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Resumo: O presente estudo tem por objetivo discutir a importância do trabalho pedagógico em
espaços não formais de educação com o grupo da terceira idade, afim de proporcionar o
desenvolvimento da autonomia e da autoestima. Os principais teóricos utilizados para fundamentar
esse trabalho foram: Gohn (2006); Perrenoud (2001); Hoffmann (2005); Hall (2006); Queiroz
(2014); Lane (2006). A metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo foi de natureza qualitativa,
sendo caracterizada como uma pesquisa-ação. O local de realização do estudo foi a Casa de Repouso
São Vicente de Paulo (Vicentinos), situada no município de Paulo Afonso - BA. Os principais
participantes desse estudo foram vinte e seis idosos. Como resultado, percebemos a importância de
ações educativas com os idosos, proporcionando uma harmonia e interação em grupo para que se
percebam como importantes no meio social./

Abstract: The present study aims to discuss the importance of pedagogical work in non-formal
educational spaces with the elderly group, in order to provide the development of autonomy and
self-esteem. The main theorists used to base this work were: Gohn (2006); Perrenoud (2001);
Hoffmann (2005); Hall (2006); Queiroz (2014); Lane (2006). The research methodology used in this
study was of a qualitative nature, being characterized as an action research. The study site was the.
(Vincentians), located in the municipality of Paulo Afonso - BA. The main participants of this study
were twenty-six elderly. As a result, we perceive the importance of educational actions with the
elderly, providing a harmony and group interaction so that they perceive themselves as important in
the social environment./

Resumen: El presente estudio tiene como objetivo discutir la importancia del trabajo pedagógico en
los espacios educativos no formales con el grupo de personas mayores, con el fin de proporcionar el
desarrollo de la autonomía y la autoestima. Los principales teóricos utilizados para basar este trabajo
fueron: Gohn (2006); Perrenoud (2001); Hoffmann (2005); Hall (2006); Queiroz (2014); Carril
(2006). La metodología de investigación utilizada en este estudio fue de carácter cualitativo,
caracterizándose como una investigación de acción. El sitio de estudio fue el. (Vicentinos), ubicado
en el municipio de Paulo Afonso - BA. Los principales participantes de este estudio fueron veintiséis
ancianos. Como resultado, percibimos la importancia de las acciones educativas con las personas
mayores, brindando armonía e interacción grupal para que se perciban a sí mismas como importantes
en el entorno social.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como intuito relatar as experiências proporcionadas pelo componente curricular
Pesquisa e Estágio I - espaços não escolares do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII, de Paulo Afonso - BA, onde se constitui como elemento
avaliativo para o período semestral. A etapa ocorreu durante três momentos: o primeiro foi o início
da observação, o segundo foi o período de participação efetiva e o terceiro a elaboração do projeto de
intervenção para possivelmente ser aplicado no período de regência.

O estágio que aconteceu na instituição sem fins lucrativos, nomeada como Casa de Repouso São
Vicente de Paulo (Vicentinos), teve como principal objetivo desempenhar papéis fundamentais para
aumentar as expectativas de cada integrante, mostrando a importância de cada um, melhorando,
assim, tanto a autoestima, quanto a autonomia. De tal modo, através de momentos prazerosos,
buscamos mostrar a importância da interatividade e da ludicidade entre eles e mostrar também para
cada um que são partes integrantes da sociedade, uma vez que, se sentem excluídos dela.

Diante disso, a pesquisa aborda a importância de cada momento desempenhado com os idosos,
através de uma visão pedagógica reforçamos como o processo de construção identitária e de
autonomia vêm a ser fundamental para o grupo da terceira idade, que muitas vezes vivem em
condições precárias por não se sentirem integrantes do meio social.

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo discutir a importância do trabalho pedagógico em
espaços não formais de educação com o grupo da terceira idade, afim de proporcionar o
desenvolvimento da autonomia e da autoestima. Para tanto, apresentaremos uma discussão teórico
conceitual enfatizando que o processo educativo ocorre por toda vida, sendo fundamental ações
organizadas para atender as necessidades dos sujeitos. Por conseguinte, ressaltamos a metodologia
utilizada na pesquisa e as principais ações e resultados encontrados.

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTÁGIO

O espaço escolhido para a realização do estágio não formal foi à Casa de Repouso São Vicente de
Paulo (Vicentinos), situada na rua: São Vicente de Paulo. N°105, Bairro Perpétuo Socorro na cidade
de Paulo Afonso - BA. A instituição foi fundada em 18/12/1983 sem fins lucrativos, sendo os idosos
o público principal, a partir dos sessenta anos de idade em situações críticas de vulnerabilidade
social, ou aqueles que correm riscos socioeconômicos, de abandono e negligência. O quadro de
acolhidos atualmente está por volta dos vinte e seis idosos contando com treze homens e treze
mulheres. A instituição tem todo o critério para aceitação de novas pessoas e atualmente a instituição
não aceita mais pessoas com quadros psiquiátricos, apenas mantendo os já existentes.

