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RESUMO: O I seminário do Projeto Intercâmbio Comunitário em Gerontologia (PICG) do NETI teve 
por objetivo refletir sobre as ações desenvolvidas e identificar coletivamente as suas principais 
potencialidades e fragilidades para subsidiar uma proposta pedagógica que atenda as atuais 
especificidades do envelhecimento humano. O evento iniciou com uma reflexão acerca do 
desenvolvimento humano e o trabalho comunitário abordando aspectos que possam contribuir na 
reflexão do trabalho do PICG, seguido de trabalho em grupo com uma dinâmica de co-criação entre os 
participantes. Para tal, foi utilizado o mapa dos sentidos envolvendo monitoras do Projeto, 
estagiários(as), palestrantes, profissionais e coordenação do NETI. Espera-se que a participação e a 
produção coletiva de todos os envolvidos na atividade de co-criação, forneça subsídios para a elaboração 
da referida proposta e contribua para o protagonismo social das idosas. 
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INTRODUÇÃO 

Com o envelhecimento populacional, o idoso passa a ressignificar o seu papel na sociedade 
abrindo novos canais de participação social. Esta participação social se efetiva através de políticas 
públicas advindas com a Constituição Federal de 1988, seguida da Política Nacional dos Idosos e 
Estatuto do Idoso e os Conselhos de Idosos, e do próprio protagonismo dos mesmos. No que se refere 
ao protagonista e protagonismo, que são palavras comumente utilizadas em campos da literatura, no 
campo das ciências sociais, os termos têm sido empregado em variantes do termo “sujeito” para designar 
grupos ou conjuntos de atores sociais que desencadeiam ações e se colocam ativamente na construção 
da história (Minayo, 2001). Um destes espaços que o protagonismo perpassa é a própria Universidade 
Aberta à Terceira Idade (UNATI), no qual proporciona aos idosos aprofundar e desenvolver 
conhecimentos em diversas áreas de seu interesse e criar novas possibilidades como sujeitos em 
transformação e transformadores. 

Como uma das UNATIs do Brasil, temos o Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), 
Programa de Extensão vinculado a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Atualmente, o Núcleo é um programa de educação permanente e possui como 
objetivos: ampliar e sistematizar o conhecimento da gerontologia; formar recursos humanos nos 
diversos níveis; manter atividades interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão; divulgar e 
desenvolver ações institucionais e interinstitucionais; assessorar entidades na organização de programas 
de valorização do idoso; oferecer subsídios para uma política de resgate do papel do idoso na sociedade 
brasileira; realizar treinamentos, palestras e consultorias na área gerontológica. Têm como princípios: o 
homem é um ser que se realiza no mundo; o ser humano pode aprender durante toda a sua existência; a 
pessoa idosa é valorizada quando se reconhece o seu potencial e se incentiva o seu engajamento 
responsável e participativo na sociedade; despertar o idoso para a ação renovadora na área gerontológica 
transforma-o em agente por excelência para ajudar a equacionar as questões sociais brasileiras. E por 
fim, têm como missão: redescobrir, recriar de forma integrada, sistematizar e socializar o conhecimento 



de gerontologia, desenvolvendo atividades de promover as pessoas da terceira idade no meio acadêmico 
e comunitário, como sujeitos em transformação e transformadores (NETI, 2019). 

O Projeto de Intercâmbio Comunitário em Gerontologia (PICG) é um projeto do NETI 
desenvolvido por equipe interdisciplinar e protagonizado por idosos egressos do Curso de Monitores em 
Ação Gerontólogica (CMAG). Este Projeto tem como objetivo discutir com a comunidade temas atuais 
e de interesse coletivo sobre saúde, cidadania, políticas públicas e acesso aos direitos sociais, através de 
atividades que promovam o desenvolvimento de ações participativas e preventivas. Através deste 
Projeto é proporcionado as(os) idosos(as) a possibilidade de protagonismo social deste segmento. 
Segundo Rozendo, Justo e Correa, protagonismo social é um conceito 

“que percorrem análises e reflexões sobre a constituição do 
sujeito e sobre a prática política na atualidade. Expressam as tendências 
paradigmáticas da contemporaneidade no sentido de substituir as 
noções de conflito e luta, até então empregadas predominantemente na 
compreensão das relações entre os homens e dos processos de mudança 
social.” (ROZENDO, JUSTO, CORREA, 2010, p. 48). 

