“Criando condições favoráveis para aprendizagem”

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-COGNITIVO DE IDOSOS POR MEIO DE JOGOS E
DESAFIOS DO MUNDO

Nas últimas décadas, a atenção mundial tem se dirigido aos problemas sociais,
econômicos e científicos derivados da evolução demográfica e que têm como resultado o
envelhecimento da população. A faixa de idade da população que vem tendo o maior
aumento proporcional é a de pessoas com mais de sessenta anos. Com isso, tem crescido
a preocupação com a qualidade de vida dos idosos. Entende-se que envelhecimento é um
processo que envolve multidimensões que se inter-relacionam. Entre as mais importantes
estão os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e de ajustamento a novas situações de
vida (STEGLICH, 1992).
Um aspecto que tem sido evidenciado em pesquisas (ARGIMON, 2002) é que a
prática clínica tem corroborado é a importância do exercício físico para a melhora da saúde
em geral, inclusive para o desempenho cognitivo dos idosos. Embora os idosos possam
ser mais lentos e menos precisos em algumas habilidades, sua experiência de vida pode
compensar outras habilidades. Stuart-Hamilton (2002) salienta a relevância da prática de
exercitar habilidades tanto físicas como mentais como uma forma de preservação dessas
habilidades, como também de renovação de habilidades supostamente perdidas ou em
declínio.
Sabemos que existe uma enorme preocupação em relação a atividades físicas na
terceira idade e que muito se tem estudado sobre as repercussões deste uso. Muitos
idosos têm melhorado suas vidas, nos mais diversos âmbitos, devido a esta prática que, ao
contrário do que alguns dizem, é viável e importante. Além dos benefícios cardiorespiratórios, aumento da densidade mineral óssea e diminuição do risco de doenças
crônico-degenerativas, estudos (ANTUNES, 2007) mostram que o exercício físico traz
melhorias em funções cognitivas.
O nosso trabalho também possui função de desenvolvimento cognitivo, porém com
um método diferenciado e mais preciso do que o presente em atividades físicas. Trata-se
da utilização de jogos conhecidos como quebra-cabeças e os de tabuleiro clássicos ou
modernos, que exigem o emprego de estratégias cognitivas para se atingir o objetivo
proposto.
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Jogos Individuais: Consideramos estes como obrigatórios no processo de
desenvolvimento das aptidões que levarão o aprendiz a um melhor aproveitamento de
suas capacidades cognitivas. É o caminho obrigatório para o enfrentamento de seus
próprios limites, aprendendo a lidar com frustrações e sobretudo elevar sua auto-estima,
sempre que vencer um desafio maior preparando-o para o jogo socializante onde o outro
deixará de ser visto como um adversário a ser vencido passando a encará-lo como um
parceiro que lhe proporciona novos desafios a cada lance de uma partida.
Jogos Coletivos: Do ponto de vista simbólico, os jogos convidam para a construção
de um conhecimento organizado no espaço e no tempo. Os objetivos, as regras, as peças
e suas posições e/ou movimentos, as decisões que vão resultando em sucesso ou
fracasso, as correções de rumos baseadas na capacidade de antecipar situações, a
alternância de jogadas entre os participantes, tudo isso vai compondo um instigante
sistema organizado e complexo que encanta a todos.
Com relação às habilidades cognitivas, Bee (1997) salienta que dos 65 anos aos 75
anos algumas das mudanças cognitivas são sutis ou até inexistentes como é o caso do
conhecimento de vocabulário, entretanto, ocorrem declínios importantes nas medidas que
envolvem velocidade ou habilidades não exercitadas. Falta de concentração, de atenção,
de memória e apropriação de novos conteúdos, estados de ansiedade, necessidade de
interação, preocupação, dificuldade de resolver problemas sem a ajuda de outro são
problemas encontrados em pessoas desta faixa etária e que podem ter uma melhora
considerável com a utilização de jogos.
A utilização de jogos não serve apenas como uma ferramenta para auxiliar nos
distúrbios citados acima. Há muitos autores atuais que afirmam a importância de atividades
cognitivas como uma forma de prevenção de demências. Entenda-se demência como um
declínio cognitivo e/ou comportamental de caráter crônico e geralmente progressivo, que
causa restrições graduais nas atividades físicas. Dentre as mais famosas podemos citar a
doença de Alzheimer, a doença de Pick, a doença de Kraepelin e até esquizofrenia.
Caixeta (2007) escreve que existe um consenso, onde a atividade intelectual permanente
parece protelar a idade de aparecimento das demências, porque permite a formação
contínua de novas sinapses, promovendo o que se conhece por reserva cerebral. Do ponto
