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Os motivos que instigaram a propor tal projeto foram a ausência de um espaço de 

participação dos idosos em atividades teatrais, a falta de acesso e, em alguns casos, a falta de 

acolhimento para essa faixa etária, por parte das Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

instituições de ensino não formal. A pesquisa teve o objetivo de estimular as funções 

cognitivas e criativas, recuperando a autoestima e a autoimagem dos idosos, assim como, 

estimular a melhoria da sua capacidade funcional e de qualidade de vida através de oficinas 

teatrais, sendo desenvolvida durante a disciplina de Estágio Supervisionado II pelo curso de 

Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal da Paraíba. A oficina ocorreu na Instituição 

A ARCA – Associação Recreativa Cultural e Artística, no bairro Ilha do Bispo na cidade de 

João Pessoa, visto que, esta instituição já exercia atividades de Educação Física com idosos. 

Ao olharmos para a comunidade trabalhada no estágio, percebemos que o 

sedentarismo vem aumentando com o desenvolvimento urbano e tecnológico e é normalmente 

potencializado na velhice, pela falta de estímulo ao idoso para manutenção de sua vida social. 

De acordo com Vera Almeida (2003), será no corpo o local onde muito dos problemas 

causados pelo sedentarismo estará acentuado, além disso, é possível destacar as queixas 

subjetivas de falhas de memória que são extremamente comuns na população e sua 

prevalência aumenta com o avançar da idade. Dessa forma, promover ações que contribuam 

para o melhoramento da vida social do idoso é de vital importância. 

A consolidação da sociedade industrial e o novo modo de vida imposto para todos 

terminam provocando uma mudança de valores sociais nos papéis de cada segmento da vida, 

como na infância, na juventude, no adulto e no idoso, dessa nova sociedade. Segundo Martins 

(1994): 

 

A revolução industrial significou algo mais do que a introdução da máquina 

a vapor e dos sucessivos aperfeiçoamentos dos métodos produtivos. [...] 

Cada avanço com relação à consolidação da sociedade capitalista 

representava a desintegração, o solapamento de costumes e instituições até 

então existentes e a introdução de novas formas de organizar a vida social 

(MARTINS, 1994, pp. 11-12).  
 

 
1 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. PPGARc/UFRN. Artista Plástico, ator, diretor e 

iluminador. Licenciado em Teatro pela UFPB. E-mail: txchyagoserectus@hotmail.com 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 

mailto:txchyagoserectus@hotmail.com


Essa nova reorganização social colocou o envelhecimento da população como algo 

preocupante para essa sociedade capitalista. Essa sociedade precisa de um corpo que fosse 

mais forte, mais ágil e com uma capacidade cognitiva rápida e atualizada. Dessa forma, o 

jovem foi tido como valor de produção e consumo. O seu corpo e sua capacidade cognitiva 

atendiam as necessidades de produção. Assim, num mundo de rápidas transformações, tudo 

que é velho se tornou sinônimo de obsoleto, ultrapassado. 

Buscamos durante a pesquisa reforçar o entendimento que a palavra “velhice” não 

designa doença, pelo menos em sociedades primitivas, em que o velho era o transmissor de 

cultura, de conhecimento. Durante o contato com os idosos e nas atividades incentivamos a 

todos com esse entendimento que o idoso é um indivíduo com grande potencial, um 

conhecedor de culturas e saberes que podiam ser compartilhados. Diferentemente do estimulo 

de nossa sociedade moderna, na qual: 

 

A velhice é sinônimo de recusa e banimento. Recusa vestida com diferentes 

roupagens: algumas, bastante evidentes, passam pela segregação e pelo 

isolamento social, pela ruptura dos laços afetivos, familiares e de amizades, 

pela negação do direito de pensar, decidir, fazer, pela expropriação do 

próprio corpo (ALMEIDA, 2003, p. 41).    
 

 

O velho é tratado pela sociedade como um cidadão invisível, como se não pudesse 

mais ter direitos a viver de forma plena, com todos os seus direitos respeitados, constituindo-

se como sujeito.  Dessa forma, lhe são negados vários direitos. 

 

Uma sociedade ideologicamente fundamentada no exacerbado valor do 

mercado faz emergir no ser humano, especialmente no idoso, uma carência 

de relações interpessoais pautadas no afeto, empatia e sinergia. A afetividade 

passa a ser suporte para desenvolvimento de uma vida saudável, que garanta 

subsídios básicos para qualidade de vida física e psíquica (VALENTINI, 

2003, p. 134). 
 

