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Resumo

A população mundial tem crescido em sua totalidade e está vivendo mais. A predisposição é
que tal envelhecimento provoque novas exigências econômicas, sociais e políticas para toda a
humanidade.  Com  isso,  este  trabalho  trata-se  de  um  relato  de  experiência  sobre  as
intervenções que foram elaboradas a partir da disciplina de Estágio Profissional I com ênfase
em clínica, bem como, trabalhar a psicomotricidade e a cognição junto ao Projeto EnvelheSer
desenvolvido pelo Time Enactus Faculdade Vale do Salgado. Dessa forma, foi verificado que
o objetivo de utilizar exercícios psicomotores a idosos, foi alcançado, tendo em vista que as
práticas foram importantes para possibilitar o envolvimento, viabilizando influenciar de forma
positiva a desmistificação sobre a velhice.
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Abstract

The world's population has grown in its entirety and is living longer. The predisposition is that
such aging will trigger new economic, social and political demands for all of humanity. Thus,
this work is an experience report on the interventions that were elaborated from the discipline
of Professional Internship I with emphasis in clinical, as well as, to work the psychomotricity
and the cognition next to the EnvelheSer Project developed by the Time Enactus Faculty Vale
do Salgado. Thus, it was verified that the goal of using psychomotor exercises for the elderly
was reached, considering that the practices were important to enable the involvement, making
it possible to positively influence demystification over old age.
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INTRODUÇÃO

A  população  mundial  tem  crescido  em  sua  totalidade  e  está  vivendo  mais.  A

predisposição  é  que  tal  envelhecimento  provoque novas  exigências  econômicas,  sociais  e

políticas para toda a humanidade. Sem uma organização proativa para gerar mudanças no

ambiente e nos indivíduos que proporcione um envelhecimento apropriado, a proporção dos

custos com saúde e com sistemas de estrutura social para tal população ficará insuportável

(HAWKINS, 2005).

Com isso, ações que promovam a saúde devem ser ampliadas, visto que a promoção

da saúde procura intervir em um contexto de saúde como um todo, abrangendo a pessoa em

sua situação coletiva, proporcionando uma mobilização individual e social para o bem-estar,

fazendo com que as pessoas possam entrar em contato com as informações sobre os riscos de

doenças, além de oportunizá-las no conhecimento dos melhores mecanismos de proteção e

prevenção (MARCHIORI BUSS, 2000).

A prevenção vem com uma ação antecipada de prevenir a saúde da população, com a

missão  de  diminuir  os  riscos  da  doença  estando  sempre  baseado  no  pelos  conceitos  de

pesquisas  epidemiológicas  e  literais  para o embasamento  empírico e  qualificado sobre os

mecanismos de prevenção, onde busca intervenções que minimiza os agravos das doenças e o

surgimento delas (CZERESNIA, 2003).

Dessa  forma,  o  estágio  profissional  I  tem  por  objetivo  promover  a  promoção  e

prevenção  da  saúde,  com isso  pensou-se  em uma intervenção voltada  para  um grupo de

idosos, no qual buscou-se a missão de trabalhar o aprimoramento psicomotor, já que essa fase

demanda  muito  dessa  especificidade,  pois  sabe-se  que  a  fase  do  idoso  carrega  muitas

fragilidades por se encontrarem no último estágio da vida. 

Envelhecer de maneira saudável significa permanecer autônomo na vida, pois isso é

importante para conseguirmos alcançar a estabilidade e assim possibilitar o sentimento de

capacidade,  já  que  para  isso  é  preciso  que  estejamos  conscientes,  ativos  fisicamente  e

equilibrado emocionalmente,  proporcionando assim o desempenho das  obrigações  sociais,

econômicas e culturais (COSTA, ROCHA E OLIVEIRA, 2012).

A psicomotricidade surge com o objetivo de aperfeiçoar e de dá força para a excursão

dessas atividades, onde ela possibilita o estimulo cognitivo e motor, favorecendo ao indivíduo

de maneira bastante significante, já que promove uma melhor qualidade de vida e um maior
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exercício daquilo que está fragilizado, produzindo dessa forma a potencialização (COSTA,

ROCHA E OLIVEIRA, 2012). 

Ainda, a psicomotricidade é um campo de influências entre a psique e o corpo, onde

ambos estão interligados, os estudos sobre esse conceito vêm sendo aprimorados ao longe do

tempo e mostrando a grande relevância que se faz presente ao ser incluída na pratica de

atividades educativas de crianças e adultos, ocasionando transformações (SANTOS, 2015). 

