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Resumo:  

Esse trabalho tem como objetivo, apresentar um relato de experiência, a partir do trabalho que vem 

sendo desenvolvido com os idosos, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Arte, na Universidade da 

Melhor Idade, o qual desenvolve-se na Universidade Católica Dom Bosco, na cidade de Campo Grande, 

Estado do Mato Grosso do Sul. A justificativa em desenvolver esse trabalho, pauta-se no entendimento 

de que se faz necessário ampliar as discussões acerca do trabalho com idosos, uma vez que esses estudos 

poderão ampliar e promover discussões acerca da importância de políticas públicas e iniciativas de ações 

voltadas para esse público. O trabalho com os idosos na Universidade Católica Dom Bosco existe há 21 

anos, sendo que no ano de 2019 conta com cerca de 300 idosos matriculados, os quais têm a 

oportunidade de participar de diversas atividades, as quais são pensadas e desenvolvidas, de modo a 

proporcionar aos participantes, melhores condições de vida. Espera-se que esse trabalho possa 

apresentar a experiência que tem sido vivenciada pela participação dos idosos no espaço da Universidade 

e o quanto essas vivências contribuem positivamente para a promoção de uma vida mais saudável e com 

mais qualidade. 
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Introdução 

 Esse trabalho se justifica pelo interesse em apresentar um relato de experiência a partir do 

trabalho que vem sendo desenvolvido, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mais 

especificamente com a Universidade da Melhor Idade (UMI), um projeto que é desenvolvido com 

idosos, no Campus da Universidade, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul – MS.  

O referido projeto nasceu na UCDB em 1998, com o objetivo de oportunizar aos idosos o contato 

com atividades diversificadas, a fim de possibilitar-lhes melhores condições de vida. Ao longo dos anos, 

o projeto foi sofrendo algumas transformações, a fim de melhorar e dinamizar o atendimento oferecido. 

Atualmente, atende cerca de 300 idosos, os quais realizam atividades às segundas, quartas e sextas-

feiras, no período vespertino, no Campus da Universidade.  

A UMI que há 21 anos vem sendo desenvolvida na UCDB, busca através do trabalho realizado 

com os idosos, cumprir com um dos objetivos que cabe a Universidade, realizar ações que busquem 

integrar-se com a sociedade, compartilhando conhecimentos e saberes.  

Atualmente, são oferecidas na UMI-UCDB, atividades como: natação, vôlei, tênis de mesa, 

hidroginástica, musculação, aulas de dança, teatro, música, língua espanhola, língua portuguesa, arte, 

informática, saúde mental, filosofia no envelhecimento, ética na maturidade, políticas públicas do idoso, 

hidroterapia, nutrição e socialização e empoderamento. Além das atividades regulares, oferecidas 

semanalmente, são realizadas ao longo do ano, palestras, eventos para os familiares dos idosos e 

apresentações culturais.  

Ao realizarem a matrícula na UMI, os idosos recebem uma grade contendo disciplinas que são 

obrigatórias a serem cursadas e disciplinas optativas, as quais podem ser escolhidas pelos idosos, de 

acordo com suas preferências.   
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O fato de os idosos poderem escolher a maioria das atividades pelas quais desejam participar, 

vem ao encontro dos estudos desenvolvidos por Ferreira e Barham (2011, p. 583), no qual se constata 

que “quanto mais um indivíduo estiver engajado em atividade prazerosas, melhor será seu estado de 

humor, pois o engajamento em eventos ou atividades consideradas prazerosas pelo indivíduo resulta em 

consequências positivas para o mesmo”. 

Acreditamos que o trabalho desenvolvido pela UMI-UCDB, vem ao encontro da preocupação que 

tem aumentado no Brasil em relação a tentativa de garantir para os idosos, alternativas que viabilizem, 

através de atividades dinâmicas e diversificadas o compartilhamento de conhecimentos, a interação e a 

socialização entre os idosos e seus pares, para que assim possam ter uma vida mais ativa e com garantias 

de promoção a saúde e bem-estar. 