Assim, a reintegração do idoso no seu meio social é fundamental para fortalecer a 

autoestima dos indivíduos e a socialização destes como representantes ativos e contribuintes 

dessa sociedade. É de total importância almejar uma melhoria na qualidade de vida daqueles 

que já envelheceram ou que estão em processo de envelhecimento. Neste sentido, torna-se 

necessário criar estratégias que promovam a inserção dos idosos em espaços que valorizem a 

troca de experiências, o entendimento do idoso como transmissor de saberes e culturas, 

estimulando a convivência social e possibilitando avanços quanto à percepção dos próprios 

direitos e deveres, instigando-os ao exercício da cidadania. 
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A arte pode possibilitar um caminho viável para essa reintegração, na busca da 

valorização desses indivíduos, estimulando a percepção destes como cidadãos úteis para si 

próprios, para as famílias e, também, para a sociedade, recuperando, assim, sua autoestima. 

Em seus estudos, José Luiz Ribeiro (2009) aponta o teatro como uma fonte geradora da 

possibilidade de reintegração social para os idosos: 

 

A recuperação de momentos felizes são os principais instrumentos que 

proporcionam, aos grupos de terceira idade, o encontro de motivações para 

buscar no teatro um momento de realização pessoal. [...] uma forma de 

sociabilização que supre carências afetivas, devolve a segurança perdida e 

possibilita a criação de novo círculo de amizades (RIBEIRO, 2009. p. 134). 

 

A inserção desses sujeitos em espaços para troca de experiências, como forma de 

lhes proporcionar autoestima, valorizando-os na sociedade, pode contribuir para mudar a 

visão social, tanto para os próprios idosos quanto para os demais cidadãos mais jovens, de que 

a terceira idade é vinculada às doenças, na qual, o idoso só se apresenta socialmente para 

buscar remédios e solução de seus males. 

As práticas educacionais, bem como, o teatro e seus jogos, abrem espaço para o 

entendimento e compreensão das camadas sociais, no caso da terceira idade, entender e lidar 

melhor com os desafios dessa nova fase da vida e ajudá-los a enfrentar e superar seus limites 

físicos e cognitivos. Tornando-os presentes na vida social, cultural, política e econômica. 

Além de estimular na compreensão e na criatividade artística em seus trabalhos, como 

integrá-los as Artes Cênicas. 

Trabalhamos com as ideias de Augusto Boal (2011) e as noções de Viola Spolin 

(2008-2010) sobre improvisação e jogos de interação em grupo, mas devido problemas na 

instituição tivemos apenas 20 aulas ministradas. Os encontros ocorreram duas vezes por 

semana, com duração de 1 hora/aula. 

Pode parecer pouco tempo, mas para essas pessoas cujo mundo moderno lhe nega a 

arte, pois os idosos muitas vezes são vistos como pessoas sem criatividade, o tempo de aula 

era bastante aproveitado por eles como uma forma de se sentirem vivos e voltarem a 

sociabilidade.  

Por meio de uma abordagem dentro das ideias de Augusto Boal (2011), que aborda o 

trabalho do teatro vinculado ao fator social, forneceram ferramentas para que se pudesse 

entender seu papel, como cidadão, dentro de sua realidade social. Por esse entendimento, 

podemos estimular a questionar o processo social do qual faz parte, assim, pode-se encontrar 

mecanismos para melhorar sua situação. O aluno é convidado a participar de uma encenação 
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simulando algo que aconteceu socialmente e, por meio do jogo teatral, o discente vai 

refletindo e discutindo sobre o ocorrido além de propor possibilidades para a solução da dos 

entraves da narrativa encenada. Segundo Boal (2011) essa possibilidade pode contribuir para 

que aqueles que participam do jogo reflitam sobre questões sociais e políticas que lhes 

envolvem. 

Sobre o Teatro do Oprimido, Dall’orto (2008) afirma: 

 

Trata-se de um teatro que possa dar conta de uma situação precisa, no 

universo das relações sociais, de certa camada da população subjugada pela 

dependência, seja ela psicológica ou física. Há uma relação de poder e 

necessidade entre aquele que assume o papel do opressor e o de quem 

assume o papel do oprimido (DALL’ORTO, 2008, p.1). 
 

