando-o em um lugar de inválido, impossibilitado. Por mais que
alguns idosos tenham suas limitações, deve haver uma necessidade de estimular a autonomia destes,
para elevar sua autoestima e fazer com que aceitem sua identidade enquanto período da velhice.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a execução da prática de estágio teve como abordagem a pesquisa
qualitativa. Este tipo de pesquisa permite descrever e explorar aspectos de uma dada situação,
fazendo com que o pesquisador estude as particularidades, experiências e consiga compreender o
comportamento dos sujeitos pesquisados.

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o
porquê das coisas, exprimindo o que convém a ser feito, mas não quantificam
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem a provas de fatos, pois os
dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de
diferentes abordagens (GEHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32).

Por meio da abordagem qualitativa, consideramos as subjetividades expressadas pelos indivíduos,
sob a nossa percepção, também influenciada por nossas particularidades. Desta forma, este trabalho
baseia-se na pesquisa-ação, que envolve a interação entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa,
trazendo uma relação de acoplamento da teoria à prática, em busca de propor solução a determinados
problemas e melhorias na vida dos sujeitos.

Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na
avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas. Sem dúvida, a
pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre pesquisadores e pessoas
da situação investigada que seja do tipo participativo (THIOLLENT, 2002,
p.15).

Diante disso, a integração no local de vivência dos internos facilita a compreensão das suas carências
pelo contato direto que acontece no dia a dia entre os envolvidos. Com essa interação, a intervenção
do nosso projeto foi planejada e executada para atender os principais anseios relatados por esses
sujeitos, além das questões percebidas por nós em lócus.
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Para a coleta das informações, utilizamos como técnica da pesquisa a observação direta, que,
segundo Marconi e Lakatos (2003, p.190), “a observação é uma técnica de coleta de dados para
conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não
consiste em apenas ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam
estudar”.

Assim, observação direta nos permite reconhecer situações que de outra maneira não seria possível e
a imersão no contexto de vida dos pesquisados dá-nos a oportunidade de vivenciar momentos
concretos. Com o tempo de observação direta, acontece a aproximação e o vínculo afetivo que são
naturais desse processo e imprescindíveis para o reconhecimento das problemáticas.

Para os registros das observações utilizamos como instrumento de pesquisa o diário de bordo, com
anotações especificando os períodos, as práticas, o contexto da casa de repouso e as experiências. Por
meio dele, recordamos pontos cruciais para análise das informações e construir nosso projeto de
intervenção, com base nas principais necessidades observadas e compreendidas durante a imersão.
Como também, durante a regência, com o auxílio do diário de bordo, nossas impressões e
considerações foram salvaguardadas nos auxiliando como um suporte de reflexão dos resultados da
pesquisa-ação.

O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e
observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações,
opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita,
com a intenção usual de falar de si mesmo (ALVES, 2001. p. 224 apud Dias
et al, 2013, p.4).

Desta forma, exige-se um esforço para refletir sob essas anotações e constatar os fatos mais
relevantes para os objetivos da pesquisa. É um instrumento essencial de registro das vivências, de
acompanhamento e sustentação das análises.

A partir disso, elaboramos o nosso projeto de intervenção, no qual baseamos este artigo. Nele,
buscou-se atender as principais demandas encontradas, tais como a falta de interação entre os
internos, a baixa ou nenhuma autoestima, a valorização pessoal enquanto idoso, o não
reconhecimento de suas identidades e o esgotamento das autonomias, levando super dependência dos
idosos para com os profissionais.

Assim, por causa problema de como o processo de envelhecimento implica na construção da
identidade, autonomia e autoestima do idoso, pensamos em articular na regência a realização de
atividades que elencassem essas questões e que pudessem contribuir como um indicador de um
possível caminho a ser traçado, uma maneira de melhorar a realidade de vida dos internos.