O objetivo do trabalho é apresentar um relato de experiência acerca do trabalho desenvolvido com 

idosos, na Universidade da Melhor Idade (UMI), na Universidade Católica Dom Bosco, na cidade de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais especificamente sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Arte. 

 

Metodologia 

Esse trabalho refere-se a um relato de experiência, obtido através do exercício docente, no 

desenvolvimento das disciplinas de Língua Portuguesa e Arte, na Universidade da Melhor Idade (UMI), 

da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ao longo do ano de 2019.  

As disciplinas de Língua Portuguesa e Arte possuem cerca de 40 alunos matriculados, sendo 25 

na disciplina de Língua Portuguesa e 15 na disciplina de Arte. A disciplina de Língua Portuguesa, ocorre 

nas quartas e quintas-feiras, totalizando duas horas ao todo, já a disciplina de Arte ocorre na quinta-

feira, durante o período de uma hora. 

A participação dos idosos nas referidas disciplinas é optativa, ficando sob o interesse dos idosos, 

a participação ou não na disciplina.  

 

Resultados e Discussões 

As aulas de Língua Portuguesa têm como principal objetivo, possibilitar aos idosos um maior 

entendimento acerca da leitura e escrita como práticas sociais presentes no nosso dia a dia, assim como 

desenvolver a comunicação oral e escrita entre os alunos-alunos e alunos-professor, por meio de 

aspectos teóricos e práticos, relacionando assuntos do cotidiano dos idosos, com conteúdos relacionados 

à Língua Portuguesa.   

As aulas têm caráter interdisciplinar, tendo em vista que os assuntos discutidos nas aulas, além 

de estarem de acordo com os conteúdos específicos da Língua Portuguesa, como: gramática, gêneros 

textuais, leitura, produção, dramatização e interpretação de texto, uso social da linguagem oral e escrita, 

também desenvolvem uma proximidade com outras áreas do conhecimento, como: ciência, filosofia, 

sociologia, história e geografia. A intenção é tornar a discussão acerca das problemáticas da Língua 

Portuguesa mais dinâmica, interessante e motivadora aos participantes. 

Sabemos que os idosos possuem uma bagagem de conhecimentos e vivências bastante 

significativas, as quais foram sendo acumuladas ao longo da vida. Desse modo, durante a realização das 

aulas, são propostas rodas de conversas, atividades em grupos, ações que busquem incentivar a troca de 

experiências e de saberes, a fim de possibilitar que os idosos possam expressar-se, relatar suas 

experiências de vida, e assim, sentirem-se acolhidos e valorizados.  

Um outro ponto de grande destaque em relação ao trabalho desenvolvido a partir dessa 

perspectiva em buscar valorizar as experiências dos idosos, refere-se ao exercício da escuta, uma vez 

que os idosos têm a necessidade e o prazer de serem ouvidos. Desse modo, as aulas buscam também 

valorizar a participação individual, incentivando àqueles que apresentam mais timidez e orientando 

àqueles mais comunicativos a respeitarem o espaço do outro.  

Vale também destacar que alguns idosos frequentes nas aulas de Língua Portuguesa, não são 

alfabetizados. Dessa forma, são desenvolvidas atividades complementares tanto em sala, quanto 

atividades a serem realizadas em casa, objetivando assim, oportunizar a esses idosos, o contato e o 

domínio da leitura e a escrita.  

Nessa ótica, Massi (et. al.) (2015, p. 2066) pontua que:  

 



As condições de leitura e de escrita, vivenciadas pelos sujeitos, assumem papel 

decisivo em seus processos de envelhecimento, sobretudo, ao ser considerado o fato 

de a sociedade mundial vigente ser grafocêntrica, isto é, estar fundamentada em 

atividades letradas. No Brasil, a cultura letrada está amplamente disseminada, mas de 

maneira desigual. Pois, embora 94% da população brasileira apresente-se 

alfabetizada, apenas 26% da população alcançou nível pleno, fazendo uso 

significativo da leitura e da escrita em diversas atividades sociais. E, entre os 

brasileiros mais velhos, há persistência na proporção de analfabetismo e de 

impossibilidade de uso funcional da leitura e escrita.  

