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RESUMO: Este artigo representa um relato de experiência, através de um projeto de extensão desenvolvido no Asilo
Rio Branco, em Aracaju (SE) que proporcionou aos graduandos do curso de Pedagogia ter contato com o idoso, através
de atividades lúdicas preventivas envolvendo o desenvolvimento motor, psíquico e social, e, ao mesmo tempo, conhecer
um espaço profissional de atuação na área da saúde. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a
perspectiva de vida do idoso, além de visita técnica a fim de conhecer o local e observar que atividades seriam
necessárias para aplicar às oficinas e que estimulassem o desenvolvimento global relacionado ao corpo, motricidade,
mente e à linguagem, no intuito de proporcionar o bem estar do idoso.
Palavras–Chave: Idoso; Educação; Saúde; Prevenção.
 
RESUMEN: Este artículo es un relato de experiencia, mediante un proyecto de extensión desarrollado en el Asilo de Río
Branco, en Aracaju (SE) que proporcionó a los alumnos del curso de Pedagogía tener contacto con las personas
mayores, a través de actividades lúdicas preventivas trabajando con ellos el desarrollo motor, psíquico y social, y al
mismo tiempo, conocer un espacio de actuación profesional en la zona de la salud. Para ello, se realizó una pesquisa
bibliográfica con la perspectiva de vida de las personas mayores, además de una visita técnica para conocer el lugar y
observar qué actividades serían necesarias para aplicar en los talleres con el fin de estimular el desarrollo integral
relacionado con el cuerpo, la motricidad, la mente y el lenguaje con el fin de proporcionar el bienestar a las personas
mayores.
Palabras –Clave: Persona mayores; Educación; Salud; Prevención.
 

 

1 INTRODUÇÃO
 
A terceira idade, pelos padrões cronológicos de nossa sociedade e segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
iniciase por volta dos 60 anos, mais precisamente aos 65 anos; o envelhecimento é um processo inerente ao ser
humano e deve ser encarado como parte do desenvolvimento integral do ser. O idoso precisa participar de atividades
que estimulem o seu corpo, no biológico, psíquico e social que ocorre ao longo da vida, de forma diferenciada em cada
indivíduo.
Durante o envelhecimento, o organismo responde com diversas modificações que contribuem para o declínio na
capacidade funcional dos diversos órgãos e tecidos. Assim, o idoso precisa participar de atividades que estimulem seus
processos cognitivos, motores, psicológicas e sociais. Apesar das transformações anatômicas e fisiológicas que
ocorrem com o idoso, a velhice nunca deve ser confundida com doença, pois a saúde e o bemestar do idoso estão
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relacionados intimamente à autonomia e à independência que possui, e as alterações sofridas pelo organismo
necessitam de um cuidado que envolva os aspectos biopsicossociais e não apenas físicos. Visa também a contribuir
para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e da comunidade na qual estão inseridos. A educação em saúde
envolve um processo desenvolvido entre seres humanos que, em grupo, compartilham vivências, saberes e refletem
sobre a qualidade de vida.
O interesse para a efetivação do projeto de extensão foi justamente porque os acadêmicos não tinham experiência com
os idosos e na condição de futuros pedagogos, conhecer peculiaridades de idosos que vivem num asilo é um espaço de
possibilidades profissionais, já que vivemos em uma sociedade que envelhece e precisa de acompanhamentos voltados
tanto para a saúde como para a educação. Através de uma equipe multidisciplinar poderá haver uma perspectiva de
respeito ao idoso e atividades de estimulação para seu contínuo desenvolvimento física, social e mental.
O presente trabalho, no primeiro momento, abrangerá a qualidade de vida do idoso e o segundo momento abordará o
papel do pedagogo na relação interacionista através da afetividade.
A fundamentação teórica envolverá os conceitos de Hoffman (2008), Freire (1992), Morin (2007), Estatuto do Idoso
(2002) entre outros.
O ser humano precisa saber lidar com o envelhecimento de forma saudável e responsável, proporcionado por ações
pedagógicas que estimulem o cuidado com a saúde, a sociabilização e a valorização da sua autoestima, que o leve a
perceber o envelhecimento não como algo final da sua vida, e sim momentos especiais que precisam viver e lhe
possibilite uma vida longa e saudável.
 
2 O IDOSO E QUALIDADE DE VIDA
 
O ser humano, no decorrer da vida, perpassa por modificações no seu corpo na medida em que vai envelhecendo. É um
momento de transformação fisiológica, a terceira fase, a senescência, que é caracterizada pelo declínio da capacidade
funcional do organismo.
O envelhecimento é causado pelas alterações musculares e celulares que vão reduzindo suas funções; a velocidade de
declínio das funções fisiológicas é acelerada com o aumento da idade.
 