Dessa maneira, as atividades visaram incentivar a participação de cada discente nos 

contextos em que estavam inseridos, além de manter um diálogo permanente entre 

profissionais e idosos ao discutirem sobre as problemáticas que estão ligadas ao tema 

envelhecimento. Os jogos e dinâmicas teatrais se tornaram ferramentas capazes de fornecer o 

estímulo àqueles que se encontram na velhice para voltarem a fazer parte dessa sociedade. 

Segundo Carvalho (2009, p. 15), “para os idosos, jogar e brincar trazem o gozo e o gosto da 

infância; a lembrança dos companheiros e amigos, a espontaneidade e a alegria de que 

desfrutaram há 50, 60 anos”. Portanto, os jogos facilitam o resgate do prazer de fazer algo, 

fornecendo-os a oportunidade de estarem ativos na sociedade em que vivem.  

O Teatro do Oprimido visa à inclusão social daqueles que o utiliza e, por ele, 

podemos estimular a memória dos discentes para que sejam compartilhados os saberes e 

experiências que possuem, além do incentivo ao pensamento reflexivo perante questões 

sociais e políticas que envolvem o grupo. Contar suas histórias e escutar as narrativas do outro 

foram formas que encontramos para estimular o compartilhamento de saberes, a interação 

social e melhorias na capacidade cognitiva. Os idosos do grupo apresentavam uma 

necessidade de serem ouvidos e de falarem sobre seus problemas e seus pontos de vistas sem 

serem taxados como ultrapassados, dessa maneira, ao ter sua história ouvida, durante o jogo 

dramático, o indivíduo se sentia valorizado e importante perante o grupo. Era possível, 

também, perceber alguns alunos reclamando sobre suas dificuldades físicas ou cognitivas, 

assim, visando essas observações feitas pelos alunos que a oficina de teatro foi norteada. 

Sobre o jogo dramático, Viola Spolin (2010, p. 253, grifo nosso) afirma que “Como 

o adulto, a criança gasta muitas horas do dia fazendo jogo dramático subjetivo. Ao passo que 

a versão adulta consiste usualmente em contar estórias, devaneio, tecer considerações, 
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identificar-se com os personagens da TV etc”. O idoso é apegado a memorias de quando era 

um indivíduo jovem, viril e produtivo. O jogo dramático em que eles contam sobre esse 

período de suas vidas e os representam é uma forma de reacender a ideia de sua importância 

social. Por meio da memória que começamos a trabalhar os jogos teatrais com eles.  

Jogos de memória, como lembrar nomes de objetos começados por uma letra ou o 

nome dos participantes do grupo, geralmente eram mal interpretados pelos integrantes do 

grupo de idosos, devido ao constrangimento que poderia ser provocado, pois tinham receio 

de, diante de um grupo, não saberem ou não se lembrarem de algo. Existia uma 

estigmatização deles consigo próprios de que não eram mais capazes de guardar detalhes do 

seu cotidiano ou não eram mais capazes de praticar alguma atividade física ou cognitiva mais 

bem elaborada. Foi percebendo esses detalhes ao longo da prática pedagógica que 

aprendemos a desenvolver jogos pelos quais os alunos trabalhassem a memória sem a pré-

rejeição do conteúdo. 

Outro fator que abordado nas aulas foi a capacidade criativa do indivíduo. Os idosos 

são vistos e postos pela sociedade como pessoas não capazes de serem criativos, entretanto, 

muito ainda se pode aprender e muito pode se criar nessa faixa etária, basta apenas ter um 

estimulo certo. Apostando na memória e na recordação como mecanismo para proporcionar 

prazer, lembrança e motivação para as atividades, foi realizado um jogo em que eles 

contavam estórias.  Nesse jogo dramático utiliza-se de elementos narrativos ao contar estórias 

– como se postar perante um público; como melhorar a dicção – e elementos dramáticos – 

expressividade corporal; trabalho com a voz – para que o aluno exercitasse sua criatividade ao 

apresentar seu conhecimento sobre fatos, acontecimentos, mitos e lendas por meio do uso ou 

não de adereços.  

Segundo a ideia de Viola Spolin (2008): 

 
Os jogadores usam o movimento corporal e objetos no espaço para encenar a 

estória. Adereços e cenários mínimos (ou nenhum) são usados. Teatro de 

Estórias é, por isso, uma forma ideal para trabalhar em sala de aula. Na 

representação, os atuantes são ao mesmo tempo personagens e contadores de 

estórias, trabalhando em um espaço aberto simples, criando cenários com 

efeitos vocais e iluminação mínima, utilizando apenas ocasionalmente cubos 

ou rampas para dar forma a um cenário (SPOLIN, 2008, p. 234). 
 