de vista neurobiológico, a reserva cerebral é entendida como a densidade sináptica
neocortial, ou seja, o acúmulo de conexões interneurais na substância cinzenta do córtex.
Isto na prática quer dizer que caso haja algum tipo de perda ou dano neuronal, existirá
uma poupança que ajudará nos processos cognitivos. O autor conclui então que o cérebro
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é como um músculo: exercite-o e ele se manterá ativo e funcional; não o estimule e ele se
atrofia e enfraquece. Não poderia ser diferente em um órgão que espelha tanto o
ambiente.
É de fundamental importância que a utilização destes jogos específicos seja sempre
acompanhada de monitores preparados para não ser confundido com uma ludoteca cujo
objetivo seja apenas o entretenimento.
De forma objetiva, o projeto visa dois processos:
Diagnóstico: a utilização de desafios e jogos coletivos se constituem em um bom material
para se obter informações do indivíduo que joga, uma vez que eles espelho à frente do
aprendiz, onde podemos observar como este reage diante de situações conflitantes, como
lida com derrotas, com vitórias, com tomadas de decisões e sobretudo, evidencia seu nível
de estress e ansiedade. Obtemos informações precisas de suas habilidades e dificuldades
cognitivas.
Terapêutico: num segundo momento, seu efeito passa a ser terapêutico, pois com a
insistência na exploração do material, o desafiado se vê envolvido e naturalmente
desenvolvendo as habilidades que lhe trarão benefícios em outras atividades e situações
profissionais e pessoais. A recuperação da auto-estima, o controle da ansiedade, lhe
impulsiona a enfrentar novos e maiores desafios.
Viegas (2007), afirma que desenvolver estratégias, tomar decisões, prestar atenção,
ler e escrever, raciocinar, calcular, antecipar, memorizar e recuperar conteúdos
memorizados, agir em contesto de regras e tarefas a serem realizadas, compartilhar
objetivos, desejar aprender, lidar com perdas e ganhos, compreender instruções,
concentrar-se, ser criativo, etc... são competências fundamentais para o sucesso desde a
pré-escola até a melhor idade.
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PROJETO MENTE ATIVA
O Projeto Mente Ativa visa o desenvolvimento cognitivo de pessoas idosas através
da mediação da aprendizagem de jogos de estratégia que proporcionam estimulação e
treinamento cognitivo com base em relacionamento diferenciado.
O envelhecimento normal é um processo gradual que traz mudanças físicas,
psicossociais e cognitivas/intelectuais (memória, percepção, atenção, raciocínio, etc). Em
relação ao intelecto, algum nível de prejuízo também é esperado, no entanto, hoje a ciência
consegue provar que é possível manter a eficácia cognitiva com o avanço da idade.
Pesquisadores têm demonstrado que tal prejuízo cognitivo está associado com o
estilo de vida adotado pelo indivíduo com dietas impróprias, sedentarismo, abuso de
substâncias como o cigarro, álcool e outras drogas, o insucesso de manter a mente ativa,
doenças (cardiopatias, diabetes, hipertensão e baixa pressão arterial). Este é o quadro que
resulta nas debilidades mais extremas as quais associamos como sendo característico da
velhice.
Recentes estudos sobre o envelhecimento mostram um impacto considerável do
treinamento cognitivo na manutenção e recuperação de funções mentais, ocasionando a
prevenção de um alto grau de disfunção cognitiva, e em muitos casos, permitindo que seja
possível que demências como a doença de Alzheimer, entre outras, sejam retardadas ou
até mesmo venham a se manifestar de forma insignificante.
De modo geral, as intervenções de estimulação ou treinamento cognitivo têm
mostrado efeitos positivos nos seguintes pontos: a) no desempenho cognitivo, b) em
sintomas depressivos (na medida em que boa parte dos pensamentos negativos entre os
idosos diz respeito à invalidez, à dependência, e ao declínio cognitivo e físico) e c) na
qualidade de vida dos idosos.
Sabe-se que, quando há além da estimulação ou treinamento cognitivo, a mediação
da aprendizagem amplia-se a capacidade de desenvolvimento cognitivo, abrangendo outras
áreas como a afetiva e a motivacional. Para tanto, peça fundamental para tornar esse
processo potencializado é o mediador que ao proporcionar um relacionamento diferenciado
com o mediado, promove o desenvolvimento de habilidades intelectuais e relacionais.
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Objetivos
Buscamos, por meio do desenvolvimento de produtos e serviços ao público idoso, a
promoção da sociabilidade e aumento da auto-estima. Com a prática de jogos e a solução
de desafios os idosos apresentam aprendizados importantes e melhora em:.
-