O conhecimento molecular das alterações funcionais que ocorrem com o avanço da idade é fundamental para que se
possa compreender o processo do envelhecimento e definir intervenções estratégicas para aumentar a expectativa de
vida e viver a fase da senescência com qualidade. (HOFFMANN, 2008, p.15).
 
O processo de declínio do corpo faz parte da fisiologia do ser humano, o qual precisa saber lidar com as mudanças do
organismo multicelulares, já que o desenvolvimento, a reprodução e o envelhecimento são etapas naturais da vida de
cada espécie. Assim, é necessário ter conhecimento sobre o envelhecimento para saber que atividade pedagógica
poderá ser desenvolvida em prol da qualidade de vida do idoso, pois o envelhecimento será bem ou mal sucedido de
acordo com a capacidade funcional que a pessoa conseguir manter ao chegar à velhice. Por isso, atividades preventivas
são ideais para um corpo e mente sadia.
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000) define a população idosa como aquela a partir de 60 anos de idade. A
população cresceu bastante no Brasil e o número de idosos aumentou em quase quatro milhões de pessoas, fruto do
crescimento vegetativo e do aumento gradual da esperança média de vida. (IBGE, 2002).
Diante dos dados, ressaltase a necessidade de cuidar dos idosos numa perspectiva de atividades preventivas que
envolvam a educação e a saúde, em parceria.  A perspectiva de investir na qualidade de vida do idoso direciona para
políticas públicas que atendam a legislação vigente abordada no Estatuto do Idoso (Lei 10.741,01/10/2003), como
também a lei 8.843 (04 de janeiro de 1994) que dispõe sobre a política nacional do idoso, além do Programa Nacional
de Direitos Humanos (2002) que precisam ser efetivadas para atender a população de idosos no Brasil.
 
Assim, o ritmo acelerado de crescimento da taxa de participação dos idosos levanta importantes debates quanto à
capacidade da sociedade em se adaptar à essa realidade em mutação. Se, por um lado, a universalização dos
benefícios da seguridade social foi fundamental na melhoria dos rendimentos dos idosos, por outro o aumento do
contingente de idosos provoca fortes pressões no sistema previdenciário e de assistência social. Em paralelo, a redução
do número médio de componentes da família sob a responsabilidade dos idosos e concomitante aumento da proporção
de idosos vivendo sozinhos trazem à tona questões sobre as condições que devem ser oferecidas a esses idosos, com
tendência de vida cada vez mais autônoma e integrada. (IBGE, 2002, p. 31).
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A longevidade direciona a outras alternativas com a finalidade de atender o idoso e proporcionarlhe uma vida digna
para usufruir dos benefícios que a legislação garante; para tanto, é necessário ofertar condições de lazer, saúde,
atividades físicas que estimulem a realização de suas atividades diárias.
 
3 A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE NO CONVIVIO COM O IDOSO
 
O contexto do convívio com os idosos envolve saberes formais e saberes vivenciados na sua rotina, como membro da
coletividade num espaço de convivência. No asilo, os idosos compartilham saberes, interagem com o outro, daí ser
necessário respeitálos na sociedade como sujeitos que têm suas histórias, seus saberes. O “bem”, como produto da
ética de solidariedade, é fundamental para a criação de valores humanos. (VOSS, 2013, p.67).
Para tanto, o espaço de convivência é justamente o local onde se deve compreender e observar o idoso, não apenas
como indivíduo, mas respeitando sua singularidade, a complexidade do ser. Para tanto, é necessário que se leve em
consideração a sua necessidade, o nível de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A criança, os adolescentes,
como também os idosos perpassam por níveis de maturação na sua formação cognitiva e emocional que precisam ser
levados em conta pelo educador no decorrer das atividades pedagógicas.
 
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a
independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em
consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã
brasileiros com 60 anos ou mais de idade. Considerando: a) o contínuo e intenso processo de envelhecimento
populacional brasileiro; b) os inegáveis avanços políticos e técnicos no campo da gestão da saúde; c) o conhecimento
atual da Ciência; d) o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e
independência que pela presença ou ausência de doença orgânica; e) a necessidade de buscar a qualidade da atenção
aos indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde; f) o compromisso
brasileiro com a Assembleia Mundial para o Envelhecimento de 2002, cujo Plano de Madri fundamentase em: (a)
participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a pobreza; (b) fomento à saúde e
bemestar na velhice: promoção do envelhecimento saudável; e (c) criação de um entorno propício e favorável ao
envelhecimento; e g) escassez de recursos socioeducativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
 