A possibilidade de resgatar uma lembrança antiga deles e torna-los ao mesmo tempo 

personagens e contadores fez dessa atividade um ótimo elemento para trabalhar com idosos. 

Ao contarem as histórias e criarem outras, os alunos são os autores de suas narrativas, são 

criadores dos elementos que construirão essa narrativa. Para Spolin (2010) esses discentes são 
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alunos-autores, ou seja, não são apenas alunos em um estado passivo que recebem e 

reproduzem conhecimentos. Eles criam seus conhecimentos, saberes e experiências com a 

linguagem teatral. 

Assim, foi possível estimular a criação e a criatividade dos idosos ao proporcionar a 

oportunidade deles criarem estórias com base em objetos fornecidos pela atividade. Um 

importante apontamento aqui é a familiarização com os objetos, ou seja, para essa atividade 

foi escolhido objetos dos quais eles poderiam ter algum vínculo nostálgico ou criativo. Um 

livro, uma sombrinha, uma lanterna, um tecido e uma frigideira foram alguns dos objetos que, 

supostamente, eles poderiam ter algum vínculo. Foi explicado que um objeto poderia ser 

qualquer coisa que aluno quisesse, então a sombrinha poderia ser uma arma, ou bengala, ou 

uma vara de pescar nesse jogo lúdico.  

Os alunos eram livres para irem até onde estava o objeto, escolhê-los e irem para 

frente de todos com o objetivo de contar sua estória. Os objetos eram parâmetros para a 

criação dessas estórias, mas eles não pré-determinavam o que seria contado, apenas servia 

como norteamento, um estimulo. Houve aqueles alunos mais tímidos, que apenas disseram 

para que servia cada objeto, enquanto outros compartilharam lembranças de sua infância, 

como, usar a lanterna todas as noites para ir na casa de uma namorada que morava num local 

distante. Outros inventaram estórias que utilizavam todos os objetos numa única narrativa 

enquanto alguns transformavam os objetos em outros, como um livro que virava um 

travesseiro num momento especifico da narração e em outro virava um tablet. Foram 

resultados diversos, mas todos, dentro do seu limite, perceberam que sua capacidade criativa 

não estava morta ou inválida como costumam ser estigmatizados. 

Quantas histórias as pessoas idosas já viveram e têm para transmitir, por elas são 

aprendidas suas experiências de vida. Com elas, o narrador pode improvisar junto com os 

ouvintes através de jogos que estimulem a interação grupal, criando uma identidade coletiva. 

“O teatro para a faixa de terceira idade tem uma força muito grande no imaginário da 

memória coletiva” (RIBEIRO, 2009, p. 133).  

Em outros jogos trabalhamos tanto a memória, no sentido deles lembrarem de 

informações rápida e recentes, quanto a sua capacidade motora. A atividade de Passar o anel, 

na qual, o aluno deveria passar um anel para outro aluno pelas mãos sem deixá-lo cair, estava 

vinculada à nostalgia de muitos dos idosos e por isso remetia à lembranças boas e sensações 

prazerosas.  A mudança utilizada nessa atividade para um trabalho corporal esteve presente na 

regra em que cada aluno deveria atravessar o círculo e passar o anel para uma pessoa que 

estivesse distante dela, assim o idoso iria fazer uma atividade de caminhada. Porém, não seria 
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uma caminhada comum, eles teriam que variar esse caminhar com passos curtos ou longos. 

Cada aluno fazendo no seu ritmo e dentro da sua capacidade física.  

As atividades físicas sempre foram bem recebidas pelos alunos. A única complicação 

aparecia apenas quando se confundia as atividades com jogos de Educação Física resultando 

numa rejeição. Na atividade de Passar o anel, os alunos não a percebiam como um exercício 

físico e sim como um jogo teatral devido ao estimulo do desavio de criarem formas diferentes 

de caminharem. Os alunos percebiam em seus corpos os seus limites físicos e iam criando 

dentro desses limites. Aqueles que não conseguiam dar passos grandes, caminhavam com 

passos pequenos ou tentavam caminhar lentamente, por exemplo.  