O espaço é muito bem dividido e organizado contendo auditório, lavanderia, refeitório, setor
administrativo, sala de farmácia e os quartos dos acolhidos são separados entre homens e mulheres.

A equipe de profissionais é composta por Médicos, Enfermeiras, Nutricionista, Psicóloga,
Farmacêuticos, Técnicos em Enfermagem, Técnicos em Serviços Gerais, Assistente Social,
Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Vice-Diretor, Coordenadora, Tesoureira, Eletricista, Motoristas,
Músico e toda equipe que se doam ao voluntariando, pois são sempre bem vindos.

No espaço do auditório por vezes acontece o momento de interação social, mas esses momentos
ocorrem apenas em datas comemorativas, como aniversários, semana do idoso, ou quando tem
alguma atividade participativa da comunidade. Uma vez no mês ocorre a musicoterapia, onde várias
músicas agradáveis são cantadas, trazendo a ludicidade para o momento. Presenciamos também a
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participação da Caravana da Beleza, uma equipe que vai na instituição para cortar e escovar os
cabelos dos idosos que se fazem presentes no local.

No decorrer do estágio, chegamos a participar de um momento da musicoterapia realizado no
auditório, onde o músico relatou em seu breve discurso que o ambiente é bem desafiador e que
passou a ser voluntário da instituição depois de um momento que perpassou durante sua vida.

A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E O DESENVOLVIMENTO DA TERCEIRA IDADE

Passamos por diversas fases cronológicas na vida a qual devemos aprender a lidar com cada uma, do
bebê para criança, depois da adolescência para fase adulta para só então entrarmos para velhice. Mas
se não aprendermos a aceitar e saber viver em cada fase, o viver acaba sendo algo sem graça como
para muitos na fase da terceira idade “Mas, é preciso aprender a ser velho, entender este período da
vida para poder explorá-lo e usufruí-lo” (FERRARI. 2004. p.9). A partir do momento que
aprendemos a viver cada fase passamos a aceita-la e procuramos sempre melhores condições para
usufruir em cada uma e muitos filósofos já vem abordando aspectos da velhice até mesmo antes de
Cristo como afirma:

[...] platão, que era defensor do homem velho identificando-o como sábio,
pela sua experiência. Cícero, romano, fez considerações sobre o
envelhecimento, em sua obra “De Senectude” abrangendo: o esquecimento, a
debilitação física e a disfunção sensorial. Hipócrates, pai da medicina dizia
que a velhice não é doença, mas predispõe à doenças. Nas sociedades
primitivas a longevidade era tida como fenômeno extraordinário e mesmo
sobrenatural. Viver é temporalizar, é existir no tempo, é transmitir no tempo
(FERRARI, 2004, p. 9 e 10).

Muitos entram para a fase da terceira idade, sentindo se inúteis, os cabelos brancos são esquecidos e
as experiências são deixadas de lado, muitas vezes a exclusão acontece pelo próprio indivíduo que
consegue chegar no grupo da terceira idade. Precisamos compreender a velhice para saber de fato
respeitá-la, todos nós como indivíduos almejamos ter vida longa e viver bem, mas para esse viver
precisamos quebrar os paradigmas que a sociedade impõe como afirma Ferrari “Mas, é preciso
aprender a ser velho, entender este período da vida para poder explorá-lo e usufruí-lo’’ (2004, p. 9),
sendo assim as pessoas idosas devem aprender a aproveitar e a desfrutar dessa fase da vida para
vivê-la bem.

Compreendendo a vida cronológica de cada indivíduo ressaltamos a importância de que a
aprendizagem e a educação devem ocorrer em vários momentos distintos de nossas vidas e em todas
as etapas independente de idade, o que não podemos parar é com o nosso processo de construção e
de conhecimento. O processo de aprendizagem também ocorre em espaços não formais, pois há uma
interatividade, uma troca de saberes e de experiências onde vamos nos edificando e avançando
cognitivamente. São através dessas pontes construtivas que percebemos que todos nós sem exceção
temos nosso espaço como indivíduo dentro da sociedade, independentemente da idade. Portanto é
preciso compreender que essas pontes de saberes e conhecimentos sejam edificadas, como afirma
Elvas “Mas participar e ser ativo está igualmente associado à aprendizagem ao longo da vida” (2016,
p.31). Tendo em vista essas concepções, percebemos que o espaço não formal é um espaço sim
educativo.