 Uma das experiências de protagonismo das participantes do PICG, foi quando decidiu-se 
realizar o I Seminário do Projeto de Intercâmbio Comunitário em Gerontologia (PICG) do NETI. Este 
Seminário teve por objetivo refletir sobre as ações desenvolvidas atualmente e identificar coletivamente 
as suas principais fragilidades e potencialidades, para que pudessem subsidiar uma proposta pedagógica 
que atenda as atuais especificidades do envelhecimento humano. Para isto, utilizou-se do recurso do 
mapa dos sentidos, que visou emergir as principais potencialidades e fragilidades do Projeto. Este 
recurso iniciou com as seguintes perguntas individuais relacionadas ao PICG: o que você pensa e sente? 
O que você escuta? O que você fala e faz? O que você vê? Em seguida, coletivamente, foi explicitado 
pelos grupos previamente formados com as monitoras, as potencialidades e fragilidades, com vistas a 
fornecer subsídios para elaboração de propostas para o Projeto reforçando este protagonismo social das 
monitoras. 

 Nesta direção, este protagonismo social das idosas promove também em interface o 
envelhecimento ativo, pois segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é o processo de 
otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005, p. 13). 

 

METODOLOGIA 

O evento iniciou com uma reflexão acerca do desenvolvimento humano e o trabalho 
comunitário para abordar aspectos que possam contribuir na reflexão do trabalho do PICG. Seguida de 
trabalho em grupo, com uma dinâmica de co-criação entre os participantes. Para tal, foi utilizado o mapa 
dos sentidos, envolvendo monitoras do Projeto, estagiários(as), profissionais e coordenação do NETI e 
palestrantes, que objetivou identificar as principais potencialidades e fragilidades do Projeto, e elencar 
as possíveis propostas de trabalho. Essa ferramenta faz parte da linha de pensamento chamada DESIGN 
THINKING, ou seja, pensando através do design. O design thinking é a forma de pensar ágil, lúdica e 
criativa. É o conjunto de métodos e processos para transformar problemas em oportunidade e soluções 
(BROWN, 2018). A persona do mapa de empatia, será o próprio sujeito que o constrói, em relação a sua 
vivência no curso de monitores. A ordem é não perder tempo, pensar fora da caixa e focar na solução. 
É muito importante que durante o preenchimento do mapa, a pessoa não seja influenciada ou 
interrompida por ideias, pensamentos e críticas de outros indivíduos. 

 Esta ferramenta, que foi adaptada para a necessidade deste Seminário, proporcionou a equipe 
técnica envolvida e as monitoras refletirem acerca do atual modelo do Projeto, reconhecer as 
potencialidades atuais, reforçá-las, e idealizar uma proposta que atendesse as fragilidades mencionadas. 



O resultado deste trabalho foi projetado para que as monitoras exerçam a participação acerca das 
sugestões de propostas para as fragilidades e o reconhecimento das potencialidades para melhor 
aproveitá-los.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da atividade do mapa de sentidos, obtiveram-se resultados que proporcionassem 
subsídios de uma nova proposta para o Projeto. Seguem dois quadros com a compilação dos dados 
obtidos com a metodologia do mapa, que foram relatadas individualmente (quadro 1) e coletivamente 
(quadro 2) pelas monitoras conforme abaixo: 

Quadro 1: compilação das falas individuais das monitoras. 

O QUE VOCÊ 
PENSA E SENTE? 

O QUE VOCÊ 
ESCUTA? 

O QUE VOCÊ 
FALA E FAZ? 

O QUE VOCÊ VÊ? 

Ter objetivos para o 
meu dia a dia; doação; 
Dedicação; oferecer o 
meu melhor; 
Integração em 
subgrupos; 

Escuto que o PICG 
desenvolve atividades 
interessantes que 
despertam 
curiosidade; 

Procuro sempre agir 
com muita 
responsabilidade 
porque estamos 
transmitindo para os 
grupos como 
envelhecer com 
sabedoria, alegria e 
principalmente 
companheirismo; 

Vejo que temos muito 
potencial para 
executarmos 
trabalhos 
gratificantes, porque 
quando estamos 
atuando tanto damos 
quanto recebemos. 
Porque todas do grupo 
são pessoas com 
grande experiência de 
vida tanto na prática 
quanto na teoria; 

Entrosamento, 
participação e 
interagir; 