Em outra aula foi fornecido vários tipos e tamanhos de bolas para que eles 

entendessem sobre peso e força. Foi pedido que eles arremessassem uma das bolas para outros 

participantes em um círculo. O objetivo da atividade era melhorar a coordenação motora deles 

e a percepção que tinham de espaço ao jogar uma bola para um companheiro na sala, contudo 

era comum a aula ser confundida como um jogo de bola sem objetivo aparente. Dessa 

maneira, entendemos que era viável deixar claro, para o aluno, o objetivo de cada aula mesmo 

se isso resultasse em uma aversão em alguns alunos que não gostavam de determinadas 

atividades, como, por exemplo, jogos de memória. Assim os alunos foram entendendo que 

não se tratava de um jogo de esporte ou brincadeira de bola, mas de uma atividade com 

variadas bolas que exigia deles coordenação motora em seus movimentos, atenção em 

arremessar e receber a bola, percepção com a distância entre os alunos para consegui acertar o 

arremesso além de perceber o tamanho do objeto, sua textura e seu peso. Ao longo da oficina 

os alunos foram entendendo os objetivos dos jogos teatrais e perdendo o medo e a timidez 

perante as atividades.  

Tivemos uma aula que foi pedido para que todos os alunos enchessem balões de festa 

infantil, aqueles com dificuldade tiveram ajuda, e depois trocassem aleatoriamente essa 

bexiga com outro participante do grupo. Então, partiu-se para o trabalho mais físico no qual 

eles passavam as bolas para outros participantes, num círculo, sobre a regra de alongar seu 

corpo para entregar o objeto ao companheiro, assim como, passar a bola com a mão direita 

enquanto pega outra bola com a mão esquerda. Uma atividade que se mostrou complexa para 

eles e que ajudou bastante à pensarem em sua capacidade motora. O fato de pegar uma bola 

com uma mão ao mesmo tempo em que passa outra bola com a outra mão incentivou-os a 

tentarem acertar para que todo o grupo junto conseguisse executá-la. 

No final, uma música embalou danças, pelas quais dançaram uns com os outros sem 

deixar a bola cair no chão, mantendo-a sempre entre os dois corpos, seja pela cabeça, barriga 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



ou ombros. Essa atividade também remete às lembranças da infância e muitos se sentiam mais 

vivos fazendo-a devido essa recordação. Após as danças, um círculo foi formado e eles 

tinham que destrocar as bexigas com as pessoas, as quais no início eles trocaram, após a troca 

eles estouraram a bexiga abraçando essa pessoa.  

A atividade surtiu efeito e muitos deles se lembraram de quem era a pessoa que havia 

trocado o balão. Eles próprios se surpreenderam com os resultados quando explanado para a 

turma. É comum nessas atividades cognitivas eles ficarem sem paciência ou ajudarem uns aos 

outros, mas nesse caso todos tinham que lembrar por si só e a ajuda não facilitou ninguém, 

uma vez que todos estavam na mesma situação de terem que recordar de uma informação. 

É válido relevar que as atividades eram feitas em círculo, rodas, para que todos 

pudessem ver os integrantes do grupo e serem percebidos. O contato visual é importante para 

a interação em grupo e para a troca de dinâmicas coletivas. Ribeiro (2009, p. 237) aponta que: 

“As rodas de energia são um bom começo para vencer a barreira do contato físico. Iniciando 

com apertos de mão e terminando com abraços calorosos, o grupo começa por se tocar, 

vencendo barreiras culturais e étnicas. A dinâmica do corpo é importante para recuperar eixos 

e posturas”. Essa atividade com os balões, os participantes tinham que abraçar outro indivíduo 

e estourar o balão. Ao mesmo tempo em que se divertiam, eles interagiam com o próximo. 

Uma múltipla troca de experiência e saberes por meio do jogo teatral, por meio de seus 

corpos, por meio dessa experiência vivida.  

Atualmente a sociedade impõe a ideia do individualismo, o que acarreta o 

afastamento das pessoas das experiências e interações em grupo, seja com amigos ou 

vizinhos. O mesmo ocorre com os idosos que, muitas vezes, são considerados como pessoas 

sem capacidade física, cognitiva e criativa, acontecendo uma exclusão dessas pessoas do 

convívio social. A oficina buscou fornecer um vislumbre para os idosos de que eles ainda são 

capazes, além de que a integração coletiva pode facilitar a recolocação desses indivíduos em 

atividades que reintegrem os participantes para novas possibilidades de socialização.  