 
 

 Nesse sentido, possibilitar que os idosos tenham condições de acesso aos conhecimentos 

da leitura e escrita, é uma forma de garantir-lhes o direito a exercerem a cidadania e assim, 

passarem a ter mais consciência sobre seus direitos na sociedade. 

 Em relação as aulas desenvolvidas na disciplina de Arte, pode-se dizer que ela apresenta um 

grande desafio, pois os idosos apresentam diversas habilidades artísticas e buscar ações que despertem 

a curiosidade e o entusiasmo em cada aula, é sempre desafiador.  As aulas de Arte, têm como principal 

finalidade, desenvolver a sensibilidade, a criatividade e o bem-estar dos participantes, por meio de 

práticas artísticas em suas variadas formas e técnicas.  

De acordo com Maschio (2012, p. 32) “o propósito da arte é a comunicação de sentimento para 

sentimento entre diferentes pessoas, que se estabelece através de formas harmoniosas em suas relações, 

as quais estimulam sensações ou geram prazer estético”. O trabalho com a Arte pode ser explorado em 

qualquer faixa etária, sendo um estimulante para o despertar de emoções, sensações e criações. 

As atividades são propostas de modo a considerar as possibilidades que o campo da Arte 

apresenta, estabelecendo assim, uma relação com a música, a literatura, a dança e a fotografia. Além 

disso, ao longo das aulas são propostas também, atividades manuais a partir da conscientização 

ambiental, com produção de materiais que envolvam materiais recicláveis. 

Durante as aulas de Arte, contamos com a parceria de um projeto de extensão, desenvolvido por 

professores e acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade, denominado “TECHSAN”, os acadêmicos orientados pelos professores, desenvolvem 

mensalmente com os idosos, atividades que relacionam Arte com a temática de meio ambiente. Durante 

a participação são desenvolvidas atividades artísticas, a partir de materiais que seriam descartados e que 

por meio da criatividade e da arte, passam a ser reaproveitados. 

Durante as aulas de Arte, percebe-se que os alunos se envolvem de forma bastante significativa, 

ficando concentrados nas atividades, há também destaque para o trabalho compartilhado, em que àqueles 

que possuem mais facilidade auxiliam os alunos que apresentam alguma dificuldade, tornando possível 

identificar a cumplicidade e a troca de saberes entre os pares. 

 Vale ressaltar que apesar das dificuldades que alguns idosos apresentam quanto a locomoção de 

seus lares até a Universidade, eles demonstram através de gestos, olhares e expressões orais, o quanto a 

participação na UMI-UCDB torna seus dias melhores, o que faz com que busquem superar as 

dificuldades e serem frequentes nas atividades oferecidas.  

  

Conclusões: 

 Esperamos que esse trabalho possa apresentar a experiência desenvolvida com os idosos, na UMI-

UCDB, a qual possui um grande comprometimento e empenho para desenvolver um trabalho com 

qualidade e que esteja voltado para as necessidades apresentadas pelos idosos.  

 Sabemos da importância de ações que sejam voltadas para os idosos, tanto por parte de setores 

públicos como privados, tendo em vista que esse é um público que tem aumentado cada vez mais na 

sociedade e demandam de profissionais que debrucem estudos e ações que visem o fortalecimento dos 

idosos, para a conquista de direitos e de participação ativa na sociedade, garantindo assim o exercício 

da cidadania.  

Ressalta-se ainda que trabalhar com os idosos é uma experiência muito gratificante, pois 

possibilita conviver com pessoas ricas em experiências de vida, contribuindo para que o processo de 



ensino- aprendizagem seja fortalecido através das relações que se desenvolvem entre professor e aluno. 

Enfim, exercer a docência com os idosos é muito mais um ato de aprender, que ensinar, isso torna o 

processo rico, significativo e motivador. 
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