Entre  essas  fundamentações  existiu  os  textos  que  serviram  de  suporte  para  as

intervenções  e  um  deles  que  serviu  uma  considerável  ajuda  foi  o  que  fala  sobre  o

relacionamento  terapêutico,  no  qual  releva  a  importância  da  escuta,  onde  a  partir  dos

conhecimentos técnicos, pode-se identificar na escuta aprofundada uma significativa raiz do

problema  e  isso  se  dá  através  da  relação  de  confiança  que  parti  do  consulente  para  o

profissional,  partindo  disso  se  tem   o  contexto  ampliado  de  saúde  (MARTINS;

GONCALVES, 2007)

Com isso, é importante que o profissional se desprenda de suas armaduras e possa

perceber o sujeito apenas como um ser que é dotado de capacidades, mas se encontra em

situações  vulneráveis,  por  conseguinte  é  fundamental  que  esse  sujeito  em  uma  relação

terapêutica se sinta ativo e se permita proporcionar insight. Além disso o papel profissional

dirá muito do processo por isso é interessante que o próprio possa ter uma visão ampliada

sobre  o  sujeito,  entendendo  que  cada  um  carrega  sua  particularidade  (MARTINS;

GONCALVES, 2007).

Dessa  forma, este  trabalho  tem  por  objetivo,  relatar  a  experiência  acerca  das

intervenções que foram elaboradas a partir da disciplina de Estágio Profissional I com ênfase

em clínica, que tem como metas instigar a promoção e prevenção de saúde do idoso, bem

também como trabalhar a psicomotricidade e a cognição, pretendendo assim uma melhoria na

sua qualidade de vida. As intervenções foram trabalhadas junto ao projeto EnvelheSer, que é

desenvolvido pelo Time Enactus Vale do Salgado.

PSICOMOTRICIDADE NA MELHOR IDADE – PROJETO ENVELHESER

O Projeto EnvelheSer trabalha com público de uma faixa etária acima de 50 anos, do

município de Icó-CE. O projeto iniciou em 2017. O projeto visa proporcionar às pessoas da

terceira idade à inclusão social e a promoção à qualidade de vida.
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No dia 26 de setembro de 2017 ocorreu o primeiro encontro de estágio. Neste foi dada

aula  de  informática,  foi  possível  observar  que  os  mesmos  já  eram  dotados  de  bom

comportamento e bastante receptíveis,  além disso,  como o acompanhamento deu-se início

alguns  meses  após  início  do  projeto,  os  idosos  já  mostraram algumas  habilidades,  onde

revelaram que já sabiam manusear o computador, alguns com dificuldades, mas sabiam ligar,

acessar a internet, digitar e desligar. 

Outro ponto que se manifestou durante o processo foi a questão do companheirismo

deles, em que uns ajudavam ao outro e assim possibilitava que ambos pudessem desenvolver

ainda mais o compartilhamento de suas potencialidades e o respeito diante das dificuldades

que o outro apresenta. Neste dia os mesmos participaram de um jogo online. 

No dia 10 de outubro de 2017 foi sucedido a segunda ida a campo, na oportunidade foi

apresentado o Projeto de Intervenção no primeiro momento para a monitora Raquel Gomes, a

mesma relatou algumas informações relevantes sobre o que se pretendia realizar com o grupo,

em que seria algo voltado para a questão da alimentação, onde os idosos iriam trabalhar com o

aproveitamento  de  bananas,  produzindo  bolos,  doces  e  outras  coisas.  Em  seguida  foi

compartilhado com os idosos, onde foi falado os objetivos e o que pretendíamos realizar, além

de nos apresentarmos, foi concretizado a atividade dos origamis, onde foi dividido em duas

etapas, a primeira consistia em criar um origami numa folha A4 inteira, a segunda seria na

metade dela, sendo essa a etapa mais difícil. 

Durante o processo, o que percebido no primeiro encontro se concretizou ainda mais,

era bastante nítido a vontade que cada um tinha de fazer o seu melhor e de ajudar ao próximo,

com a  atenção e  com a  energia  que  eles  tanto  manifestaram.  Isso  relevou o  quanto  eles

gostavam de participar dos encontros e de estar ativo no processo. 