A vivência teatral por meio de jogos é uma experiência que permite aos alunos com 

capacidades diferentes expressarem-se simultaneamente enquanto desenvolvem habilidades e 

criatividades individuais e coletivas. Como aponta Dewey (2010, p. 30) “A arte nos chega 

através dos sentidos, portões de toda experiência”, dessa forma, vivenciar a arte é uma 

experiência de vida que pode nos conectar com o mundo a nossa volta. O autor ainda afirma 

que é a experiência artística do indivíduo que formará o modo como ele vê a arte e o que 

entende por arte, além de contribuir no favorecimento da percepção de mundo e de coletivo 

social. Isso só foi possível quando compreendemos que o professor-artista entende sua aula 
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como uma possibilidade de encontro que se estabelece a partir de uma experiência. A 

experiência é resultado da interação do indivíduo com algum aspecto do mundo em que vive, 

e a arte também provoca essa interação. Os idosos precisam se perceber como indivíduos 

conectados ao esse coletivo social. 

Tanto para o professor quanto para o aluno a experiência artística é algo que 

atravessa seus corpos.  Na medida que o docente ensina ele também aprende. Aprende a 

reorganizar em sua metodologia de ensino, reavaliar os jogos e sua aplicação; aprende outros 

saberes encontrados durante o jogo e com os alunos. Enquanto o discente ao narrar sua estória 

e construir outras narrativas dramáticas dá voz aos seus conhecimentos, os compartilha e os 

ressignifica. O trabalho artístico desperta no outro e em si mesmo o senso de reflexão da 

cidadania, de inclusão e pertencimento de mundo. 

Um professor-artista movimenta os conhecimentos que possui sobre a arte e o meio 

social em que leciona em direção ao aluno, orienta-o e, com os saberes do discente, criam 

novas perspectivas e valores. Para Lassalle (2010, p. 5) “[...] ensinar já é encenar; encenar é 

ainda ensinar. Não dissocio os dois atos: a encenação e a formação do ator”; o professor-

artista entende essa relação do ensino e da atuação interligados como um potencial gerador de 

experiências artísticas atravessas pelos corpos. Dessa forma, o teatro se torna um local para o 

encontro entre o professor e o aluno em que o fazer artístico é uma experiência em que 

ambos, docente e discentes, ensinam e atuam. Nesse encontro, os corpos redescobrem e 

ressignificam suas potencialidades físicas, cognitivas e criativas.  

O jogo teatral é a linguagem que pode propiciar esse encontro e, por ele, uma 

experiência artística. Por meio de jogos teatrais, o idoso pode ter contato com noções e 

conceitos teatrais que envolvem a improvisação, a construção de narrativas e personagens 

assim como dramatizações que estimulam sua capacidade cognitiva, interpretativa e motora, 

além de proporcionar interação entre todos os participantes, desenvolvendo também a 

identidade coletiva do grupo. 

Os principais resultados da pesquisa apontam que a convivência em espaços que 

proporcionem atividades lúdicas, como atividades teatrais e a interação de grupo possibilita 

avanços quanto à percepção dos seus direitos e deveres, garantindo-lhes uma cidadania mais 

plena. Constatamos que para o docente que trabalha com essa faixa etária: “É importante que 

se trace uma linha de objetivos a serem alcançados: [...] qual o trabalho a ser desenvolvido e a 

potencialidade de crescimento do elenco” (RIBEIRO, 2009, p. 135). Assim, o profissional 

acompanhará de forma mais eficiente as necessidades e o desenvolvimento dos seus alunos. 
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Deixará claro os objetivos dos jogos e sua proposta com o trabalho facilitando no 

envolvimentos dos idosos nas aulas. 

A pesquisa evidenciou a necessidade da construção de um espaço para o diálogo e 

discussões sobre os assuntos temáticos que lhes interessam, como o envelhecimento, 

problemas na memória, melhoria na capacidade motora e atividades que favorecessem ajuda 

na autoestima. 

Dessa maneira podemos concluir que o idoso deve participar da sociedade sendo 

enxergado como um sujeito ativo, efetivo e criativo, pois quando lhe é dada a oportunidade 

pode se expressar e engajar em projetos. Desse modo, precisam ser estimulados e orientados 

para que possam se considerar capazes de enfrentar os desafios de uma sociedade excludente 

e preconceituosa, exercendo assim seu papel político-social de forma consciente e eficaz. 
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