Por não ter um caráter sistemático de ensino, não trabalhando com conteúdos lineares, o trabalho nos
espaços não-formal de educação permite compreender as especificidades e subjetividades dos
sujeitos, auxiliando no desenvolvimento do grupo que possui singularidades em comum. Assim,
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Gohn (2006, p.30) salienta que,

a educação não-formal tem outros atributos: ela não é, organizada por séries/
idade/conteúdos; 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 empoderamento do grupo, criando o
que alguns analistas denominam, o capital social de um grupo.
Fundamenta-se no critério da solidariedade e identificação de interesses
comuns e é parte do processo de construção da cidadania coletiva e pública
do grupo.

A educação não formal vem ganhando destaque, uma vez que, os processos de aprendizagens são
construídos em grupos e na coletividade, através do meio social ou cultural pautada no
desenvolvimento da cidadania. Logo, a educação não formal é ensinada através das vivências e das
trocas de experiências, principalmente nas práticas corriqueiras promovendo e garantindo viver
melhor em sociedade.

Desse modo, a educação não-formal não se limita ao atendimento apenas a crianças ou adolescentes,
as instituições se distinguem com funções e públicos variados conforme a necessidade social
encontrada. Logo, o grupo da terceira idade pode ser atendido para além de atividades
assistencialistas, produzindo e desenvolvendo ações educativas que reforcem suas qualidades.
Assim, a lei n° 10.741 no capítulo V art. 20 determina que “o idoso tem direito a educação, cultura,
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de
idade” (BRASIL, 2003).

Os espaços de educação não-formal para os idosos podem auxiliar para que estes sujeitos se
reconheçam como importantes e pertencentes da sociedade, pois a inutilidade e inferiorização muitas
vezes designadas a este público se mostra errônea quando reconhecemos os saberes e experiências
que tanto herdamos com as gerações passadas.

Muitos esquecem que os cabelos brancos são experiências vividas e que a construção de saberes não
surge do nada, é um trabalho histórico que perpassa e se amplia de uma geração para outra. Aliás, se
sentir pertencentes ao grupo da terceira idade é uma cultura que deve ser fortalecida, ultrapassando e
quebrando as barreiras que muitas vezes a sociedade impõe.

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são
valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A
tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer
atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e
futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes
(HALL, 2006, p.14).

O idoso deve pensar além das suas condições físicas, compreendo que cada indivíduo possuem
particularidades e limitações independente de idade, percebendo quantas experiências vivenciaram
no decorrer de sua vida, devem se sentir pertencentes na sociedade que muitas vezes eles mesmo se
excluem por não se sentirem capazes de realizar suas próprias atividades e muitas vezes até mesmo
sem ânimo para continuar vivendo, é como se a idade final tivesse sido atingida, por vezes algumas
barreiras são impostas por eles mesmo durante seu percurso o que fazem se sentirem ainda mais
rejeitados e com mais dificuldades para seguirem adiante.
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Enquanto não tomarem conhecimento do quanto são capazes e do quanto devem possuir autonomia,
ficarão à mercê de tudo que lhe és imposto não correndo atrás sequer dos seus próprios 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). Todos nós
sem exceção somos advindos por direitos, que devemos correr sempre em busca visando sempre as
possíveis melhorias, não podemos simplesmente aceitar tudo que nos é imposto e o grupo da terceira
idade não pode simplesmente ficar na retaguarda ou pensar que estão de fora da sociedade, muito
pelo contrário, possuem seus direitos advindos por leis, basta simplesmente uma tomada de
consciência principalmente para se sentirem pertencentes ao grupo.

A partir do momento que o idoso assume sua própria identidade ele passa a desfrutar de uma velhice
mais prazerosa e sossegada, evitando para si possíveis doenças ocasionadas pelo desgosto ou pela
decepção, assumir seu processo identitário é se sentir pertencente a determinado grupo, se aceitando
e reivindicando pelos seus direitos

Identidade é conceito político ligado ao processo de inserção social em
sociedades complexas, hierarquizadas e excludentes, bem como ao processo
de inserção social nas relações internacionais. O clamor da identidade, quer
para negá-la, reforçá-la ou construí-la, é parte do confronto de poder numa
dialética da inclusão/exclusão e sua construção ocorre pela negação dos
direitos e pela afirmação de privilégios. Ela exclui e inclui parcelas da
população dos direitos de cidadania, sem prejuízo à ordem e harmonia social
(SAWAIA, 2001, p. 124).