ANÁLISE DA PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A Casa de Repouso, por ser uma instituição sem fins lucrativos, foi um local propício para o
desenvolvimento do exercício do estágio pedagógico, nos processos formativos de educação
não-formal. Diante da realidade encontrada na casa, em que os idosos vivem confinados em suas
acomodações, à espera dos profissionais que lá trabalham, não tendo nenhuma ocupação para além
da provisão de suas necessidades básicas, como beber e comer, organizamos tarefas no período de
regência que pudessem enaltecer as vontades dos idosos, a sua opção de escolha, criando um
ambiente mais agradável, divertido e saindo da monótona rotina. Realizamos junto aos internos da
casa uma atividade culinária, com a preparação de salada de frutas, pensando no desenvolvimento de
suas autonomias.
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Utilizamos o espaço do refeitório, pedimos para que todos os que aceitaram participar da confecção
sentassem ao redor da mesa. Eles interagiram bastante conosco, mesmo não fazendo a salada
diretamente, mas fizeram perguntas sobre as frutas, disseram as que mais gostavam, alguns
preferiram comer das frutas separadas antes que nós as misturássemos à salada. Um deles nos relatou
que não conhecia a uva. Foi um momento muito feliz, em que eles realmente aproveitaram ao
máximo o tempo que estavam juntos para se expressarem e vivenciar aquela experiência, tanto pela
sensação de comer as diversas frutas que ofertamos quanto pela troca de saberes e de afeto. Além
disso, foi uma oportunidade para que pudessem interagir entre si e conosco, afinal passam a maior
parte do tempo em seus quartos sem que haja um envolvimento recorrente com os demais internos.

A intenção de desenvolver uma atividade como esta, tendo a participação dos internos, objetivou que
por meio dela pudessem reconhecer o seu papel individual de cidadão autônomo, com desejos,
vontades próprias, dignos de serem respeitados e considerados em suas decisões. Mostrar que
independente das dificuldades físicas ou intelectuais eles podem e devem ser envolvidos no cotidiano
das atividades da casa de repouso, podem decidir se querem ou não participar, contribuir com uma
fala, com um gesto ou uma ação. A diferença em respeitar a autonomia do idoso está em permitir que
ele expresse seus anseios, caso contrário, o impedimento poderia fazer com que simplesmente se
reprimissem.

Todas as teorias sobre autonomia concordam que há duas condições que lhe
são essenciais: a liberdade - entendida como independência de influências
controladoras e a competência compreendida como a capacidade para ação
intelectual. [...] Ser autônomo não é a mesma coisa do que ser respeitado
como um agente autônomo. Respeitar um agente autônomo é reconhecer o
direito dessa pessoa de ter suas opiniões, fazer suas escolhas e agir com base
em valores e crenças pessoais (BEAUCHAMP; CHILDRESS 2002 apud
FERRARI, 2004, p.12).

Nessa perspectiva de Beauchamp e Childress (2002), de “agente autônomo”, como o sujeito que tem
respeitadas as suas escolhas pessoais, é que pensamos proporcionar aos internos da casa de repouso
espaços de diálogos e de interação. Principalmente, por haver internos deficientes físicos ou
intelectuais, o que causa o impedimento de realizar atividades simples do seu cotidiano, é que o
trabalho com a autonomia desses sujeitos poderia agir resultando no resgate de suas competências e
independências. Nesse sentido, é possível promover a autonomia dos sujeitos da terceira idade,
dando-lhes condição de se posicionarem diante das situações que perpassam os seus cotidianos. “As
pessoas idosas que têm uma maior escolaridade, mais rendimentos vivem melhor e provavelmente
mais devido á janela de oportunidades e possibilidades de escolhas, assim o envelhecimento ativo
depende em grande medida do antes e do nosso percurso” (ELVAS, 2016, p.31). Nessa perspectiva,
quanto mais o sujeito cuida de sua saúde física e mental, da sua aquisição de conhecimento, das suas
relações interpessoais e outros, no decorrer de sua vida, melhor estará quando atingir a terceira idade.
Ainda aqueles que levaram uma vida com mais dificuldades e tiveram menos condições de se
cuidarem, precisam hoje, não só de cuidados médicos, mas educativos e de socialização, evitando
possíveis depressões, isolamentos, perda da capacidade de apreciar e vivenciar todos os aspectos e
fases da vida.