No dia  17 de outubro de 2017 ocorreu mais  um encontro  de estágio,  no qual  foi

sucedido  no  primeiro  momento  uma  atividade  de  aquecimento  que  trabalha  a

psicomotricidade,  foi  colocado  no  quadro  várias  folhas  coloridas  cortadas  em  forma  de

quadrado, nessas folhas tinham nomes de cores que não correspondia a cor da folha,  era

chamado os idosos um de cada vez e pedido que identificassem as cores, só que em nenhum

momento  foi  falado  se  era  a  palavra  ou  a  cor  do  quadrado,  depois  que  todos  os  idosos

apontaram  o  que  achava  com  as  mãos,  foi  explicado  o  intuito  da  atividade.  A mesma

trabalhava a atenção e os movimentos corporais, ocasionando assim o desenvolvimento da

psicomotricidade. Esse momento foi bastante interessante pois surgiu respostas diversas, além
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de ter se tornado dinâmico, já que se despertou a curiosidade em saber em o que de fato era

para se colocar a mão, se era na cor do quadrado ou na palavra, com isso compreendi que são

pessoas espertas e que estão atentos a tudo que se fala. 

No dia 19 de outubro de 2017 foi efetuado o quarto encontro de estágio, foi realizado a

atividade do telefone sem fio corporal, formamos um círculo, em que ficávamos de costas uns

para  os  outros,  iniciamos  virando  de  frente  para  quem  estava  ao  lado  e  fizemos  um

movimento com os braços e pernas, depois a pessoa que estava de frente teria que fazer esse

mesmo movimento para quem estava ao seu lado, e assim ia se constituindo o telefone sem fio

corporal. 

Em seguida foi explicado o que se pretendia com aquela atividade, que era trabalhar a

psicomotricidade, pois ao mesmo tempo que era exercitado o corpo era testado a atenção, a

memória e a cognição, pois essa atividade demandava um pouco de habilidade e percepção.

Neste  instante foi-se manifestado algumas dificuldades motoras,  o que acabou tornando a

atividade divertida, já que ninguém conseguiu fazer o movimento que de fato era para ser

feito. 

No dia  24 de outubro de 2017 ocorreu a  atividade que teve como tema “O papel

colorido” no primeiro momento foi formado um círculo com o grupo e pedido para que os

integrantes se concentrem e pensem em algum sentimento que está presente em sua mente no

momento, depois foi pedido que eles escolhessem um pedaço de papel da cor que preferissem,

sendo uma cor que se relaciona ao seu sentimento em seguida foi formado grupos de acordo

com as  cores  escolhidas  e  pedido para que eles  discutam sobre seus sentimentos  com os

integrantes durantes dez minutos. Para concluir foi formado um círculo novamente e discutido

como foi  a experiência,  e  que conclusão eles  tiraram disso.  Foi um momento em que se

manifestam diversos sentimentos positivos, no qual era perceptível o quando aquelas pessoas

tinham a facilidade de desenvolver o afeto e de darem importância ao contado, a relação de

carinho e amor entre ambos. 

No dia 31 de outubro de 2017 foi ocorreu a apresentação sobre o outubro rosa, no qual

fizemos uma pequena apresentação sobre o mesmo, na primeira etapa mostramos um vídeo

em que falava  sobre  os  fatores  de  risco,  as  estatísticas,  os  sintomas  e  mostrava  algumas

imagens  sobre  o  autoexame,  depois  complementamos  esse  conteúdo  falando  ainda  sobre

mamografia,  sobre  a  faixa  etária  de  riscos  entre  outros.   Após,  foi  realizada  a  aula  de

informática onde se concretizou com explicações sobre sites e pesquisas, no qual os idosos
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aprenderam a pesquisar e assim fizeram algumas pesquisas, como de receitas e crochês. Esta

ocasião  foi  muito  enriquecedora,  pois  possibilitou  que  os  idosos  pudessem conhecer  um

pouco mais sobre os riscos do câncer e assim foi sucedido a promoção e prevenção da saúde,

já que servimos dos nossos conhecimentos e motivamos a discussão sobre uma questão de

saúde que está muito presente atualmente.  

