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APRESENTAÇÃO  

 

 

Áurea Soares Barroso 

Henrique Salmazo da Silva 

Adriana de Oliveira Alcântara 

Ivan Fortunato 

 

 

O século XXI se anuncia com grandes desafios, e um deles é o 

envelhecimento populacional. Embora as pessoas idosas sejam amparadas 

por direitos assegurados em leis, resultado delutas de movimentos sociais 

e da sociedade civil organizada, a pandemia da COVID19 desvelou de forma 

mais profunda, o retrato da velhice brasileira e a necessidade da promover 

ações mais efetivas de educação para o envelhecimento e de defesa dos 

direitos da pessoa idosa.  

Nesse contexto, no começo de 2021, idealizamos este livro para 

discutir essas questões e refletir sobre ações que poderão contribuir para a 

organização de serviços gerontológicos, ao apoio e amparo as diversas 

realidades de velhices e envelhecimento.  

A presente coletânea tem a inteção de reavivar o pensamento 

freiriano, celebrar o centenário do seu nascimento (19 de setembro de 

1921) e os 18 anos de criação do Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1 de 

outubro de 2003).  

Deste modo, se justifica o título do livro que ora apresentamos – 

Velhices inéditas, envelhecimento e o Estatuto do Idoso: diálogos com Paulo 

Freire. Quer dizer, amparando-nos na categoria do inédito viável, aquilo 

que não existe, mas que pode ser vivenciado, partilhamos da compreensão 

do que está estabelecido no Estatuto do Idoso, em consonância com a teoria 

freiriana. 

 Paulo Freire, em sua figura libertária, é o grande patrono da educação 

brasileira e além de professor, incansável defensor da vida e da 

aprendizagem reflexiva, dialógica e emancipadora. Se hoje estivesse 

conosco talvez poderia questionar: "Como romper as desigualdades 

associadas ao envelhecimento se não considerarmos o universo das 
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pessoas idosas e das diversas trajetórias de envelhecimento?", "Seria 

possível criar uma sociedade preparada para as questões da velhice e do 

envelhecimento sem dialogar com as comunidades, setores populares e os 

demais movimentos que compõem a defesa da vida humana?". Essas 

questões enveredam para a necessidade de promover uma educação 

transformadora sobre o envelhecimento, articulando saberes, diálogos, 

reflexões, e formas de transcender as relações entre o velho oprimido e o 

sistema social opressor.  

O cabedal de conhecimentos já acumulados pelas práticas, pesquisas 

e teóricos aqui presentes, nos permite dizer que a educação para o 

envelhecimento, em sintonia com a velhice na perspectiva da 

heterogeneidade, sob a ótica de Freire, envolve o trabalho com grupos de 

idosos, movimentos sociais, vivências profissionais, serviços, 

universidades, coletividades e políticas públicas.  

A obra também discute os desafios, impasses e conquistas nos 

direitos previstos no Estatuto do Idoso, a partir do entendimento de que as 

políticas públicas se constituem num potente instrumento na direção que 

pretendemos alcançar, considerando, sobretudo, a vida na sua totalidade, 

independentemente da faixa etária.  E certamente, como toda a lei, requer 

o engajamento da sociedade para sua plena efetivação.  

É, portanto, com satisfação que entregamos ao público mais um Livro 

publicado com a Editora Hipótese. Em 2019, publicamos " Diálogos 

Interdisciplinares do Envelhecimento" reunindo pesquisadores nacionais, 

internacionais e de diferentes contextos de atuação, ensino e pesquisa na 

área do envelhecimento. A obra contou com 31 capítulos que versavam 

sobre Educação & Sociedade, Saúde & Bem estar, e Práticas. Propunha-se 

promover diálogos que transcendiam as fronteiras convencionais de 

saberes compartimentalizados e segmentados para uma práxis 

interdisciplinar, mobilizadora e comprometida com a vida humana. 

Nesse mesmo intento, esta obra intitulada “Velhices Inéditas, 

Envelhecimento e o Estatuto do Idoso: Diálogos com Paulo Freire”, foi 

organizada em três seções, tendo cada uma um poesia de abertura de 
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autoria de Henrique Salmazo, sendo: I – DIREITOS, A PESSOA IDOSA E 

DIÁLOGOS COM PAULO FREIRE, com 22 capítulos, incluindo uma resenha 

descritiva, II – INTERFACES DA EDUCAÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO E 

SAÚDE, com 17 capítulos, e III – PRÁTICAS EDUCACIONAIS E REFLEXÕES 

SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO DO ENVELHECIMENTO, com 13 capítulos. 