Diversificar a rotina, deixar que eles ajam, que se movimentem, que vivam de acordo com seus
próprios ideais, até mesmo criar ambientes de produção de conhecimento e troca de saberes, com o
intuito de respeitar as suas autonomias, é o caminho mais adequado, principalmente para aqueles que
não tiverem oportunidade de se escolarizarem, ou conquistarem seus objetivos. No caso dos nossos
idosos, muitos deles tiveram sonhos interrompidos, tiveram que aprender a lidar com as ausências
dos parentes, com as frustrações advindas dos fracassos, do abandono. Por isso, para suprir todo esse
negligenciamento dos poderes públicos, da sociedade e da família, é importante a preparação e
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atuação qualificada dos profissionais de instituições como a Casa de Repouso Vicentinos, para
atender da melhor forma sua clientela.

A autonomia do idoso está para além das questões relacionada à condição física, como, a título de
exemplo, conseguir realizar alguma atividade sem colaboração de outros, mas, de modo geral, está
na forma como ele é aceito na sociedade. Por ser idoso, em alguns casos, tratado com rejeição, acaba
produzindo em si próprio o sentimento de exclusão, avaliando-se como inválido e não reivindicando
os seus direitos. É “esta ligação negativa que não deve impedir as pessoas idosas de reclamar os seus
direitos e de continuar a participar na tomada de decisão no que a elas refere” (ELVAS, 2016, p.30).
São sujeitos de direitos, que foram colocados à margem da sociedade que dá voz apenas aqueles que
podem contribuir economicamente para seu funcionamento. Com este viés, a educação cidadã deve
acontecer também por meio de espaços não-formais, em que se faz necessário trabalhar o
empoderamento e a consciência de seus direitos como indivíduo que contribuiu e ainda contribui
para a sociedade.

O envelhecimento interfere nas habilidades ligadas aos cincos sentidos, sendo eles visão, olfato,
paladar, tato e audição. Essa perda é biologicamente sustentada pela medicina, mas não socialmente
compreendida: “[...] o envelhecimento é um processo biológico natural, cujo conhecimento científico
pode contribuir para atenuar as limitações próprias da idade, bem como no que diz respeito à
diminuição da sensibilidade dos órgãos do sentido, ou seja, a senilidade dos cinco sentidos (LIMA,
p.2, 2007)”. Os sentidos envelhecem junto com o sujeito e acarreta a perda do seu bom
funcionamento, daí que surge a necessidade dos cuidados médicos com o organismo desde o
nascimento do indivíduo, para que ao longo de sua vida seu corpo esteja preparado para enfrentar as
problemáticas de saúde advindas com a idade.

Além dessas questões do corpo, temos as que se relacionam com a saúde da mente, a emocional e
psicológica, em que o idoso se retira do contato com outras pessoas, ou é forçado a se afastar, como
nos casos de abandono, e passar a viver na solidão, susceptíveis a diversos riscos decorrentes disso
“[...]Quando se trata da terceira idade, entendemos que essas perdas, tão frequentes entre os idosos,
podem comprometer sua comunicação nas relações sociais, os isolando (LIMA, p.4, 2007)”. Desta
forma, enquanto a própria humanidade não assimilar que a vida é um ciclo, que tem início, meio e
fim, e que ser idoso é uma das fases desse ciclo, não conseguiremos alcançar de fato o respeito e a
valorização dos nossos idosos.

“Pensar na velhice? Não, não se pode pensar na velhice porque por lógica é a velhice que parece
aproximarmo-nos da morte, se é que há lógica para a morte e o morrer” (FERRARI, 2004, p,8). A
terceira idade não é necessariamente o fim da vida, mas apenas a que mais se aproxima dela, isso
demograficamente falando em relação à expectativa de vida no Brasil, que no último censo de 2017
subiu para 76 anos: “Para o ano de 2017, a expectativa de vida ao nascer, que foi de 76,0 anos,
significou um aumento de 30,5 anos para ambos os sexos, frente ao indicador observado em 1940.
Para os homens esse aumento foi de 29,6 anos e para as mulheres 31,3 anos [...]”. (IBGE, p.8, 2017).
Apesar de o fator demográfico demonstrar a situação de vida da população brasileira com o objetivo
de demandar melhorias, algumas pessoas tomam esses dados para tornar o segmento populacional
idoso uma fase da vida sem possibilidades.