Assim, é fundamental conhecer tanto o contexto social, quanto a saúde física e mental que se reflete no bemestar do
envelhecimento, a fim de iniciar uma proposta pedagógica envolvendo o aprender através de atividades
contextualizadas e que possa expressar o sentimento, emoção, além de desenvolver o seu processo criativo.
Para tanto, o educador, cada vez mais, necessita de uma fundamentação teórica adequada para o perfil do trabalho
com o idoso, pois é crescente a percepção de que ações pedagógicas, através da didática, são fundamentais para
reflexão de uma prática dialógica. Saber ouvir, aproveitar os momentos lúdicos, as aptidões que são desenvolvidas no
decorrer das atividades mostram como o pedagogo deve seguir sua trilha pedagógica. É necessária a habilidade do
pedagogo em observar, questionar, refletir, pesquisar, pois estes são requisitos essenciais para um pesquisador. O
espaço de convivência é o laboratório no qual aplica metodologias e observa seu resultado.
O processo de aprendizagem que estimula o desenvolvimento do idoso exige uma qualificação profissional que torne
possível perceber os momentos diferenciados pelos quais passa o idoso: gosta de compartilhar as atividades com os
colegas; formar grupos; trocar opiniões; mas, também gosta de ficar sozinho, e alguns têm dificuldade de se entrosar
com os outros. Na realização do projeto de extensão que foi trabalhado através de oficinas com pintura, modelagem e
jogos, os alunos de graduação perceberam a dificuldade de alguns em participar das atividades, alguns ficavam
receosos e outros se mostravam agressivos. No decorrer das atividades, foi observado que os receosos começaram a
participar e a se integrar nas atividades com os graduandos. Alguns participavam de forma tímida, outros não quiseram
participar no primeiro momento.
Portanto, toda a ação requer planejar para obter resultados satisfatórios ou mesmo descobrir erros a partir dos
obstáculos enfrentados.
O planejamento orienta o trabalho pedagógico, estimula a produção de ações pedagógicas orientadas para o perfil do
ambiente social em que estão inseridos. Através do planejamento, o pedagogo cria o hábito de pesquisar para poder
ofertar aos idosos um ambiente agradável de afetividade. O idoso é visto como um ser que tem uma bagagem cultural e
sofre influência social do meio em que vive. Diante dessas observações, cabe a reflexão acerca da práxis pedagógica, e
criar ações que estimulem saberes e preservem a saúde física e mental, proporcionando um ambiente agradável de
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convivência.
 
Art. 2º  O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral
de que trata esta Lei, assegurandose lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003).
 
A proposta pedagógica integrada para a preservação da saúde, através da prevenção, envolve momentos de reflexão e
análise para compreender o perfil do idoso e pensar estratégias que avancem no bemestar, como também contribuir
para sua valorização como sujeito que precisa saber conviver e compartilhar numa sociedade ainda individualista,
competitiva e preconceituosa. Respeitar suas diferenças não para afastar, mas sim agregar, estimular e levantar sua
autoestima, deixando claro que tem condições de avançar quando estimulado.
Foi observado no desenvolver das oficinas que os idosos são carentes de afeto; muitos, quando percebem que os
graduandos demonstravam carinho, atenção, mostram seus sentimentos de afeto através de um beijo, abraço, ou
mesmo um sorriso. Além dos elogios.
 
 
Você é bonito (IDOSA E, 2015).
 
Gosto muito quando vocês jogam com a gente (IDOSO B, 2014).
 
Venha sempre nos visitar, porque tenho com quem conversar e brincar. (IDOSO Y, 2015).
 
Vocês não sabem a importância do desenvolvimento desse tipo de atividade para os idosos, não apenas por trabalhar
aspectos cognitivos e motores, etc..  Mas o laço emocional que mesmo pelo curto período de tempo eles criam com
vocês, pois, muitos aqui não são visitados por suas famílias. (Profissional X, 2015).
 