Além disso, o livro começa com um prefácio redigido por Carlos Rodrigues 

Brandão, convidado por demais especial, grande companheiro de Paulo 

Freire, na luta por uma sociabilidade em que as pessoas se realizsassem 

plenamente e não de forma abstrata; um belíssimo poesia em homenagem 

a Paulo Freire de autoria de Henrique Salmazo da Silva e uma entrevista 

cedida à Áurea Eleotério Soares Barroso por Mario Sergio Cortella, uma das 

principais autoridades brasileiras quando o debate gira em torno do legado 

de Freire. 

Assim, com esta coletânea de 51 capítulos, esperamos contribuir para 

estimular ainda mais as pesquisas ancoradas no legado de Paulo Freire, 

bem como indicar caminhos para o avanço das proposições teóricas e 

metodológicas de estudos sobre direitos fundamentais. Os temas 

perpassam discussões sociais contemporâneas como as formas de atenção 

e cuidados a população idosa LGBTQIA+, discussões sobre gênero, o papel 

social das mulheres, formas de intervir e prevenir situações de violência no 

âmbito da velhice, além do contexto de práticas educativas e políticas 

públicas no contexto da Gerontologia. 

Que este livro possa despertar então uma práxis reflexiva, dialógica 

e amorosa, tal qual nosso venerado mestre propôs em sua vida. Os autores 

e as autoras que participam dessa obra partilharam conosco as inquietações 

e reflexões, mas sobretudo também vivenciaram a alegria de celebrar e 

lutar por velhices inéditas, potencializadoras, emancipadas, e reeditadas 

por uma lógica que respeita as diversas formas de ser e estar no mundo. 

Boa leitura! 
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PREFÁCIO – VELHOS, ESSES QUERIDOS, VELHAS, ESSAS AMADAS 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão  

(a caminho de 82 anos de idade) 

 

 
Um homem se propõe a tarefa de desenhar o 

mundo.  

Ao largo dos anos povoa um espaço com imagens de 

províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de 

naves, de ilhas, de peixes, de habitações, de 

instrumentos, de astros, de cavalos e de 

pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse 
paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu 

rosto.  

(Jorge Luís Borges) 
 

Temos saudade de “quando éramos crianças”. Eu tenho, e muitas. 

Mas é dos nossos velhos que antes e depois de nós mesmos 

envelhecermos, nós nos lembramos com mais ternura. Minha mãe, 

Solange, dançou na festa dos seus “100 anos”; e nos deixou meses 

depois, cantando. 

Algo ao mesmo tempo belo e estranho acontece comigo agora. Das 

muitas pessoas que eu envelhecendo vi e com quem convivi, eu 

rememoro muito mais o “quando eles já haviam envelhecido”. Desde 

minhas e meus ancestrais queridos, até amigos de muito tempo depois, 

eu quase que apenas me lembro com força e afeto quando elas e eles 

eram já “velhinhas”, “velhinhos”. Lembro de pessoas queridas e as 

recordo mais lembradas e amadas, quando as revejo encurvadas pelo 

tempo, com os cabelos (e as barbas, em alguns homens) entre grisalhos 

ou já “branquinhos”.  

Lembro pessoas, agora que eu mesmo meço em décadas os meus 

anos de vida. Lembro mulheres e homens com quem comparti traços, 

trilhas e tempos da minha existência entre o Rio de Janeiro e o Mundo. 

Pessoas da família, amigas, companheiros de trabalho e de lutas em favor 

da vida. Jovens como eu fui, e que agora, tal como eu, andam “pela 
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quadra dos oitenta”, como se diz em Goiás, onde fui viver anos da vida e 

de onde são minha esposa e o filho e a filha.  

E os recordo quando já com passos trêmulos, entre pílulas para a 

memória e o coração, a bengala, e os óculos para olhos cansados do tanto 

que viram e viveram. Lembro Rubem Alves, lembro Paulo Freire, lembro 

Dom Tomás Baldoino e lembro Osmar Fávero (que nunca usaram 

bengala). E lembro os rostos inapagáveis de tantas velhas queridas. Uma 

gente sobre quem a velhice acrescentou ao saber, a sabedoria. Sempre 

pensei que ficar velho é chegar ao tempo de poder ser sábio... de tanto 

haver vivido. E chegar a ser tao sensível, tão suave, tão serena, que tudo 

o que foi antes a espera, torna-se então a esperança.  