Diante disso trazemos o quanto a identidade ajuda o sujeito a reconhecer seus direitos exercidos pela
cidadania, ou seja, não negar sua própria identidade faz com que o indivíduo se inclua e não se
exclua diante da inserção social de uma sociedade tida como excludente.

Do mesmo modo, a partir do momento que quebramos as barreiras existenciais sejam elas quais
forem, passamos a enxergar as coisas com outro olhar, a partir do momento que nos reconhecemos
em determinado grupo passamos a ter outra forma até de olharmos para nós mesmo. Melhorando
então o nosso empoderamento e a nossa autoestima.

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).

Através da autoestima, eles elevam o próprio ego e compreendendo de fato suas dificuldades e
limitações, aumentando sua satisfação pessoal e se sentindo melhor para o convívio com os outros,
pois a identidade se constrói também por meio das relações interpessoais. Por esta perspectiva, a
interação deve se fazer presente na vida de todos os sujeitos, pois melhoramos como indivíduos por
meio das relações nos construímos, nos transformamos e nos desenvolvemos.

O que não devemos e não podemos jamais é nos deixarmos excluir pela sociedade e os idosos
também como parte integrante, devem se sentir cidadãos dentro dela, para só assim saber e correr
atrás dos seus próprios direitos. Nós como indivíduos possuímos nossas próprias histórias e diante
das relações com os outros estamos sempre em processo de transformações, o que não podemos é
deixar que as experiências ruins, seja em grupos, ou seja em família quebre a nossa própria
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identidade, não podemos deixar que nossas dúvidas geradas pelas crises identitária deixe com que a
gente esqueça nossas particularidades, não devemos nos padronizar apenas para sermos aceitos em
grupos, ou pela sociedade, devemos nos sentirmos bem consigo mesmo, para depois se sentir bem
nos grupos.

PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO

A pesquisa em pauta foi realizada na Casa de Repouso São Vicente de Paulo (Vicentinos), no
período do final de setembro à novembro de 2018. A instituição pesquisada, possui trinta e cinco
anos de existência na cidade de Paulo Afonso – BA. Sem fins lucrativos, a instituição tem os idosos
como público principal, a partir dos sessenta anos de idade em situações críticas de vulnerabilidade
social, ou aqueles que correm riscos socioeconômicos, de abandono e negligência. O quadro de
acolhidos atualmente está por volta dos vinte e seis idosos contando com treze homens e treze
mulheres. A instituição tem todo um critério para aceitação de novas pessoas e atualmente não aceita
mais pessoas com quadros psiquiátricos, apenas mantendo os já existentes.

Passado o período de observação e participação efetiva do estágio, elaboramos em equipe o seguinte
projeto “É preciso aceitar e viver para envelhe(ser): autonomia e identidade na terceira idade”, onde
levantamos a problemática relacionada à falta de interatividade entre os sujeitos, sobre a decadência
de atividades planejadas ou lúdicas, da falta de entretenimento e da necessidade de processos
educativos que venham a edificar todos os sujeitos. Outras situações observadas na prática do
estágio, foram relativamente associadas aos integrantes da instituição, pela percepção da baixa
autoestima e pela falta das vivências grupais dificultando muitas vezes o processo identitário,
levando os idosos a afirmarem que para nada servem e são inúteis, pela falta de perspectiva de viver
bem e pela dependência dos profissionais da instituição, dificultando o progresso autônomo.

A justificativa abordada no projeto, aconteceu por meio de intervenções por parte das estagiárias,
ressaltando que apesar da idade e de suas próprias limitações é possível elevar a autonomia e a
autoestima desses sujeitos, apesar de muitas vezes se sentirem incapazes, solitários e abandonados
pelos próprios familiares.

A pesquisa realizada teve como base o estudo exploratório abordando a pesquisa qualitativa, os
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o diário de campo, a entrevista e a observação
direta com o intuito de perceber e investigar o tema, afim de posteriormente apresentar soluções
acerca do problema identificado.

Logo, utilizamos da pesquisa-ação onde houve uma interatividade e coletividade entre todos os
sujeitos envolvidos no processo. Tanto por parte das estagiárias quanto por parte dos integrantes da
instituição, sendo assim, acontecendo de fato uma ação direta entre os pesquisadores e os sujeitos de
estudo. Através do processo investigativo e pedagógico, foram vivenciadas várias experiências,
ocasionando melhorias durante todo o trajeto.

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo
e participativo (THIOLLENT, 1985, p.14).