Como a partir dos 60 anos de idade, o sujeito deve ser considerado idoso, segundo o estatuto do
idoso, instituído pela lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003, e a expectativa demonstra que um
brasileiro vive em média 76 anos, um estigma negativo passa a preponderar, em que ser da terceira
idade é caminhar para o final da vida. São mitos como esse que tem prejudicado a forma como essa
geração é vista, afastando as pessoas de pensar no idoso como um sujeito que necessita vivenciar-se
com maestria. Assim, devemos ter o entendimento de que a morte não tem data marcada e não está
estritamente relacionada à velhice, cientes de que a todo o momento estamos susceptíveis a atingi-la.

Até atingir a terceira idade, o humano precisa alcançar uma série de quesitos que são estabelecidos
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social e politicamente, desde ter uma formação, adquirir uma profissão, construir uma família e ter
poderes aquisitivos de compra. “Vivemos em uma sociedade que se caracteriza por uma visão
utilitarista do ser humano em que têm mais importância os valores referentes às condições materiais
de ter, saber, poder, subestimando-se quase sempre o ser” (FERRARI, 2004, p.8).

Quando sua condição econômica diminui em decorrência da idade, e, por conseguinte, de abandono
pela família, isso gera uma série de problemáticas na vida desse indivíduo, configurando, assim, a
perda de sua autonomia, autoestima e identidade. “O rendimento não adequado à satisfação das
necessidades promove a não participação na comunidade e condiciona negativamente o acesso a
determinados serviços, aumentando a exclusão” (ELVAS, 2016, p.33). Mesmo aqueles que não são
abandonos por seus parentes muitas vezes se retiram dos processos das relações interpessoais,
justamente por não se sentirem mais pertentes a tal realidade, tendo como base o entendimento de
que o olhar da nossa sociedade é intolerante, exclusivista e determinista.

Em um dos momentos da regência, aconteceu a dinâmica com o espelho, em que fizemos o exercício
de valorização do eu e reconquista da autoestima com o objetivo de resgatar a autoestima perdida,
por meio da identificação de suas imagens.

Pela impossibilidade de fazer a ação em um espaço com todos reunidos, por haver idosos deficientes,
a dinâmica foi realizada de quarto a quarto para que todos eles pudessem participar desse momento
que consideramos tão importante. Em alguns dos quartos tivemos como colocar músicas para que
eles pudessem liberar os estresses e ficar mais relaxados, a ideia inicial seria a de trabalhar o corpo,
por meio do seu movimento, aliado aos ritmos das músicas, mas infelizmente não tivemos sucesso na
realização dessa atividade, então seguimos somente com a apresentação da música nos quartos em
que foi possível junto à dinâmica do espelho.

No início eles ficaram bastante ansiosos(as) para saber o que havia dentro da caixa, tivemos o
cuidado de falar para todos que havia algo de extrema importância dentro da caixa, essencial para a
sociedade, para a casa de repouso, de uma beleza sem medidas, que nós admirávamos e amávamos.
Finalmente, quando abríamos a caixa e eles se viam refletidos no espelho a sensação era mágica,
alguns ficavam emocionados e choravam, outros apenas sorriam, outros ficavam sérios, pensativos,
outros perguntavam se era sério aquilo que tínhamos falado, e outros demostraram uma certa
frustração pela falta de autoestima e valorização, acabaram perdendo a identidade e a crença nas
ações humanas.

Com isso, vale ressaltar que somos seres únicos e que cada um possui seus valores e belezas
individuais e é isso que nos diferencia uns dos outros, a nossa essência. É precisamente através da
busca pelo resgate da identidade que se pode haver uma melhoria da autoestima, essa identidade que
mencionamos pode ser relacionada à aparência, a atividades prazerosas e até mesmo à relação com
os parentes e cuidadores mais próximos.

