
Módulo 2: Índice de Materiais

1. Sessão 1 PARTICULARIDADES PSICOLÓGICAS DAS PESSOAS IDOSAS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM E ENSINO

A velhice através da lupa

A investigação da psicologia e da psicologia social sobre a idade e o envelhecimento revela o facto de que
não necessariamente a idade, mas as opiniões de si próprio e as opiniões dos outros sobre a pessoa
idosa estão ligadas à decadência cognitiva e à fragilidade emocional, que a discriminação das pessoas
idosas pode levar ao seu potencial declínio cognitivo e ao aumento da dependência nos seus últimos
anos, e que a maioria das pessoas idosas se veem 20% mais jovens do que a sua idade real.

Por outras palavras, envelhecemos à medida que nós e outros nos apercebemos que envelhecemos e,
desde que nos mantenhamos motivados, estimulados e empenhados, a velhice sente-se mais ou menos
como as idades anteriores: Temos os mesmos recursos pessoais que antes (ou por vezes talvez mais), as
mesmas competências e capacidades, e podemos encontrar formas de compensar quaisquer mudanças
físicas ou psicológicas que sejam trazidas pelos anos acumulados.

Afastamento de estereótipos antiquados (de idade)

De um ponto de vista cognitivo, os pontos fortes da velhice são:

● Há memórias valiosas e muita informação armazenada ao longo de décadas a que os idosos têm
acesso (recordar eventos vividos há muito tempo é muitas vezes muito fácil para os idosos e
envolvê-los na partilha/escrita das suas biografias é muito estimulante e motivador).

● Com base na sua experiência, as pessoas idosas demonstram uma maior capacidade de
antecipação.

● Todos os adultos idosos dispõem de um bom conjunto de competências, que podem ser parcial
ou totalmente transferidas para novas atividades (por exemplo, falar uma língua estrangeira pode
criar o terreno para a aprendizagem de outra, as capacidades de condução de automóveis
proporcionam uma boa coordenação para aprender a dançar ou a utilizar uma máquina de
costura ou uma serra elétrica, etc.).

● O pensamento criativo e o pensamento crítico são altamente funcionais nos adultos idosos que
continuam a estar intelectualmente empenhados após a reforma.

● A maioria dos idosos demonstra muito bons conhecimentos linguísticos e um vocabulário
alargado, baseado no uso prolongado e variado da língua.

● A taxa de sono diminui frequentemente na velhice, o que oferece às pessoas mais velhas mais
tempo para se envolverem em várias atividades.

● A velhice não diminui a curiosidade ou a vontade de aprender e experimentar coisas novas e,
para a maioria dos aprendentes idosos, isto é acompanhado por um bom conjunto de
capacidades de planeamento, o que lhes permite assumir o controlo das coisas que querem ou
precisam de aprender e também do seu processo educativo.
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De um ponto de vista emocional, os pontos fortes da velhice são:

● Os adultos idosos estão ansiosos por aprender coisas novas desde que estejam interessados no
tema e percebam a sua utilidade nas suas vidas; na maioria das vezes, aprendem por diversão ou
para realizar um sonho antigo.

● As pessoas idosas precisam e gostam de reconhecimento pelo seu trabalho e experiência, como
qualquer outro adulto gostaria.

● Os adultos idosos procuram frequentemente uma ligação social e gostam de participar em
atividades de grupo. As mulheres idosas são mais dependentes emocionalmente do seu grupo
do que os homens e estão prontas a abandonar o grupo de aprendizagem se não se sentirem
aceites e respeitadas pelos outros aprendentes ou pelo educador.

● As pessoas idosas sentem-se estimuladas pelo seu sentido de utilidade: Se se sentirem úteis uns
para os outros ou para a comunidade, estão prontos a dar bom uso a todas as suas aptidões e
competências. O sentido de utilidade pode também ser desencadeado por atividades de
planeamento.

● A velhice é muitas vezes acompanhada de um certo desprendimento do mundo material (e por
isso muitas vezes dotada de muita sabedoria), o que traz consigo mais paciência e tolerância para
com os comportamentos dos outros, mas também mais responsabilidade financeira.

● Os idosos procuram sobretudo atividades recreativas contemplativas, mas também gostam de
atividades participativas se as suas capacidades motoras o permitirem.