A pesquisa ação requer alguns cuidados pedagógicos e nós como estagiárias ao realizarmos as
atividades de intervenção, pensamos eticamente e cautelosamente em cada uma, para exercer de
forma sensata pensando justamente em todas as possibilidades que no espaço enfrentaríamos, ou até
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mesmo os problemas que nos deparássemos pelo trajeto. Algumas atividades elaboradas percebemos
o quanto desafiadora seriam, pois estávamos cientes quanto aos contratempos, principalmente em
relação as atividades de interações como a da salada de frutas que seria realizada no primeiro
momento e a dos jogos no último, pois já havíamos percebido o desafio que era juntá-los num
determinado espaço, justamente pela falta de interatividade entre eles, pois cada um passava o maior
tempo em seus cômodos quartos.

Nossa pesquisa ação ocorreu de fato como colaborativa, uma vez pensada nas particularidades de
cada sujeito. Pensamos em cada características ao elaborar as atividades, justamente para trabalhar
atividades pedagógicas para um público da terceira idade.

ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A instituição do Vicentinos, foi um local que proporcionou a nós como estagiárias uma prática
pedagógica, trazendo em seu aspecto relevante a educação em espaço não-formal. Diante das
situações presenciadas no local, como a dos idosos viver à espera dos profissionais e da própria
dependência para comer, para serem trocados e muitas vezes até mesmo para beber água,
percebemos que deveríamos organizar atividades e realizá-las dentro dessas situações. Mostrando o
quanto devem ser autônomos no momento de suas próprias escolhas e do saber agir e que além das
necessidades básicas os profissionais da área deveriam ser mais compreensíveis quanto aos
integrantes da casa para tornar-se um ambiente mais agradável e mais harmonioso, quebrando assim
a rotina monótona, no intuito de melhorar a realidade e qualidade de vida dos internos melhorando
assim o próprio convívio, ressaltando também o quanto são pessoas que se sentem excluídas e que
demonstram o tempo inteiro o quanto necessitam de afeto ou pelo menos de alguém que possam
ouvi-los e muitas vezes muitos procuram desabafar com os próprios profissionais da instituição.

Algo que muito nos chamou atenção como estagiárias foi a falta de compreensão de que esses
integrantes tem seu próprio espaço como indivíduo dentro da sociedade, fazendo isso com que eles
mesmo se excluam e a falta de autonomia onde muitas vezes até aguardava pelos funcionários até
mesmo para tomar água na hora determinada.

O processo de autonomia foi percebido em diversas atividades realizadas pelos participantes que
tinham suas autoestimas elevadas ao concluírem as ações. Portanto, essas atividades se deram em
cima de resgatar o processo autônomo, identitário e de resgate da própria autoestima dessas pessoas
que muitos devem saber que ocupam sim seu lugar na sociedade, independentemente de onde
estejam e que inclusive são regrados de direitos e deveres que lhes são assegurados.

No início da realização das atividades com os idosos, buscamos conhecer o grupo de forma lúdica e
prazerosa. Os diálogos, olhares e afetos foram produzidos criando uma relação harmoniosa que
facilitaram o desenvolvimento do projeto proposto. Logo, sempre iniciávamos as atividades com um
convite acolhedor, para que eles se sentissem atuantes e não receptores do processo.

Na primeira atividade realizada após o convite levamos alguns idosos para o espaço do refeitório,
onde seria o momento de preparação de uma deliciosa saladas de frutas. Essa primeira etapa foi de
puro encantamento; primeiro por estarmos proporcionando a eles um momento alegre, segundo por
inserirmos eles ao convívio com os demais integrantes e terceiro por regatar a própria autonomia
existente em cada um. Foi muito interessante presenciar alguns deles chupando as frutas, nesse
momento podemos perceber que alguns deles sabem e fazem as coisas sozinhos, basta apenas o
incentivo e deixar que eles façam e como afirma Hoffmann (2005, p. 16), “[...] é preciso valorizar as
diferenças individuais sem jamais perder de vista o contexto interativo” essas diferenças precisam ser
compreendidas.

Nesse primeiro momento percebemos a relutância deles para irem conosco, outros até se
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questionavam se podiam ir, pois não tinham o hábito de se reunirem em grupo e saírem dos quartos,
assim, percebemos que falta de fato momentos de interação, dificultando imensamente o convívio
social e são momentos assim que edificam o processo de aprendizagem. Duran (1993, p.4) afirma
que:

Nesse sentido, a interação é a condição de construção do indivíduo. Os
resultados individuais da interação, que só abstratamente podemos conceber e
que às vezes são teoricamente referidos como a personalidade, são
importantes nos encontros posteriores entre os mesmos indivíduos e desses
com outros, de tal modo que se propagam no tempo, no interior dessa relação
entre os mesmos indivíduos e no espaço, participando da interação desses
com outros. A dimensão coletiva dessas mudanças permitirá novas
configurações sociais e culturais. As interações se revelam, então, também
como condição de construção do social e do cultural, viabilizada pela
participação individual em uma multiplicidade de interações

Mesmo com os questionamentos, ao conversarmos conseguimos reunir uma boa parte deles, pois
muitos apresentam particularidades e não podem se deslocar (são acamados). Todavia, nem os
acamados ficaram de fora do momento, quando mostrávamos o que havíamos levado logo eles
abriam o sorriso e agradeciam. Alguns com nosso auxílio degustavam a deliciosa salada de frutas.