melhora nos déficits de atenção,

-

exercício da memória de trabalho e longa duração,

-

prevenção de demências,

-

solução criativa de desafios

-

recreação e lazer com criatividade

-

aumento do bem-estar

Ferramentas
Considerando as condições e características peculiares do público proposto,
selecionamos/adaptamos um acervo de jogos que contemplem necessidades específicas:
 percepção viso-espacial,
 memória de trabalho,
 coordenação motora,
 regras simples,
 partidas rápidas,
 cálculo mental,
 cálculo probabilidades,
 e, principalmente estrutura e dinâmica de jogo atraentes.
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ACERVO
REVERSI (ESPECIAL)
É um jogo de características similares aos jogos GO (de
posicionamento e captura por cerco) e Shogi ( em que peças
do adversário capturadas passam a ser suas). Após um
período de sucesso no final do século passado, o jogo ficou
relativamente esquecido até a década de 70, quando foi
relançado no Japão com nome de Othello, sendo difundido
nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil já foi lançado
como Preto e Branco e como Einstein.
Suas origens se situam na Inglaterra, no século XIX onde os londrinos Lewis Waterman e
John W. Mollett comercializaram em 1880, cada um, jogos com regras parecidas.
Em 1971 o japonês Goro Hasegawa mudou as regras do jogo e o registrou como Othello
®, inspirado na obra de Shakespeare de mesmo nome.
O tabuleiro usual para se jogar Reversi possui 64 casas/peças (8x8). Fizemos uma
adaptação reduzindo para 36 casas/peças (6x6) alcançando com isso uma agilidade maior
no tempo de duração das partidas, evitando cansaço e indisposição.

PIRÂMIDE
É um jogo simples, mas, que permite formar ótimas
estratégias. Estimula e exercita a percepção abstrata
espacial, a criatividade e o raciocínio. Inspirado no jogo
Pylos (criado pelo engenheiro britânico David G. Royffe e
premiado como “O melhor jogo de estratégia” pela revista
games de 1994.
Servindo-se de regras simples, que permitem aos jogadores economizarem bolas na sua
reserva, os jogadores disputam a colocação da última peça no topo da pirâmide.
As versões comerciais existentes utilizam bolas pouco maiores que bolinhas de gude.
Desenvolvemos um jogo com bolas de madeira com 7,5cm de diâmetro, ideais para
terapias de mão (AVCs) e outras necessidades especiais.
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MANCALA ESPECIAL
Mancala, que deriva da palavra árabe naqaala (mover), é o
nome dado pelos antropólogos para descrever um grande
número de jogos africanos. Geralmente para duas pessoas,
que se baseiam no princípio da distribuição de sementes
num tabuleiro feito de diferentes materiais e formado por
algumas

casas

representadas

por

concavidades

nele

escavadas. Esse princípio está diretamente associado ao ato
de semear e, ao que se acredita, os Mancalas seriam os
mais antigos jogos do mundo. Alguns autores afirmam que
esses jogos teriam surgido há cerca de 7000 anos. Existem
mais de 200 diferentes “famílias” de mancalas. No Brasil, foi trazido pelos escravos e
recebeu o nome de Adj, mas caiu no esquecimento com o passar do tempo.
Os tabuleiros mais comuns são constituídos de 6 cavidades de cada lado (dispostas em
paralelo) e duas nas extremidades, para onde vão as sementes colhidas. Inicia-se o jogo
com 4 sementes em cada cova.
Desenvolvemos um tabuleiro em formato gigante utilizando sementes naturais grandes e
reduzimos o número de cavidades e sementes. Alcançamos agilidade, redução de cálculos
e, principalmente, facilidade de manipulação das sementes no tabuleiro.

