
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

SPB1043 
 

CONVÍVIO INTERGERACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
 
 

ALESSANDRA DA SILVA PIRES 
LUIZA ELIANA DE FÁTIMA PEDROSO 

ISABELLA DE OLVEIRA VOLPATO 
GISLAINE DE FELIPE 

MARLUCE AUXILIADORA BORGES GLAUS LEÃO 
alessandrapires93@hotmail.com 

ENFERMAGEM INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ELIANA FATIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Introdução: O Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) é um programa de 
extensão de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista que abrange diversos projetos, 
sendo um deles o “Unitau Aberta à Maturidade”, que tem como enfoque atividades 
socioeducativas e como objetivo principal a promoção da saúde à população idosa. Nesse 
projeto, são oferecidos cursos de italiano, inglês, espanhol, informática, danças circulares e 
oficinas cognitivas, literária e de arteterapia, além de palestras com temas diversificados a cada 
semana. Descrição do problema: o envelhecimento é um processo fisiológico, progressivo e 
com alterações biológicas e psicossociais, e, nessa fase da vida, as doenças crônicas são mais 
acentuadas. Faz-se importante que os idosos estejam inseridos em atividades que os 
coloquem em contato com algumas questões, como saúde, cultura, direitos, cidadania, entre 
outras, o que proporciona a busca de um envelhecimento ativo e com qualidade. Relevância da 
pesquisa: a troca de experiência no convívio com idosos possibilitou perceber o idoso como um 
integrante das gerações passadas, alguém que possui conhecimento da vida e de seus 
direitos. São consumidores das indústrias farmacêuticas, de cosméticos e utilizam serviços 
voltados a eles, o que lhes proporciona qualidade no processo de envelhecer. Objetivos: relatar 
as experiências das acadêmicas do quarto ano de graduação em Enfermagem quanto ao 
convívio com os idosos. Metodologia: trata-se de um relato de experiência em que duas 
acadêmicas do curso de Enfermagem participaram como ouvintes das palestras e cursos 
realizados no projeto, observando e interagindo com os idosos, público este que está cada vez 
mais frequente nas ruas, calçadas e praças das cidades. Resultados: observou-se que os 
idosos que participam desse projeto são ativos, relatam conhecer seus direitos enquanto 
cidadãos e estão sempre em busca de novos conhecimentos. Percebeu-se que os idosos 
desenvolvem por meio dos encontros o convívio social, as trocas de experiências, além de 
dividirem suas expectativas, debatem sobre temas como o futuro e demonstram contentamento 
quando estão participando dos cursos e oficinas do projeto. As alunas vivenciaram 
experiências interessantes no que se refere à participação do idoso nesses encontros 
oferecidos à comunidade em uma universidade do Vale do Paraíba. Foram levadas em 
consideração suas expectativas e anseios por uma sociedade mais justa que os valorizem e os 
respeitem. Conclusão: diante dessas experiências, podemos concluir que ser idoso vai muito 
além de ultrapassar fases da vida, é ser capaz de aceitar as limitações que a idade traz. É 
tornar-se melhor a cada dia. 