A interação tem uma essência fundamental para cada indivíduo, pois eles vêm se reconstruindo a
partir da interatividade de acordo com as relações sociais e interpessoais, a dimensão da coletividade
traz inúmeros saberes e contribuições em cada pessoa.

Neste momento percebemos de fato o quanto são autônomos e que por mais que possuam suas
limitações, conseguem pegar as frutas sozinhos e segurar, além de fazer suas próprias decisões de
escolhas das frutas. Portanto, engana-se quem acha que eles não conseguem, pois eles mostraram que
conseguem e tem capacidade. Muitos acham que é necessário colocar o alimento diretamente na boca
de cada um, mas quando perguntamos se queriam ajuda, alguns falaram que a única coisa que
precisávamos fazer era descascar. De fato trabalhamos bem nesse momento o processo autônomo,
que inclusive foi muito divertido.

Dando seguimento, fizemos mais uma atividade com eles buscando elevar suas autoestimas, com a
dinâmica do espelho. Neste dia a instituição recebeu a “caravana da beleza” um grupo que auxilia
com atividades de cortes de cabelos, deixando-os com a aparência mais saudável e feliz. Assim,
decidimos realizar a atividade indo nos quartos individuais, quando começamos o momento, ficamos
em estado de êxtase de poder mostrar a importância que cada um tem para todos que lhes rodeiam e
principalmente no papel que cada um exerce na sociedade, como indivíduo. Esse foi um momento de
muitas lágrimas, onde as estagiárias tentaram ao máximo ser resilientes, com tamanha experiência de
intensa emoção.

No primeiro quarto que fizemos, colocamos músicas, para depois fazer a dinâmica, a participante
chorou bastante e pediu para nos acompanhar nos demais quartos, pois ela queria ver como seria a
reação de todos os outros, com os demais era como se o momento continuasse lhe afetando, ela ria e
chorava conforme a reação de cada um.

Começamos dizendo, que o que havia ali dentro era algo muito importante e relevante para a o
sociedade, falamos que era algo que a pessoa iria gostar de ver, uma vez que, todos que o cercam se
agradam, principalmente a casa de repouso Vicentinos.

Esse momento veio recheado de lembranças e de recordações que cada um trouxe mediante as
reflexões, conforme nos ouviam falando e principalmente ao ver sua própria imagem no espelho, era
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como se estivessem resgatando suas memórias. Cada um apresentava uma emoção diferente com o
momento, alguns com sorrisos, outros na hora que se viam fechavam rápido a caixa e falavam algo
engraçado, mas abriam depois novamente.

Além das lágrimas chegou a ser muito engraçado a cara de surpresa de cada um. Alguns afirmavam:
“Meu Deus, como estou feia!” e outros se elogiavam dizendo: “gostei do meu corte de cabelo!”,
alguns até questionavam: “Nossa, sou eu? E eu sou importante?” “Poxa vida, fazia muito tempo que
não me olhava no espelho” outros chegavam a ser engraçados, pois perguntavam logo se eram
presentes e caros, que inclusive não nos contínhamos as gargalhadas, foi um momento tão
interessante que nunca imaginávamos que fosse ter tamanha procedência. De fato conseguimos
passar para cada um deles o que de fato queríamos, mostrar a importância deles independente de suas
limitações e que idade não interfere em quem são.

Logo, cabe salientar que o processo de identidade social não ocorre somente pela nossa autoimagem,
ou apenas pela representação da mesma, nem tão somente pelo reconhecimento do nosso próprio eu.
Sendo assim, não são as aparências físicas, características, maneiras comportamentais de ser, de agir,
de falar ou de pensar que trará o processo identitário, pois a identidade se constrói por meio “[...] de
cada um se relacionar com os outros, sendo características que foram sendo apreendidas nas relações
grupais; sejam familiares e/ou de amigos, através do desempenho de papéis diversificados. E é nessa
diversidade que eles vão se descobrindo um indivíduo diferente, distinto dos outros” (LANE, 2006,
p. 20). Diante disso, percebemos que a identidade se dar por meio das relações e isso é o que nos
diferenciam como únicos.