CÓDICE
Os jogos que combinam posicionamento de peças
com estratégia existem na China há mais de 4.000
anos. Dali eles se difundiram para a Coréia e
chegaram ao Japão há 1.300 anos onde foram
adotados como verdadeira mania nacional. Com o
passar dos anos, os japoneses criaram jogos de
posicionamento cada vez mais ágeis, adaptando-se
ao mundo moderno.
Equilíbrio é um exemplo da qualidade alcançada nesta evolução.
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ODA
O Oda foi criado por Blaise Muller na França, em 1985.
Naquele mesmo ano, esse jogo foi premiado nos
concursos de Boulorne-Billancourt e em Cannes em
1992. Além disso, sabe-se que ainda ganhou prêmios
em outros países da Europa e nos Estados Unidos.
Pertencente à família de jogos de alinhamento,
destaca-se

de

todos

os

demais

pela

imensa

quantidade de possibilidades combinatórias, aliadas a uma dinâmica de colocação de
peças curiosa e única onde ninguém é dono das peças nem das jogadas que vão se
formando no tabuleiro e o oponente é que escolhe a peça para o outro jogar.

QUATRO EM LINHA
Quatro em linha é um jogo de princípios muito simples,
porém muito difícil de estabelecer uma estratégia vencedora.
Pertence à família de jogos de Alinhamento cujo exemplar
mais conhecido é o Jogo da velha. Consiste na dinâmica de
colocação das fixas alternadamente pelos dois jogadores
com o objetivo de alinhar 4 fixas na mesma linha (horizontal,
vertical e diagonal).

TCHUKA
Originário da Sibéria, pode ser considerado um jogo de
mancala de 1ºgrau e um dos jogos mais antigos do mundo.
Pode ser encontrado com diferentes números de cavas e de
peças.
Conhecido também como Thuka Ruma, é um jogo do tipo
solitaire, derivado de um antigo jogo Siberiano, tornando-se
muito popular na Malásia e Filipinas.
Trata-se de um desafio individual cujo objetivo consiste em semear as sementes em cada
uma das covas, até que se consiga levar todas para a cova em destaque (mais alta),
seguindo três regras básicas. Excelente material para se exercitar memória de trabalho e
cálculo mental.
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Desenvolvemos um tabuleiro em formato gigante utilizando sementes naturais grandes,
alcançando assim facilidade de manipulação das sementes no tabuleiro.

DESAFIO DAS CORES
A primeira proposta desse empolgante desafio é a
identificação das cores da parte inferior das peças com a
cor dos encaixes, parece simples, mas será que todas as
peças encaixam sem ser necessária uma troca? Além
disso, será possível estabelecer um padrão circular das
cores que restaram na parte de cima? Esse desafio
possibilita brincarmos com os conceitos de reconhecimento de cor, contagem, organização
do pensamento e identificação de padrões.

ESCONDE FORMAS
Quebra cabeça composto por quatro placas marcadas por
desenhos e mais quatro placas com recortes diferentes
que servem para esconder as formas. São 48 desafios
onde o objetivo é deixar aparecendo somente as formas
solicitadas.

Desafio

múltiplo

que

exige

atenção,

organização espacial e memória de trabalho.

HIDIN
Este jogo foi desenvolvido em 2001 por Thierry Denoual. É
um jogo que mescla a estratégia de colocação das peças, a
organização delas e principalmente a memória. Hidin pode
ser considerado um jogo da categoria de jogos de
alinhamento.
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TORREMOTO
Criado por Leslie Scott, no início dos anos 70, tem como nome original
"jenga" é a forma imperativa de "kujenga", o verbo suaíli para "construir". O
jogo foi baseado em um jogo desenvolvido por sua família utilizando blocos
de madeira para crianças, os blocos foram comprados pela família de um
serralheiro em Takoradi, Gana. Os jogadores se revezam para remover
blocos de uma torre, equilibrando-os em cima, criando uma estrutura cada
vez maior e mais instável à medida que o jogo progride.

TORRE DE HANÓI
Quebra-cabeça inventado no ano de 1883,
pelo matemático francês Edouard Lucas.
Para dar um ar “misterioso” ao jogo, ele
afirmou que o inventor do quebra-cabeça
seria “Claus de Siam, professor em Li-SouTsian”, que nada mais é que um anagrama
de “Lucas d’Amiens professor em SantLouis”...
Tabuleiro: em madeira de reflorestamento, medida 68x22x22 cm
Objetivo: transferir os sete discos de uma extremidade do tabuleiro para a outra seguindo
as regars.
Peças: sete discos em maidera (pinus) coloridos de tamanhos diferentes, diâmetro da peça
maior 20 cm
Sacola para acondicionar em tecido nylon.

Desafio Haste
Desafio podruzido em de madeira e cordão de
algodão.

Objetivo: consiste na retirada da argola vermelha da
base do desafio.