A autoestima é o olhar-juízo que o indivíduo lança sobre si mesmo, vital para
o equilíbrio psicológico. Quando positivo, permite ao indivíduo agir com
eficácia, sentir-se bem dentro da própria pele e enfrentar as dificuldades da
existência. Quando negativa, porém, dá origem a numerosos sofrimentos
(QUEIROZ, 2014, p.20).

De fato, uma verdadeira mistura de sentimentos, mas que apesar de tudo conseguimos alcançar o
nosso objetivo de despertar o sentimento de pertencimento à sua identidade, de valorização do eu, do
reconhecimento de si enquanto sujeito de direito, de beleza, de autoestima e de importância.

É nesse processo de reconhecimento do seu próprio eu que o sujeito pode distinguir-se como alguém.
Na representação do espelho, eles puderam reconhecer quem são e que são importantes. Alguns deles
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não aceitaram o que viram, emocionaram-se, relataram que precisavam fazer a barba, ou arrumar os
cabelos, outras diziam que estavam velhos (as), ou feios (as). Nestes aspectos, fomos trabalhando o
eu de cada um, na identificação de si, alguns diziam que não sabia quem eram, outros não aceitaram
o modo como viram a sua representação no espelho, de quem eram, de como estavam e expressavam
isso por meio do olhar, dos gestos e das falas.

A imagem que foi construída por eles remete à situação na qual vivem. O distanciamento familiar, a
baixa autoestima, a ausência de autonomia ou dependência do outro fazem com que esses sujeitos
abdiquem de suas identidades, desconhecendo e desvalorizando o seu interior. De tal modo, no dizer
de Farinha (2013, p.40) “a identidade é entendida como uma construção individual e colectiva que
resulta de factores intrínsecos do indivíduo, nomeadamente dos mecanismos psicológicos e factores
extrínsecos, o meio envolvente, incluindo a experiência de vida”.

Quando falamos em evidenciar a autoestima não é necessariamente recorrer a procedimentos
estéticos, mas enfatizar nossas qualidades. Isso significa internalizar o que gosta em si mesmo e
ressaltar esse aspecto. Resgatar essa beleza escondida nos internos também foi um dos nossos
objetivos, visto que essa atividade, associada a tantas outras já realizadas, poderá trazer benefícios
consideráveis, além de enaltecer a beleza interior, sua identidade, melhorar a qualidade de vida, entre
outros.

Na efetuação da atividade de encerramento da regência, construímos uma oficina de jogos, que
denominamos por oficina de Ludicidade, com a intenção de trabalhar a identidade, oferecendo
estímulos através dos jogos livres e com regras. Desta forma, montamos uma mesa com jogos e outra
mesa com lanches e os brindes do jogo de bingo. Tivemos a participação de apenas 4 internos e
todos eles se envolveram bastante na oficina. Levamos um bingo como jogo de regras orientado e os
jogos de dominó, memória e fubica como jogos livres, além da argila. Por haver pouca quantidade de
internos, pedimos a participação das duas Docentes que acompanharam a regência para que
participassem junto conosco da realização da atividade com os jogos.

A experiência também foi muito positiva, a reação de entusiasmo dos participantes, de alegria, de
envolvimento com a experiência, todos esses aspectos nos levaram a mensurar o tamanho de
relevância do desenvolvimento de trabalhos educativos, voltados para despertar a autonomia, a
identidade e a autoestima dos idosos.

Além disso, os jogos proporcionaram a eles (as) momentos interativos, que elevaram e ajudaram em
suas características pessoais, alguns relembraram momentos passados, instigando a sua autonomia
em busca de poder fazer sozinho, sem auxílio, melhorando sua autoestima e se reconhecendo como
capazes. Demonstraram satisfação e entusiasmo por terem vencido ou apenas por estarem
participando, seja jogando ou observando, por terem uma ocasião descontraída, distante de sua
rotina. Sem contar que através dos jogos eles demonstraram: concentração, habilidade, criatividade,
competitividade, afinidade e socialização.

