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Depoimento trabalho com idosos 

 

Eu fui aceito numa vaga na Heinrich-Zschokke-Haus Düsseldorf, para um trabalho de um ano. A casa 
Heinrich-Zschokke foi fundada em janeiro de 1981 com o objetivo de formar instituições sócio-
culturais com orientação antroposófica de pedagogia curativa e terapia social. Heinrich Zschokke 
disse em sua obra “Selbstschau” (trad. Auto-visão) que o espírito do homem nunca é doente, mas 
sim o seu corpo e a sua alma como instrumento. O núcleo essencial – o eu – é em algumas 
circunstâncias um artista, mesmo que por destino ele seja forçado a tocar um instrumento 
desafinado.  

Na casa Heinrich-Zschokke, eu trabalhei na área de serviço social. No dia-dia cuidávamos das 
atividades de pessoas idosas. Essas atividades são a roda da manhã, da tarde, o acompanhamento 
social e a comunicação. A manhã começa à partir das 9 horas, com a reunião dos funcionários, na 
qual cada um faz um relato ou informa sobre algo que ocorreu no dia anterior. Em seguida 
começamos a preparar a roda da manhã. Esta começa às 10:45 e tem a participação dos moradores. 
Toda semana tratamos de diversos assuntos nas rodas da manhã: por exemplo essa semana 
falaremos sobre o tema água, na semana que vem sobre a alimentação do ser humano, etc. A roda 
da manhã dura cerca de 75 minutos, até o meio-dia. Ao meio-dia é o almoço. Às 15 horas tem café 
com bolo, todos os moradores se reúnem em volta da mesa para saborear o café com bolo. Às 16 
horas nos reunimos para a roda da tarde, para as mais diversas atividades, como por exemplo na 
segunda-feira, treinamento da memória, na terça-feira literatura, na quarta-feira movimento 
(brincadeira com bola ou dança sentada), quinta-feira pintura e na sexta-feira cantamos músicas 
folclóricas. E obviamente, celebramos também as festas e feriados anuais, como São João, Ascensão 
de Jesus, Páscoa, Natal, Carnaval, Noite de Santa Valpurga, etc. Ao longo do ano há também diversas 
apresentações. 
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