Agora nós vivemos mais tempo. Esticamos os anos da vida e 

podemos estender com eles uma vida mais fisicamente saudável e mais 

espiritualmente plena e realizante. Hoje, quando alguém se vai aos 

sessenta anos dizemos que “partiu cedo”. E, de fato, como um projeto 

cuja realização está em nossas mentes e em nossas mãos, uma extensão 

da vida que se acrescenta à humanidade a cada década, deveria nos 

conduzir à ideia de que a velhice poderá vir a ser não “o final”, mas uma 

plena terça ou uma quarta parte da vida de uma pessoa.  

E quem lida com o envelhecer bem sabe que a cada dia será mais e 

mais preciso reinventar a própria Vida que vivemos, para abrigar 

plenamente as pessoas “de mais de oito décadas”. E precisamos aprender 

a saber recriar a Vida, para fazer com que a velhice caiba na no milagre 

da Vida não como um decadente e irreversível prenúncio do “ponto final”, 

mas como a lenta e fecunda culminância de toda uma existência. E caiba 

a nós aprender justamente com as mulheres e alguns homens que 

chegaram “tão longe”, que cabe a nós construirmos o futuro do Mundo em 

que vivemos e que compartimos. 

Avanços constantes e crescentes entre a genética, a medicina, a 

farmacologia, a psicoterapia, a fisioterapia, e gerontologia, a astronomia, 

a pedagogia e as tantas humanizáveis tecnologias, entre tantas áreas e 

vocações do saber e dos sentimentos, parecem abrir a quem viveu a 
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ventura de haver envelhecido, a possibilidade de “viver mais tempo e com 

mais saúde”.  

No entanto, somos a mesma sociedade mundial de um “Terceiro 

Milênio” que teimosa e perversamente recria e amplia desigualdades 

desumanas entre pessoas e entre povos. E bem sabemos que nos 

antecipa um futuro dividido entre a promessa da colonização do Planeta 

Marte, e a ameaça de destruirmos a vida no Planeta Terra. 

E do que vale prolongar com “boa saúde” a vida de quem envelhece, 

se for para viver em um mundo que retira das pessoas que agora vivem 

mais e melhor, de forma ao mesmo tempo sutil e brutal a possibilidade de 

envelhecerem com algo mais do que uma simples e muito desigualada 

“qualidade de vida”? Sim. Porque um ideal de vida para as gerações do 

começo deste Terceiro Milênio, seria uma justa e igualitária partilha não 

somente de uma “qualidade de vida” estendida a todas as pessoas e 

povos da Terra.  

E uma “qualidade de vida que desague em uma verdadeira “vida de 

qualidade”. Pois aqui estou entendendo a proclamada “qualidade de vida” 

como aquilo que você possui e desfruta para viver com qualidade a sua 

vida. E entendo como “vida de qualidade” a escolha de vida que você 

escolhe viver através do que possui e desfruta para viver a sua vida. 

Vivamos tempos em que as e os idosos daqui do Brasil e do Mundo 

possam ser cuidados tal como ao longo de suas vidas eles se dedicaram a 

cuidar, quando foram os adultos que lograram envelhecer. E cuidar das 

“pessoas de idade” (e sobretudo as “de muita idade”) jamais movidos por 

sentimentos de pena ou de piedade. Longe disto! Cuidar da pessoa que 

viveu a aventura e aventura de envelhecer com um sentido de gratuidade 

e gratidão.  

Afinal, quando viajamos a Ouro Preto ou a Paris, em boa medida nós 

viajamos e “vamos até lá”, para conhecer algo que envelheceu tanto, que 

mais do que antigo tornou-se imemorial. E eu que sou um amoroso da 

vida e dos vegetais, desde menino acostumei-me a contemplar com uma 

quase veneração uma “velha árvore”, a caminho de um século de vida, ou 
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mais ainda. Se assim é com pedras e com plantas, por que não com os 

seres humanos que “chegaram lá?” 

Não faz muito tempo li com felicidade algo que escreveu um 

antropólogo, como eu, a respeito da morte de um velho índio de uma das 

tribos do Brasil. Um sábio pagé E ele disse algo como: “com a morte dele 

é toda uma biblioteca que se perde”. Pois cada vida humana vale o valor e 

a plenitude de si-mesma. E eu recordo aqui um precioso momento de 

Michel Foucault, revelado a mim em uma passagem de A Arte da Vida, 

escrito pelo sociólogo Zygmunt Bauman (que se foi com mais de 90 anos). 