● Uma certa rotina pode oferecer o sentido de estabilidade na velhice, mas as atividades
monótonas devem ser evitadas, pois são menos estimulantes em comparação com as que
envolvem diversidade e novidade.

2. Sessão 2 CONDIÇÕES PSICO-SOCIAIS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ATMOSFERA DE APRENDIZAGEM
ADEQUADA PARA AS PESSOAS IDOSAS

O espaço seguro para a aprendizagem e o crescimento: O que é e porque é que precisamos dele?
O termo "espaço seguro" define uma comunidade, uma localização física, ou uma etapa psicossocial de
um grupo de indivíduos onde pessoas com diferentes origens culturais, sociais e/ou psicológicas podem
falar livremente sobre as suas identidades e questões que afetam as suas vidas.

Criar um espaço seguro para um grupo envolvido em atividades relacionadas com a educação, formação
e desenvolvimento pessoal é um imperativo à medida que as pessoas crescem e aprendem melhor
quando se sentem seguras e se movem dentro de uma atmosfera de tolerância.
Lembre-se:

● Todos aprendem melhor quando se sentem seguros, incluídos e legitimados.
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● A criação de um espaço seguro para um grupo envolvido em atividades de desenvolvimento
pessoal é uma obrigação.
● O ambiente de aprendizagem seguro é cocriado por todos os participantes, incluindo o
formador/educador.
● A criação de um ambiente de aprendizagem seguro pode ser um processo contínuo que
necessita de monitorização constante.
● Quanto mais pessoas o grupo contiver e quanto mais heterogéneas forem, mais tempo leva e
mais difícil poderá ser a criação de um espaço seguro.

O espaço seguro para a aprendizagem e o crescimento: Como podemos criá-lo?
Informação prática sobre como facilitar a criação de um ambiente de aprendizagem seguro para as
pessoas idosas:

● Estabelecer e promover regras de comunicação claras desde o início: Considerar tanto os
aspetos gerais da comunicação como os específicos para o grupo.

● O facilitador ou educador é um especialista na sua linha de trabalho, mas os aprendentes
idosos são especialistas no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Por conseguinte,
oferecem opções e tomam decisões de uma forma democrática.

● Discutir, concordar, e manter a confidencialidade durante as reuniões do grupo.

● Discutir democraticamente limites e regras básicas desde o início ou sempre que se afigure
necessário rever as mesmas.

● Assegurar que a experiência é acessível e inclusiva, independentemente do nível de
capacidade, situação económica, variação de género, integridade física, cultura, etc.

● Permitir que os participantes optem por não participar numa atividade ou discussão se se
sentirem desconfortáveis para partilhar certos pensamentos, sentimentos, etc.

● Fazer com que os participantes cumpram padrões concebidos especificamente a pensar neles -
os aprendentes idosos precisam de propósitos e objetivos para orientar os seus esforços.

● Utilizar uma diversidade de métodos, materiais e meios para abordar a variedade de estilos de
aprendizagem e níveis de competências.

● Dar bom uso à experiência de vida dos idosos, fazê-los sentirem-se úteis e valorizados.

● Validar os aspetos positivos de modo a criar confiança, facilitar o sentimento de aceitação e
respeito.

● Criar uma atmosfera de aprendizagem agradável, abordando as necessidades dos aprendentes:
estimular as ligações, incluir humor, música, ou atividades e materiais atraentes, etc.
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● Reconhecer os desafios específicos que podem surgir com a idade e enfrentá-los em
conformidade. Por exemplo, utilizar fontes maiores, adaptar o ritmo de formação para acomodar
a fadiga, ou reduzir exercícios que exijam demasiada flexibilidade física, etc.

● Estimular a interação social entre os participantes. Por exemplo, encorajar a dinâmica de grupo,
dividindo todo o grupo em grupos de trabalho mais pequenos para determinadas tarefas, e
também lembrar de encorajar a ligação fora do ambiente de aprendizagem.

● Criar um espaço seguro é um processo contínuo - necessita de manutenção constante e a
realidade é que, por vezes, só podemos criar espaços mais seguros. No entanto, é importante que
os grupos sejam gentis, mas também vigilantes com um controlo constante.
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