Medidas: 35x23x80 cm
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Trique
Jogo Tabuleiro confeccionado em MDF laminado dupla
face com 9 espaços para as peças.
Dimensões tabuleiro 27x27x1,2 cm
Peças em MDF laminado com alto relevo para prática de
cegos. Formato das peças é octogonal com 6x6x0,9 cm
Embalagem: em tecido cru com fecho em velcro.

Kalkule
Inspirado no Fecha Caixa, tradicional jogo praticado nos
convés de navios durante as grandes navegações, este
belo exemplar brinca com cálculos de modo muito curioso.
Para se praticado em duas pessoas ou mais, vence o
jogador que conseguir, a partir do resultado apresentado
nos dados, virar as plaquinhas com os números para o lado do oponente.
Bases laterais em forma triangular, bastões de sustentação e as 10 peças feitas em
madeira. Acompanham 2 dados tradicionais.
Modelada no formato do jogo em tecido cru com fecho em cordão.

Kojo
Jogo de origem japonesa que brinca com sequencias
de números. Sua dinâmica lembra os tradicionais
jogos de dominó, onde os jogadores precisam unir as
informações

apresentadas

na

mesa

com

as

informações das peças que possui em mãos. O
objetivo do jogo é deduzir quais peças os demais
jogadores tem em suas mãos, apontando-as e as identificando, sem você vê-las
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diretamente.
Contém 26 peças em MDF cru de 15mm. As peças são carimbadas com números em
cores, de 0 a 11, sendo 12 marcas em preto e 12 marcas em vermelho, além de 2
coringas.
Caixa em MDF laminado com gravações a laser no tampo.

Xiro
Jogo moderno criado em 2005 na Suécia por Tomas
Flodén e redesenhado pela Oficina do Aprendiz. O
jogo

resgata

princípios

básicos

dos

jogos

de

alinhamento, com uma pitada extraordinária

de

antecipação. A cada rodada, um jogador em sua vez
coloca uma nova peça no tabuleiro, e assim feito, o
quadrante onde a peça inserida se posiciona deve ser rotacionado em 90o, alterando a
disposição de outras peças no tabuleiro. Para vencer, é necessário o alinhamento de 5
peças da sua cor, podendo ser na horizontal vertical ou diagonal.
Confeccionado em MDF laminado dupla face com tom de madeira natural. Peças: 36 pçs
em madeira, sendo 18 pinos claros e 18 pinos escuros.
Embalagem em tecido cru natural e feche em velcro.
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FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Conteúdo programático
Módulo I (4 h.): Fundamentação Teórica
Objetivo: contextualizar o trabalho com jogos e a utilização prática do material.
- Justificativa do instrumental;
- O envelhecimento normal;
- A plasticidade cerebral;
- Métodos de utilização de jogos;
- Objetivos e resultados esperados;
Módulo II (3 h.): Vivência de jogos e modelos de intervenção
Objetivo: proporcionar aos participantes, a experimentação do momento de jogo e os
processos cognitivos desencadeados e a conseqüente pertinência de um modelo de
intervenção.
- Aprendizagem das regras e prática do jogo;
- Trabalhar com situações-problema e processos de mediação;
- Modelos de implantação de Projetos utilizando jogos sócio-cognitivos.
Módulo III (6 h.): A mediação no processo de desenvolvimento do ser humano
Objetivo: Possibilitar o conhecimento e a prática do processo de mediação na relação com
o educando, explicitando a fundamental importância do mediador, para que haja a
potencialização da aprendizagem e do desenvolvimento do indivíduo nos aspectos
cognitivos, afetivos e sociais.
- O processo de mediação;
- A relação entre mediação, aprendizagem e desenvolvimento humano;
- A categorização dos comportamentos mediacionais essenciais para um desempenho de
qualidade do mediador;
- Experiência de relação mediada através dos jogos.
Módulo IV (2 h.): Discussão das propostas e experiência
Objetivo: Identificar rotinas e práticas a serem oferecidas ao público, conforme a
organização da instituição que executa o projeto.
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EQUIPE TÉCNICA
Osvaldir Viegas: Licenciado em Filosofia (FFCL D. Bosco\UFSM, 1990), Formação Filosófica (IPAS –
PR,1986), Teologia (ITESC – SC, 1989). Idealizador do projeto “Oficina do Aprendiz”, criador do
“Projeto Pensar” e do “Projeto Mente Ativa”. Estudioso de jogos antigos e sua aplicabilidade na
educação, bem como a psicomotricidade infantil e seus processos nas etapas de desenvolvimento infantil,
Profissional Colaborador de Pesquisa do Laboratório de Educação Cerebral – UFSC, 2007 a 2010.
Orientação de trabalhos científicos UFSC, UDESC e IFSC. Atua em consultoria, desenvolvimento de jogos e
treinamento na área de atividades lúdicas e sua relação com o processo de aprendizagem. Empresário e
gestor da Oficina do Aprendiz Ltda de Florianópolis.