O processo identitário de cada um deve ser resgatado, não somente por ver sua própria imagem
refletida através do espelho, como traz a autora Lane (2006) e sim por intermédio das relações
mantidas com os demais. Esperamos que eles tenham sempre isso em mente, que independente da
idade, o importante são as experiências vivenciadas e que ambos fazem parte da nossa sociedade e
são importantes para ela e que cada um possui sua beleza única e esplêndida.

Apesar de não ter dado certo fazer a dinâmica em grupo, foi bem proveitosa fazer individual, pois
ambos necessitam de afeto e essa dinâmica aumentou o ego de cada um, levantando ainda mais a
autoestima, inclusive o sucesso obtido foi excelente, por eles perceberem mesmo que seja por um
momento, o quanto são únicos e que fazem sim a diferença.

A terceira idade que agrega um grande número de idosos, apresenta saberes e experiências
vivenciadas ao longo dos anos que são passadas de geração em geração, muitas vezes os fios brancos
são acompanhados de muita maturidade e não imaginávamos que a reação de cada um (a) seria tão
comovente. Pois conseguimos passar para cada um de fato o que queríamos, ou seja, mostrar que
cada um independente de particularidades tem sua importância.

De tal modo, na última ação buscamos organizar um momento lúdico e divertido, onde pudemos
presenciar sorrisos por intermédio dos jogos. Além da importância que o momento trouxe por meio
da interatividade. Poucas pessoas se fizeram presentes, mas os poucos que compareceram souberam
aproveitar bem o momento, mas já estávamos preparados caso eles não quisessem participar
conosco, afinal respeitamos a vontade de cada um e não é todo dia que estamos em nossos melhores
dias. Sem dúvidas o momento que nos reunimos e deu bastante gente foi o dia da salada de frutas,
pois conseguimos reunir em volta de uns oito integrantes, praticamente todos que poderiam estar
presentes. Ressaltamos a importância diante de cada momento a questão da qualidade e não da
quantidade.

O momento se procedeu da seguinte forma, colocamos eles juntos numa única mesa, pois o processo
de interatividade deve ocorrer sempre, pois sabemos que em conjunto temos uma construção mais
intensa e falta de fato mais momentos como esses, onde todos riem e se divertem bastante com os
companheiros e que muitas vezes eles nem sequer conversam entre si, pois não há essa interatividade
entre eles a não ser em momentos como esses.
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Sobre a mesa colocamos expostos alguns jogos como o dominó, jogo de memória, bingo, além da
argila. Perguntamos primeiramente se eles gostariam de jogar conosco e a resposta foi sim, logo
estávamos jogando e aproveitando o momento. Conseguimos utilizar todos os jogos, com o auxílio
das estagiárias, os integrantes da casa aproveitavam o momento lúdico, uma das integrantes jogava
dominó com umas das estagiárias, a outra brincava de jogo da memória e uma outra conduzia os
bonecos feitos com argila.

Inicialmente a que brincou com a argila ficou com um certo receio de mexer, mas logo em seguida
ela estava fazendo um boneco no qual ajudávamos e ensinávamos a fazer. Já uma outra integrante da
instituição não aceitou de forma alguma brincar conosco, preferindo sair, mas aceitamos a decisão
dela, pois ninguém sabe o que se encontra por trás de sua história e cada indivíduo possui suas
próprias particularidades a qual devemos respeitar e acolher. Mas gostaríamos muito que ela
participasse conosco, justamente pra libertar a criança existente dentro dela. Vejamos sobre o que
Perrenoud trata:

No início do ano, um professor de ensino fundamental depara-se com 20 a 25
crianças diferentes em tamanho, desenvolvimento físico, fisiologia,
resistência ao cansaço, capacidades de atenção e de trabalho; em capacidade
perceptiva, manual e gestual; em gostos e capacidades criativas; em
personalidade, caráter, atitudes, opiniões, interesses, imagens de si,
identidade pessoal, confiança em si; em desenvolvimento intelectual; em
modos e capacidades de relação e comunicação; em linguagem e cultura; em
saberes e experiências aquisições escolares; em hábitos e modo de vida fora
da escola; em experiências e aquisições escolares anteriores; em aparência
física, postura, higiene corporal, vestimenta, corpulência, forma de se mover;
em sexo, origem social, origem religiosa, nacional ou étnica; em sentimentos,
projetos, vontades, energias do momento (PERRENOUD 2001, p.69).

