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Resumo

Atualmente com as modificações na comunicação e no relacionar entre as pessoas, onde as
redes sociais têm papel fundamental na mediação destas relações, prevalecendo como uma
das maiores fontes de comunicação, a relação de comunicação do jovem com o idoso está
cada vez menor. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de  um
grupo de adolescentes participantes do Projeto de Inclusão Digital ofertado pela Faculdade
Vale  do  Salgado  junto  com  o  time  Enactus.  Visando  promover  o  empoderamento  e  o
protagonismo juvenil, bem como prepará-los para uma série de vivências intergeracionais. A
experiência mostrou-se importante devido os aprendizados dinâmicos, onde foi possibilitado
influenciar positivamente a desmistificação de como o adolescente visualiza a velhice.
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Abstract

Nowadays,  with  the  modifications  in  the  communication  and in  the  relationship  between
people, where social networks play a fundamental role in the mediation of these relations,
prevailing as one of the major sources of communication, the communication relationship
between the young person and the elderly is less and less. Thus, this paper aims to report the
experience of a group of adolescents participating in the Digital Inclusion Project offered by
the  Vale  do  Salgado  School  together  with  the  Enactus  team.  Aiming  to  promote  youth
empowerment  and protagonism,  as  well  as  prepare  them for  a  series  of  intergenerational
experiences. The experience proved to be important due to the dynamic learning, where it was
possible to positively influence the demystification of how the adolescent visualizes old age.
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INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência vem descrever uma sequência de vivências realizadas

com um grupo de adolescentes  participantes do Projeto de Inclusão Digital  ofertado pela

Faculdade Vale do Salgado em conjunto com o seu time Enactus. O objetivo destas atividades

foram promover  o  empoderamento  e  o  protagonismo juvenil  de  adolescentes,  bem como

prepará-los para uma série de vivências intergeracionais com o grupo de idosos EnvelheSer,

possibilitada a partir da ampliação de consciência dos jovens sobre o seu compromisso social.
Hoje, com as transformações na forma de comunicar e relacionar entre as pessoas,

onde as redes sociais têm papel fundamental na mediação destas relações, prevalecendo como

uma das maiores fontes de comunicação, a relação de comunicação do jovem com o idoso

está cada vez menor. Partindo desta compreensão, a experiência a seguir trata do início de um

processo de sensibilização com um grupo de 45 adolescentes, com faixa etária entre 11 e 15

anos, advindos de escolas públicas da cidade de Icó/CE, para a realização de uma série de

encontros intergeracionais com o grupo de idoso ofertado pelo time.
A convivência entre pessoas em estágios distintos da vida pressupõe uma rica troca de

conhecimentos  e  aprendizagens capaz de impactar  positivamente a  realidade  das  pessoas,

ressaltando a diversidade presente em cada etapa do desenvolvimento humano. Esta interação

provoca ainda o surgimento de novas ideias e  formas de relacionar-se com o mundo dos

sujeitos  envolvidos,  além  de  sensibilizá-los  com  relação  ao  respeito,  à  comunicação,

flexibilidade, abertura ao novo, engajamento com o outro e amabilidade.
A adolescência é um período da vida cercado por dúvidas, questionamentos e uma

série de características próprias, como: forma de sentir, vestir e comunicar-se, dando espaço

para  comportamentos  seguidos  de  acordo  com o  meio  onde  está  inserido.  Nesta  fase  do

desenvolvimento,  além  de  habilidades  cognitivas  os  adolescentes  necessitam  do

desenvolvimento  de  habilidades  de  autoconhecimento,  autoconfiança,  empoderamento,

estabilidade  emocional,  controle  do  estresse  e  a  empatia,  como  forma  de  favorecer  o

enfrentamento de algumas instabilidades  emocionais  e qualificar  as  relações estabelecidas

com o meio social (MINTO, 2006).
Para a maioria dos jovens, os idosos são considerados pessoas sem expectativa de vida

e sem capacidade de desempenhar papéis na sociedade. É notório a distinção na forma de

tratamento  do  jovem  para  com  o  idoso,  sem  considerar  que  os  idosos  podem  repassar

conhecimentos adquiridos ao logo de sua vida através da sua experiência e a geração mais
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jovem pode atualizar o público mais velho com os acontecimentos da atualidade havendo uma

troca  de  vivências  e  saberes  capaz  de  qualificar  a  convivência  entre  estes  (GVOZD,