Muito bom trabalhar 
em grupo e que um 
respeita o trabalho do 
outro; 

Falo assuntos que está 
dentro da 
gerontologia de uma 
forma que todos 
entendem; 

Vejo preocupações 
por parte dos 
dirigentes e 
participantes para que 
aconteça o avanço do 
projeto; 

Que o NETI continue 
cada dia mais 
desenvolvendo seu 
trabalho de estudo em 
prol da terceira idade; 

Acolhimento; Participação; estar 
presente nos objetivos 
propostos; 

Hoje percebo que 
seguirá com novas 
abrangências de 
atuação e formato, e 
necessitará de um 
comprometimento 
das monitoras; 

Penso que seria 
melhor um encontro 
de integração entre as 
participantes; sinto 
que precisamos ter 
projetos que 
possamos integrar 
mais com a 
comunidade; 

Projeto necessário 
que tende a crescer e 
se multiplicar; 

O que estiver ao meu 
alcance. Sempre no 
sentido de auxiliar, 
tanto o grupo como as 
comunidades; 

Oferecer ajuda, tanto 
social como pessoal 
(crescimento); 

Eu quero que cada vez 
mais as pessoas se 

Eu escuto que as 
pessoas que estão há 

Eu digo que um lugar 
muito bom que sinto 

Um caminho para 
comunicação com 



interajam e que faça 
valer todos os 
esforços de cada um; 

muito tempo são 
muito felizes e que 
vale a pena cada 
minuto; 

falta quando não vou 
lá; 

outras instituições etc. 
Oportunidades; 

Quadro 2: compilação das potencialidades e fragilidades a partir do trabalho coletivo. 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
Aprendizado através das capacitações, relatos 
de vida, trocas de experiências com perfis 
diferentes (idosos, crianças, jovens); 

Falta de comprometimento de monitoras e 
assiduidade; 

Conhecimento em gerontologia que levamos a 
diferentes grupos, para desmistificar o 
preconceito; 

Medo e insegurança do projeto acabar por 
dispersão do grupo; 

União, gratidão, empatia; Falta de objetividade e planejamento das 
ações, assim como um diagnóstico; 

Participação; Falta de comunicação e integração entre os 
participantes; 

Interação; Mais atividades; 

Os dados do mapa dos sentidos foram essenciais para subsidiar uma nova proposta para o 
Projeto Intercâmbio Comunitário em Gerontologia, e com isto, as idosas exercem o protagonismo e 
constroem coletivamente o Projeto.  

 

CONCLUSÕES 

O Seminário do PICG teve como objetivo avaliar a proposta do respectivo Projeto envolvendo 
a participação das monitoras. Assim, o Seminário e a metodologia do “mapa dos sentidos” foram 
organizados de forma a garantir a participação efetiva das monitoras nas avaliações e decisões sobre os 
rumos do PICG. Afinal, o NETI traz em seus princípios a importância do protagonismo social do idoso.  

Nesta direção, concebe-se o idoso como sujeito da sua história que passa a ocupar outros espaços 
na sociedade, como por exemplo, o espaço nas Universidades Abertas a Terceira Idade – UNATIs.  
Nesse contexto está o NETI e, de forma mais específica, o PICG. Portanto, pode-se falar do NETI como 
espaço de participação real na medida em que as monitoras foram parte ativa das ações e decisões dos 
novos rumos do PICG. 

Considera-se que o seminário foi efetivo no seu propósito: as monitoras participaram das 
dinâmicas sobre desenvolvimento humano e trabalho comunitário numa perspectiva de troca de saberes, 
avaliaram o Projeto do PICG e fizeram o levantamento das potencialidades e das fragilidades, bem como 
sugeriram um rol de alternativas para aperfeiçoamento do referido Projeto. 

O protagonismo social que o idoso vem conquistando paulatinamente em nossa sociedade 
corrobora para que os idosos encontrem sua legitimidade e lugar no conjunto dos protagonismos. E, de 
forma mais específica, o próprio PICG abre possibilidades para que o idoso interaja socialmente e se 
faça sujeito/agente nos processos históricos legítimos e diferenciados dos contextos de outrora, a 
exemplo, a fomentação do protagonismo dos idosos na participação ativa e direta na construção desta 
nova direção do Projeto. Um idoso que se constrói na busca de novos significados que dão vida ao 
mundo! 
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