Diante disso, percebemos que os adultos assim como as crianças não deixam de possuir suas
particularidades, pois cada ser humano tem sua forma única de ser, de agir, de falar, de brincar, de
interagir, de demonstrar carinho, de conversar e isso ocorre não tão somente em espaços formais, ou
seja, os espaços não formais são grandes exemplos disso, pois onde há uma grande público de
pessoas, há diferenças e devemos respeitá-las cada uma. Por compreender isso, foi necessário e
possível aceitar a vontade que a integrante teve de se retirar no momento da brincadeira.

Por fim, trouxemos um pouco da ludicidade para alguns dos participantes que quiseram se envolver,
além da interação, foi um momento divertido entre os que se fizeram presentes e percebemos o
quanto esses momentos os agradam ficando nítido nas conversas com eles o quanto é bom ter algo
para se ocupar e para próprio entretenimento nas horas vagas e que inclusive passam parte do tempo
sem nada para fazer.

As atividades realizadas trouxeram pontos bastantes positivos e significativos não somente para as
estagiárias quanto também para os integrantes da casa, em cada atividade apesar de enfrentarmos
alguns desafios, podemos perceber o quanto eles estavam maravilhados, com aqueles momentos que
não lhes eram algo rotineiro. Por fim, valeu muito à pena cada atividade pensada e elaborada com
muito carinho e cautela para cada integrante da casa e durante essas atividades pudemos perceber de
fato o quanto a identidade, autonomia, autoestima devem ser trabalhadas dentro do público da
terceira idade, enaltecendo o quanto são importantes para a sociedade e que independente de idade
possuem seu lugar como indivíduo na sociedade e que por sinal advindo de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Levando em consideração esta pesquisa, percebemos que todos os sujeitos não devem apenas fazer
parte da sociedade, mas sim se sentir pertencentes a ela e as atividades realizadas mostraram aos
integrantes da instituição, sua importância no processo de construção despertando em si seu próprio
progresso. Pois independente de idade, classe, etnia, cor, raça ou gênero fazemos e somos integrantes
da sociedade. Repriso a idade, pois a mesma de nada impedirá principalmente se vim de pessoas
autônomas e que se reconheçam no grupo da terceira idade, por esse motivo trabalhamos de fato para
isso ocorrer.

Os idosos devem se sentirem cidadãos e jamais deixar seu processo identitário de lado, pois se
olharmos por esse víeis, os direitos advindos por eles serão mais procurados e assegurados. Eles
devem correr atrás e lutar pelos seus direitos, pois cada um possui voz ativa, mesmo que a sociedade
tente transparecer que não, as marcas da idade, das próprias limitações físicas e das experiências
compartilhadas não podem ser empecilhos a impedi-los de lutar pelos próprios ideais, cada um deve
ter sua própria opção de escolha.

De acordo com as atividades exercidas e monitoradas conseguimos de fato obter êxito, pois muitos
necessitam de momentos prazerosos e lúdicos e que ressaltem de fato o quanto são importantes. Por
esta perspectiva ressaltamos a importância de nós estagiárias e de pedagogas nos espaços não
formais, pois se a instituição possuísse pedagogos (as) na área muitos não estariam em decadência no
processo de interação ajudando no processo de construção e de aprendizagem de cada integrante da
casa, pois todos nós aprendemos diante de qualquer circunstância, afinal, estamos sempre em
processo de construção e edificação, sendo que a educação deve ser de forma continuada em nossas
vidas e que idade não deve interferir.

Se todos forem ensinados com jeitinho, todos aprendem. Mas para isso é necessário e requer
paciência da parte dos profissionais que na instituição convive, justamente por serem pessoas que
passam mais tempo com eles.

De fato a importância deles estarem inseridos ao meio social é muito importante, mesmo que seja
entre eles. Muitos deles tem capacidade e autonomia basta desenvolvê-las, isso ficou nítido em todas
as etapas. É bem perceptível o quanto importante são momentos como esses. Todos os processos
vivenciados foram de bastante enriquecimento e aprendizagem tanto para eles, quanto para as
estagiárias.

Uma sociedade igualitária é algo indispensável, inclusive para os idosos. Pois nessa fase
necessitamos de bons tratamentos, de bons médicos, de momentos prazerosos e interativos para
podermos passar por ela de forma mais tranquila e sossegada. Devemos dar um excelente tratamento
para os idosos, principalmente aqueles que já foram abandonados uma vez, não devemos fazer com
que eles se sintam excluídos novamente pela sociedade, por isso devemos inseri-los a ela. Muitos dos
integrantes da instituição já trazem marcas dolorosas do seu passado e são através de bons momentos
que essas marcas são amenizadas. Sendo assim, cada um já é marcado pela sua identidade pessoal e
merecem um tratamento justo e humanitário reconhecendo-se como integrante e coadjuvante da
sociedade e que inclusive advindos por direitos.
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