DELLAROZA, 2012).
Diante  desta  realidade,  o  presente  trabalho  justifica-se  a  partir  da  necessidade  de

iniciativas que possibilitem a integração entre gerações, promovendo a criação de espaços

compartilhados  entre  jovens e  idosos  que proponham um alinhamento  entre  os  estilos  de

comunicação utilizados por estes e a qualificação das relações entre grupos que estão em fases

distintas do desenvolvimento.
A comunicação  se  apresenta  como  elemento  imprescindível,  fazendo  com que  as

pessoas tenham contato umas com as outras, por meio de sons, gestos, palavras, sentimentos e

emoções a serem possivelmente compreendidas pelo outro através de uma troca. Através da

comunicação é feita a exteriorização do que se pensa, sendo que a comunicação verbal e a não

verbal expõe o ser social e a expressões de sentimentos (SILVA, 2000).
Entende-se que a comunicação verbal constitui-se na fala e na escrita e a não verbal é

expressada  pelo  corpo  ou  através  de  comportamentos  que  não  são  expostas  através  das

palavras, como por exemplo: expressão facial, distanciamento corporal, gestos, postura e até

mesmo a forma de organizar seus objetos. Entretanto, a comunicação está presente de forma

diferente entre as distintas faixas etárias, o que pode ocasionar um distanciamento pela falta

de compreensão da utilização de determinados signos linguísticos (SILVA, 2000).
A  comunicação  por  via  de  redes  sociais  é  uma  das  formas  mais  praticadas  na

contemporaneidade pelos adolescentes, vindo a disponibilizar a linguagem verbal através da

escrita,  da  emissão  de áudios,  e  através  de  símbolos  que são os  emojis.  Estes  objetivam

expressar  sentimentos  através  de  desenhos,  sendo eles  a  imitação  de  algumas  expressões

faciais ou desenhos de objetos para assim facilitar a comunicação e transformá-la mais real,

porém, o receptor ainda poderá sentir dificuldades ou não interpretar da forma desejada pelo

emissor, pois o entendimento ocorrerá de acordo com a cultura em que os mesmos então

inseridos, seu estado de humor ou fase do desenvolvimento (PAIVA, BISPO, 2017).
Considerando esta problemática tornou-se relevante a realização de oficinas e rodas de

conversa no âmbito do Projeto Inclusão Digital objetivando a sensibilização de um grupo de

adolescentes para a construção de um encontro intergeracional, entre estes e o grupo de Idosos

EnvelheSer do time Enactus Vale do Salgado.

O DESABROCHAR DE POTENCIALIDADES
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A proposta consistiu na realização de 01 oficina e 03 rodas de conversa ao longo do

período de quatro semanas, nas tardes de terça-feira, em uma das salas de aula da Faculdade

Vale do Salgado - FVS, cada encontro com duração de uma hora e meia. Os momentos foram

facilitados por uma aluna e uma professora do curso de Psicologia da referida instituição e

apoiados por um professor e alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

monitores do curso de Inclusão Digital para alunos de duas escolas públicas municipais da

cidade de Icó/CE.

No  primeiro  encontro  aconteceu uma  roda  de  conversa  onde  o  tema  abordou  a

comunicação, através da proposição: O corpo fala. O objetivo foi trabalhar as diversas formas

de comunicação, entre elas a comunicação verbal, não verbal, corporal e através de símbolos.

Inicialmente houve uma explanação a respeito dos tipos de comunicação, focando então na

comunicação  não  verbal  e  por  símbolos.  Citados  exemplos  de  comunicação  como

vestimentas, comportamentos contrários da fala, expressões faciais e os símbolos das redes

sociais, como os emojis e o possível desentendimento em suas interpretações considerando a

cultura e as faixas etárias envolvidas no processo comunicativo. Ao final da roda foi ofertado

aos adolescentes um pirulito em formato de emoji.

O  segundo  encontro  foi  a  realização  de  uma  oficina  para  a  produção  de  emojis

individuais  que  representassem os  sentimentos  prevalentes  para  cada  participante.  Foram

distribuídos, folhas de cartolina, pincéis, tinta, canetinhas coloridas, cola e tesoura para que

confeccionassem o símbolo que mais representasse sua comunicação cotidiana. Ao final, os

adolescentes  fizeram uma  breve  apresentação  dos  significados  daqueles  desenhos  para  o

grupo e de como eram comumente utilizados em sua relação entre  pares,  familiares  e na

escola.

