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Introdução:
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população idosa vem aumentando consideravelmente nas últimas décadas em grande parte dos países pelo mundo. No Brasil é previsto
que os números continuem a crescer rapidamente, de modo que no ano de 2043 um quarto da população terá mais de 60 anos (IBGE, 2018).
Com isso, torna-se necessário destacar que a chegada à Terceira Idade, que no Brasil se traduz nos 60 anos, por ser um país em desenvolvimento (OMS, 2015), traz consigo mudanças
biopsicossociais. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o relato da experiência exitosa junto ao programa de extensão intitulado Centro de Promoção à Saúde do Idoso – CPSI, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN – campus Natal-Central, que contempla modalidades físicas e esportivas, cognitivas, artísticas e de sociabilização para
pessoas idosas, com o intuito de sua melhoria na qualidade de vida, contribuindo com a promoção à saúde biopsicossocial e a inclusão social.

Método:
Torna-se oportuno compreender que a base da posposta teve como processo norteador a metodologia proposta pelo professor e sociólogo Nelson Carvalho Marcellino, chamada Metodologia de Ação
Comunitária, tendo como base à estruturação e busca pelos canais de participação (MARCELLINO, 1996), mesmo considerando que para esse público específico (pessoas idosas alunas do IFRN desde o ano
2000), existiam algumas barreiras socioculturais, como questões econômicas, de sexo, de faixa-etária, relacionadas ao local de moradia, a própria vivência anterior das experiências de lazer, além do nível de
escolaridade, tendo em vista que o público abrangido pelo programa era constituído por pessoas desempregadas, outros com renda de um salário mínimo.
De acordo com Requixa (1973) essa ação comunitária é um trabalho socioeducativo, que busca a intervenção em uma comunidade específica. Esse trabalho leva em conta desejos e anseios da
comunidade local, e tem como objetivo principal despertar para os problemas locais, buscando alternativas por meio de sensibilização e participação da própria comunidade.

Resultados:
O Programa Centro de Promoção à Saúde do Idoso – IFRN – campus Natal-Central, com atendimentos diários, de segunda à sexta-feira, das 06:15 horas até às 11:30 horas, onde cada aula teve
duração de 45 minutos, nas seguintes modalidades: hidroginástica; natação; musculação; vôlei; dança; música, consciência corporal; coral; nada livre; funcional; teatro; corte e costura; tricô, artes e fitas;
exercício da memória; capoeira, e karatê.
Com a reestruturação do Programa foi requisitado à direção geral do IFRN – campus Natal-Central, a contratação de 10 estagiários, sendo eles: um de enfermagem, dois de pedagogia, dois de
psicologia e cinco de educação física, além de 10 bolsistas do curso técnico integrado em lazer, o que possibilitou um aumento significativo no número de modalidades ofertadas de 06 para 16. Isso aconteceu
também pelo fato de algumas pessoas idosas se disponibilizarem a realizar trabalhos voluntários, em modalidades como teatro, corte e costura, e karatê.
Outro aumento significativo foi o incremento no número de pessoas idosas, passando de 300 inscritos para 1.472 em apenas um ano. Aliado a esse aumento, houve uma readequação dos espaços,
ampliando de uma sala multifuncional e outra de convivência, além da sala da coordenação e piscina, para duas salas multifuncionais, duas salas de aula, coordenação, piscina pequena e piscina grande,
quadra poliesportiva, tenda da convivência ao ar livre e bosque. Além de adequações nos banheiros que passaram a ser adaptados, escada de alumínio para a piscina, e espelhos nas duas salas
multifuncionais.
As atividades passaram a ser planejadas de acordo com as faixas-etárias, buscando compreender as doenças e comorbidades das pessoas assistidas, bem como realizar trabalhos voltados para
melhoria da qualidade de vida dos inscritos..

Reunião apresentando o Método
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