No dia 06 de novembro de 2017, foi feito uma oficina de artesanato, de início falamos

o que iria  ser  feito,  depois  foi  mostrado um vídeo que explicava como fazer, esse vídeo

ensinou o passo-a-passo de como criar um porta objeto com caixa de sapatos. Logo depois

dividimos os idosos em grupos entregamos os materiais, que eram caixas de sapatos, tesoura,

cola, jornais, fitas adesivas e depois pedimos para que eles fizessem o que foi ilustrado no

vídeo. 

No dia 13 de novembro de 2017 foi executada a oficina de dança com as estudantes de

Educação Física. Primeiramente, os idosos tiveram que encher algumas bexigas, muitos não

conseguiram, então ajudamos, depois tinham que formar duplas e dançar com a bexiga sem

deixá-la cair nem estourar, depois eles fizeram um exercício de aeróbica que estimulava a

flexibilidade do corpo, em seguida foi dividido dois grupos e cada um tinha que elaborar uma

performance para a música que escolheram, logo depois teriam que apresentar, com isso foi

finalizado este  encontro  com grande satisfação e  harmonia,  sendo esta  uma oportunidade

única.  

Em 21 de novembro de 2017 foi efetuada mais uma prática, neste dia foi feito um

seminário em que se baseava na apresentação dos aparelhos de informática, formamos grupos

e cada grupo ficou responsável por três aparelhos, os mesmos teriam que digitar o nome dos

aparelhos, qual a utilidade e se era um dispositivo de entrada ou de saída, logo depois teriam

que exibir isso para os outros grupos. 

No dia 04 de dezembro de 2017 foi estabelecido mais um encontro, neste dia foi feito

a reciclagem de  garrafas  pet.  Inicialmente  foi  explicado os  objetivos  que era  estimular  a

criatividade, depois foi separado grupos, no qual cada um ficava com duas garrafas pet e

alguns materiais como tesouras, canetas, jornais, cola e tintas, os grupos teriam que utilizar

desses materiais para produzirem alguma coisa com as garrafas que pudessem servir para algo

do dia a dia.

No começo foi percebido que estavam com um pouco de dificuldades, não sabiam o

que fazer, mas depois foi surgindo os pensamentos criativos, dessa forma foi-se dando início
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as produções, como sempre surgiu o sentimento de gratidão e acolhida com os sorrisos que

eram compartilhados e por sempre conseguir concluir os objetivos.

Dessa forma, visto a relevante diversificação de atividades realizadas com diversas

metodologias  de  trabalho,  é  possível  notar  os  idosos  são  capazes  de  realizar  tarefas

multidisciplinares e que é possível abranger diversas áreas para tal público.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se  então  que  o  Estágio  Profissional  é  de  grande  importância  para  grade

curricular dos acadêmicos, seja eles de psicologia ou outras formações, no qual oportuniza o

desenvolvimento  de  suas  habilidades  e  potencialidades.  Proporcionando  ao  estudante  um

conhecimento  sobre  sua  atuação  futura  e  sobre  algumas  áreas  em  que  é  possível  se

profissionalizar, intervindo ainda no aperfeiçoamento do olhar clínico e do posicionamento

ético e comprometido. 

Desse modo pode-se aprimorar tanto o crescimento pessoal como profissional, em que

o estudante se torna causador da sua própria evolução e com isso percebe o significado do

tornar-se uma pessoa competente e ativa na sua área de atuação, ocasionando assim um maior

reconhecimento de seus valores, onde se produz um serviço qualificado. 

Portanto  este  estágio  me  proporciona  um significativo  desenvolvimento  pessoal,  é

possível  conhecer  com  maior  respaldo  um  pouco  sobre  a  função  da  psicologia  nas

intervenções  de  grupo,  compreendendo  o  quando  é  fundamental  estarmos  embasados

teoricamente  e  fundados  pela  empatia,  onde  isso  possibilita  uma  relação  confiável  e

terapêutica,  no  qual  ocasiona  várias  expressões  de  sentimentos  e  assim  permite  as

intervenções com o intuito de promover a qualidade de vida.

Tendo  em  vista  o  uso  de  exercícios  psicomotores  a  um  grupo  de  idosos  como

estratégia de educação em saúde possibilitando uma abrangência maior de possibilidades, de

atividades e de vivências intencionais; empenhando-se sempre não apenas em viver mais, mas

também em viver melhor, alcançou os objetivos propostos.  As práticas foram importantes

para possibilitar o envolvimento do grupo e aprendizados dinâmicos, viabilizando influenciar

de forma positiva a desmistificação sobre a velhice.
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