Estimular a memória dos idosos através da prática dos jogos de mesa
tornar-se de extrema importância para um bom desenvolvimento das suas
aptidões e com isso eleva-se a autoestima, comunicação, sociabilidade,
afetividade, parceria, satisfação, raciocínio lógico, regras, pois são
fundamentais para o processo contínuo da aprendizagem (SANTOS, 2016, p.
9).

Ao conversamos com os idosos, percebemos a ânsia deles por ter o que fazer dentro da instituição,
em seus relatos eles afirmaram que essas atividades lúdicas deveriam ocorrer com mais frequência.
Um dos aspectos que eles citaram foi essa falta de se ter algo que pudesse entretê-los e exaltar suas
capacidades dentro de suas limitações. Os jogos foram um dos modos que buscamos para atender a
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esses idosos, desligando-os de seu cotidiano, apesar de nem todos participarem da oficina de
ludicidade, os que se fizeram presentes conseguiram aproveitar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de regência, fizemos algumas atividades para elevar a autonomia, a autoestima e a
identidade dos idosos, que, por mais que exista em cada indivíduo, naquele momento estava
adormecida. Durante as observações, foi perceptível que os idosos não têm muita autonomia em suas
atividades cotidianas, estão tão acostumados a todos fazerem tudo para eles que acabam realizando
poucas ou nenhuma ação relacionada à higienização, alimentação e medicação.

Na realização das atividades de regência alcançamos alguns aspectos dos nossos objetivos, tais
como, na atividade de culinária, conseguimos fazer com que eles compreendessem que de fato têm
direito à voz e à liberdade de escolha, ainda que eles não tenham produzido o alimento proposto, mas
pelo fato de respeitarmos a decisão deles tanto em não querer participar quanto em apenas nos
observar fazendo a salada de frutas e interagir conosco. A atividade do espelho despertou nos idosos
o reconhecimento de sua própria identidade, causando reflexão sobre o seu autoconceito como
pertencentes da sociedade, consequentemente passando a se valorizar e a se aceitar.

Assim, no decorrer do tempo, os sujeitos passam a agregar determinadas maneiras de agir e pensar,
evidenciando a própria identidade que se reflete através da interferência do ambiente, trajeto das
relações, estrutura social e cultura. A oficina de jogos trouxe resultados positivos, apesar de não
termos conseguido que todos os idosos participassem, os que estiveram presentes aproveitaram com
bastante entusiasmo e satisfação de estarem em um lugar já conhecido por eles, porém todo
organizado para recebê-los e lhes proporcionar descontração, fuga momentânea da realidade, prazer
e divertimento compartilhado. Ficou claro que há necessidade de um espaço de lazer, voltado para o
entretenimento, para que eles tenham livre arbítrio de frequentar quando tiverem entediados e
estressados, saindo da monotonia de suas rotinas.

Tendo em vista as informações relatadas, sustentamos que espaços não-formais de educação são
extremamente importantes para aprendizagem continuada das pessoas. Formar e construir a
cidadania e outros aspectos de sociabilidade são essências para se ter uma vida com qualidade,
independentemente da idade, todos(as) têm seus direitos garantidos por lei que devem ser atendidos.
Considerando nosso público da pesquisa, não seria diferente a necessidade e a urgência em inserir
nesses tipos de instituições processos formativos educacionais libertadores e emancipatórios. Os
idosos possuem todo um estigma perante a sociedade, que foi incorporado por essa geração da
terceira idade e as demais como um padrão, configurando-os como sem serventia e excluindo-os.
Esse olhar distorcido tem uma emergência em ser modificado e perpassa situações da vida tanto dos
próprios idosos quanto e principalmente do restante da sociedade. Isso tudo é necessário para que
finalmente o idoso possa se reconhecer como tal, a valorizar-se e ser colocado em seu lugar de
direito, o de ser respeitado, cuidado e enaltecido.
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