O terceiro momento consistiu na realização de uma segunda roda de conversa, onde o

tema central foram as habilidades de cada um e o potencial transformador dessas habilidades

para a vida de outras pessoas. De início, foram apresentados ao grupo tipos de habilidades,

que podem ser inatas ou adquiridas ao longo das relações que estabelecemos na vida. Em

seguida foi pedido que eles escrevessem ou desenhassem o que mais sabiam ou gostavam de

fazer, e em que atividades se sobressaiam. Após esse momento foi lançada a proposta de

usarmos essas habilidades de forma benéfica e intencional para um grupo de pessoas. Após

respostas positivas por parte dos adolescentes, foi lançado o desafio como tarefa para casa que
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refletissem sobre algo que poderiam fazer para beneficiar outras pessoas com as habilidades

que dispõe.

O último encontro propôs uma conversa sobre os ciclos da vida. Teve início com uma

apresentação das fases da vida, do nascimento à morte, dando sequência com a exibição de

um vídeo contendo trechos do filme " O Curioso caso de Benjamin Button". Após a exibição,

seguiu-se  um  momento  reflexivo  por  parte  do  grupo  e  o  posterior  compartilhamento

abordando o real significado do envelhecer, e como o envelhecimento era percebido pelo

grupo.

Foram  levantadas  questões  sobre  o  envelhecimento  ser  uma  etapa  natural  do

desenvolvimento  humano,  e,  de  como esse  processo  pode  nos  afetar  e  o  que  fazer  para

melhorar a qualidade de vida dos idosos. Nesta ocasião foi apresentado ao grupo o trabalho

realizado  pelo  time  Enactus  Vale  do  Salgado  com o  grupo  EnvelheSer,  um projeto  que

contempla tecnologia,  criação e empreendedorismo na terceira idade.  A culminância deste

encontro foi a emergência da proposta de utilizar as atividades pensadas no encontro sobre

"habilidades" na promoção de oficinas geridas pelos adolescentes para os idosos participantes

do Projeto EnvelheSer.
A proposta do encontro intergeracional protagonizado pelos adolescentes se configura

como  espaço  de  empoderamento  para  os  dois  grupos  envolvidos  pautado  em  ações

empreendedoras capazes de transformar o mundo num lugar melhor para se conviver, tendo o

amor ao próximo, a empatia, a solidariedade e o respeito como meios para se chegar a este

fim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender  as  emoções  expressas  no  dia  a  dia  não  é  fácil,  o  fato  onde  a

comunicação engloba cada vez mais a necessidade de um contato não tão pessoal, havendo

então o distanciamento entre as pessoas. Os adolescentes e o público de idosos mantem uma

forma de viver e ver a vida diferente, onde a busca do entendimento dos distintos grupos

despertou e motivou no processo e elaboração das vivencias, tendo como missão promover ou

despertar um melhor entendimento entre os adolescentes com as temáticas trabalhadas, afim

de proporcionar a aceitação do ser diferente e no convívio social entre as variáveis idades.

Essas vivencias foram de suma importância para possibilitar o envolvimento do grupo,

possibilitando  falas  pessoais  e  depoimentos  que  geraram emoção,  contribuindo  assim  na
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conscientização dos participantes e da importância de escutar o outro, trabalhando assim a

empatia. Um dos depoimentos de um adolescente quando falava da sua vó emocionou a todos

"Agora eu entendo o porquê minha vó fica tão triste, ninguém quer conversar com ela, e eu

fico só no celular, que triste eu não dar atenção para ela".

Os relatos feitos pelos adolescentes ficaram claro que muitos deles se importam com

sua velhice, o lado positivo foi o fato de quem fica velho fica mais sábio e o negativo foi a

forma que  os  mais  velhos  dependem dos  outros,  havendo possibilidade  de  incomodar  as

demais  pessoas.  Com um maior  índice  positivo  a  discursão  e  falas  com o tema sobre  a

velhice, provocou debates de como proporcionar o respeito e como fazer a diferença na vida

dessas  pessoas,  sentimentos  de  empatia  e  compaixão  vieram  a  aflorar  entre  alguns

participantes.

A experiencia desse projeto junto com as vivencias, mostrou-se importante devido os

aprendizados dinâmicos ali  vividos,  onde foi  possibilitado influenciar  de forma positiva a

desmistificação de como o adolescente visualiza a velhice e o envelhecimento. O projeto foi

construído propositalmente para despertar  esse olhar  diferenciado dos  adolescentes para a

realidade das pessoas mais velhas, possibilitando assim um envelhecer mais consciente.
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