
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: CRISTIANO OLIVEIRA VIANA SARTORI

TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DO DESIGN NA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

AUTORES: ELIZA DE PAULA BATISTA, CRISTIANO OLIVEIRA VIANA SARTORI, CRISTIANO OLIVEIRA VIANA SARTORI, ELIZA BATISTA DE PAULA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: CONTEMPORANEIDADE, DESIGN, IDOSOS

RESUMO

A população idosa, em crescimento, exige maiores cuidados em diversas áreas, dentre elas a interação deles com a contemporaneidade. Dessa forma, esta pesquisa busca

trazer os idosos que se encontram em estado de vulnerabilidade social e de passividade para a inclusão contemporânea, tomando como base de estudos o Centro de Referência

e Assistência Social (CRAS - Ubá). Considera-se pertinente o presente trabalho por envolver possíveis diretrizes de melhoria de áreas político-sociais, entre outras. Para tanto, a

metodologia adotada se baseou na pesquisa-ação, quando as pessoas implicadas no processo investigativo realmente participam da ação. Foi estabelecido uma relação entre os

participantes, onde a pesquisa-ação abordou várias técnicas: dinâmica de grupo, para trabalhar a interação entre os idosos, trabalhos manuais, com o objetivo de aguçar a

criatividade, desenho à mão livre e origami para melhorar a coordenação motora. Estando em andamento, apresenta resultados parciais. Foram desenvolvidas entrevistas com os

idosos a partir da aplicação de um questionário subjetivo, visando obter informações relacionadas ao cotidiano dos mesmos que demonstraram suas vulnerabilidades, fragilidades

e passividade diante da atual situação, envolvendo questões sociais, como a interação entre grupos sociais e questões físicas, como praticar de alguns tipos de trabalhos que

exige raciocínio lógico. A aplicação de oficinas, conforme a metodologia, tem melhorado gradativamente os aspectos negativos, fazendo com que eles trabalhassem esses

aspectos, através de atividades com pintura em tecido, trabalhos manuais, desenho a mão livre e origami. Destaca-se a precisão de aprofundar os resultados obtidos, por não

serem generalizados e se tratar de probabilidade. É necessário pontuar que a avaliação é individual e a inclusão não é uma ameaça para os idosos e sim um avanço que

contribuirá positivamente para seu bem-estar. Finalizando, cabe ressaltar que os resultados estão dentro do esperado.
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