Cláudio Sausen Mallmann: Possui grau de bacharel, licenciatura e formação em Psicologia pela Universidade
Federal de Santa Catarina. É mestre em Psicologia, com ênfase em processos aprendizagem, cognição
humana e jogos. É gerente na Oficina do Aprendiz desde 2008. Controla os processos para constante
melhoria na oferta dos produtos e na prestação dos serviços da empresa. É assessor para projetos e
intervenções lúdicos junto ao SESC/SC, Editora Abril - Ática e Scipione, SESI/SC, EPAGRI/SC, DIPES/BB/NA,
UDESC. Junto ao SESC, é curador da exposição "Projeto Ciranda - Brincadeiras de Madeira" e "Oficina da
Memória". Ainda com o SESC, é consultor na composição dos materiais e na formação dos profissionais à
frente das brinquedotecas e salas de jogos do mundo. Supervisiona estágios na área de recreação e lazer,
bem com design de produtos. É professor da Faculdade Energia de Administração e Negócios desde 2012,
ministrando as disciplinas de Marketing Pessoal e Processo Criativo.

Nicolas Lindner: Possui grau de bacharel e formação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa
Catarina. É especialista em processos de aprendizagem e gestão da inovação, com ênfase na Análise do
Comportamento. Atua como assessor em pesquisa e desenvolvimento na Oficina do Aprendiz e gerencia os
projetos Pensar, Mente Ativa, Semelhança nas diferenças e Gestor de Desafios. Ministra cursos e oficinas
sobre o fenômeno lúdico e suas relações com ambientes de aprendizagem, lazer e trabalho desde 2007.
Desenvolve jogos e brinquedos educativos desde 2011, com ênfase em temáticas sociais, culturais e
sustentáveis. É assessor para projetos e intervenções lúdicos junto ao SESC/SC, Editora Abril - Ática e Scipione,
SESI/SC, EPAGRI/SC, DIPES/BB/NA, UDESC. Junto ao SESC, foi curador da exposição "Projeto Ciranda Brincadeiras de Madeira", "Observar e Experimentar: Astronomia e Física ao alcance de todos" e "Oficina da
Memória". Coordenou o projeto "Astronomia e Física vão à Escola e à Comunidade", junto à UFSC e CNPq.

www.oficinadoaprendiz.com.br

oficinadoaprendiz@gmail.com

(48) 3237-3429

15

“Criando condições favoráveis para aprendizagem”

Referências
ANTUNES, Hanna K.M. et al . Reviewing on physical exercise and the cognitive function. Rev Bras
Med Esporte , Niterói, v. 12, n. 2, 2006.
ARGIMON, I. L. Desenvolvimento cognitivo na terceira idade. Tese (Doutorado) - Porto Alegre,
2002.
BEE, H. (1997). O Ciclo Vital. Porto Alegre: Artes Médicas.
CAIXETA, L. Velho mal do novo milênio. Rev Mente&Cérebro, São Paulo, maio, 2007.
STEGLICH, L. A. Crises normais na vida adulta. Passo Fundo: UPF, 1992.
STUART-HAMILTON, I. A psicologia do envelhecimento: uma introdução. Porto Alegre: Artmed,
2002.
VIEGAS, O. A Oficina do Aprendiz. Florianópolis: Oficina do Aprendiz, 2007 (No Prelo).

www.oficinadoaprendiz.com.br

oficinadoaprendiz@gmail.com

(48) 3237-3429

16

“Criando condições favoráveis para aprendizagem”

INFORMAÇÕES
Oficina do Aprendiz
Rodovia SC 405, 1120
Bairro: Campeche
Florianópolis – SC
Site: www.oficinadoaprendiz.com.br
e-mail: oficina@oficinadoaprendiz.com.br
Telefone: (48) 3237 – 3429

CONTATOS
Osvaldir Viegas – 55 (48) 99127 – 4505




Claudio Mallmann – 55 (48) 99977 – 1998


Nicolas Lindner – 55 (48) 99992 - 8563

www.oficinadoaprendiz.com.br

oficinadoaprendiz@gmail.com

(48) 3237-3429

17