O depoimento dos idosos no momento das atividades proporcionou aos graduandos conhecer um pouco da sua história
e desenvolver estratégias que envolvam afetividade e compartilhamento. O processo é longo, pois o idoso precisa
conhecer o pedagogo e sentirse seguro no espaço de convivência. Outro ponto importante a enfatizar é o contato com
a família, fundamental para o trabalho compartilhado, informando, orientando em prol do bemestar.
O processo criativo, através de ações pedagógicas integradas à afetividade, permite compreender a singularidade de
cada um, seus momentos de alegria e momentos de tensões, pois o ato educativo está direcionado ao desenvolvimento
integral do ser. Como cita Freire (1992 p 20) “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua produção ou a sua construção.” Para tanto, o educador é aquele que estabelece uma relação e um diálogo com o
idoso, bem como uma afetividade que busca motivar o processo de aprendizagem, estimulando a sua produção,
valorizando sua criatividade, elevando sua autoestima acreditando que ele é capaz de gerar ideias e colocálas a
serviço de sua vida.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
É fundamental perceber a importância da valorização da pessoa idosa através de políticas públicas efetivas para o
atendimento necessário, numa perspectiva de prevenção e qualidade de vida, que proporcione assegurar a efetivação
do direito à vida, à saúde, ter uma vida longa, de qualidade, à educação, à cultura de acordo com Estatuto do Idoso, no
qual se assinala a necessidade de respeito ao idoso.
As ações pedagógicas desenvolvidas no espaço de convivência proporcionaram troca de experiências, e os
depoimentos dos idosos revelaram como é fundamental abrir o espaço para essa troca, de forma afetiva,
compreendendo as suas construções de saberes e criando os momentos de descontração através das atividades
lúdicas que tornam possível desenvolver a memória, coordenação e a sociabilização. Como também um espaço para os
graduandos de pedagogia exercerem suas práticas através de atividades que estimulem a prevenção e oportunize
vivências para melhoria da saúde do idoso.
Os graduandos de Pedagogia, no decorrer do curso, realizam atividades pedagógicas com as crianças, jovens e
adultos, mas com os idosos não tinham contatos. Através da disciplina Pedagogia Hospitalar tiveram oportunidade de
vivenciar atividades pedagógicas integradas à saúde do idoso. É um espaço ainda pouco trabalhado na sociedade, em

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_ludico_e_afetividade_praticas_pedagogicas_em_prol_da_qualidade_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.46,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



que o pedagogo tem um papel importante, compartilha conhecimentos integrados a uma equipe multidisciplinar. O
pedagogo em sala de aula também poderá desenvolver um trabalho de sensibilização com seus alunos, implementando
ações que contraponham atitudes preconceituosas e sejam esclarecedoras de que o envelhecimento não é sinônimo de
doença.
Assim, uma proposta pedagógica que envolva a afetividade e proporcione ouvir os idosos contribui para sensibilizar e
repensar uma práxis pedagógica voltada para o acolhimento e o combate ao preconceito. Para que isso aconteça, é
necessário investir na formação continuada do educador, pois alguns professores têm dificuldade de desenvolver dentro
da sua própria disciplina atividades relacionadas ao envelhecimento do ser humano. O rendimento salarial insatisfatório
e uma carga horária elevada, muitas vezes, não permitem a possibilidade de aquisição de livros ou cursos para
aperfeiçoamento.
Assim, é necessário rever estratégias e políticas públicas que possibilitem ao pedagogo ter acesso a novos saberes
para que possa replanejar suas aulas e direcionar o ensino, não através da memorização, mas sim do debate e da
reflexão.
A família, de acordo com os depoimentos dos profissionais que atendem aos idosos, estão distantes e a frequência da
visita é bem esporádica; atribuem às profissionais a responsabilidade pelos cuidados com os idosos e, muitas vezes, as
queixas constantes são a falta do convívio com os familiares.
Assim, ações afirmativas, e, no contexto educacional, um currículo direcionado para a ética do cuidar, mediante o qual
professores e alunos possam compartilhar opiniões em prol de uma relação mediada pelo diálogo proporcionará aos
alunos de todas as faixas etárias compreenderem o idoso como um ser humano que tem muito a ofertar com sua
sabedoria e experiência, além de ressaltar que ao perceber os primeiros sintomas de envelhecimento, não deve ficar
deprimido, colocando a culpa do envelhecimento por tudo de ruim que acontece, pois, como cita Morin (2007, p.35):
“Nos espíritos dos indivíduos, as religações acontecem a partir da responsabilidade, da inteligência, da iniciativa, da
solidariedade, do amor.” Envelhecer sem culpas, sem traumas é o ideal para que possa desfrutar da vida de forma
tranquila, segura e feliz consigo mesmo.
Assim, o ponto de partida é o repensar em atividades que possam contemplar as Diretrizes da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa que, além de promover atenção integral à saúde da pessoa idosa, possa também valorizar os
conteúdos atitudinais no currículo da Educação Básica que contribuam para as religações entre o indivíduo; através da
ação de ouvir o idoso, professores e comunidade em prol do respeito e carinho pelo mesmo. Dessa forma a educação
poderá contribuir para ações em que prevaleça o altruísmo, e que o sentido da responsabilidade e da solidariedade
sejam mais consistentes em prol da qualidade de vida do idoso.
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