 

Como sugeriu Michel Foucault, só uma conclusão pode 

seguir-se à afirmação de que "a identidade não é dada": 

nossas identidades (ou seja, as respostas às perguntas: 
"Quem sou eu?, "qual é meu lugar no mundo?", "Por que 

estou aqui?" precisam ser criadas, tal como são criadas obas 

de arte. Para todos os fins e propósitos práticos, a pergunta 

"Pode a vida de cada ser humano se tornar uma obra de 

arte" (ou, mais diretamente, "Será que todo e qualquer 

indivíduo pode ser o artista de sua vida?") é puramente 
retórica, sendo a resposta "sim" uma conclusão inevitável.  

Presumindo isto Foucault indaga: se uma lâmpada ou uma 

casa pode ser uma obra de arte, por que não a vida 

humana?1. 

 

Sim. E se toda e qualquer vida humana vale tão mais do que a arte 

contida em uma vela, o que dizer da vida de um alguém que iluminou algo 

da vida durante tantos anos? 

Em uma outra dimensão, assim também eu penso que os trabalhos 

reunidos neste livro constituem bem mais do que uma simples e 

acadêmica coletânea de artigos. Ao redor da pessoa do idoso e da 

polivalência de sentidos que ele evoca, este livro deveria ser consultado e 

lido também como uma enciclopédia.  

Entre trabalhos que sugerem teorias sobre o tema do mistério da 

pessoa idosa, e sobre cuidados que, provenientes de diferentes teorias e 

práticas, são a elas dirigidos, diálogos interdisciplinares do 

 
1 Está na página 74 de A arte da vida, 2009, Editora Zahar, do Rio de Janeiro.  
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envelhecimento possui nas duas primeiras palavras de seu título todo o 

valor de sua dimensão.  

A primeira palavra, “diálogos”, sempre foi essencial em tudo o que 

disse e escreveu um amigo de quem celebramos os “100 anos de 

presença”: Paulo Freire. Eis um livro que se abre não a uma proposta 

uniforme vinda de uma única corrente de pensamento e de imaginação. E 

que entre diferenças colocadas em diálogo assume a vocação de ser uma 

verdadeira aventura de encontros... interdisciplinares, a sua segunda 

palavra. 

E o “inter” neste livro não significa apenas uma abertura a uma 

diferença vocações entre ciências, artes e práticas. Este é um livro 

interdisciplinar e dialógico. E, assim é porque sendo centrado ao redor de 

seres humanos que se abrem à diferença justamente porque vivem o 

“envelhecimento”, ele ousou tornar-se bastante mais aberto a diversas e 

entretecidas interações, integrações e interrogações.  

Quero terminar com algo de boa literatura este pequeno apanhado 

de idéias a respeito de um grande livro. E não só pelo seu número de 

autores e de página. Lembro em primeiro lugar de João Guimarães Rosa, 

que partiu cedo, mas viveu a sabedoria de um velho antes mesmo de 

envelhecer. Pouco antes de nos deixar ele escreveu: “as pessoas não 

morrem, ficam encantadas”. E eu o completaria dizendo: “as pessoas não 

envelhecem; elas se encantam depois de haverem sido adultas”.  

Clarisse Lispector certa vez escreveu uma as imagens mais belas 

sobre alguém que depois de haver envelhecido, afinal partiu em viagem. 

E eis o que ela diz a Deus e à Vida: 

 

Ao soar dos seres e das coisas,  

que deus abrisse seu coração,  

que lhe permitisse olhar para dentro de si,  

e o medo expulso, pudesse enfim dizer à morte, vivi! 
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E, para terminar de vez, quero trazer de novo a quadra final de um 

dos poemas que me antecederam neste livro. E dou aqui a ele a forma de 

um poema japonês.  

 

O velho surge afora 
Aqui e ali... 

No pranto seco que aflora 

Na esperança que desafia o tempo. 
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Poesia NOBRE MESTRE PAULO FREIRE 

 

 

Henrique Salmazo da Silva 

 

 

De minha mão brotou uma flor, 

Generosa vida a despertar 

E de tua mão de educador 
O amor de que se propunha a ensinar 

 

Falávamos sobre vida e transformação 

Diálogos calorosos e de amor 

De quem vê na reflexão 

O próprio ato de libertação 

 

E entre as tardes e as noites na imensidão 

Lembro do seu olhar corajoso 

Sempre ávido pela vida, alegria e pão 

A dizer que o verdadeiro caminho é a coragem que flui do coração 

 
Nessa singela homenagem lhe confidencio 

A alegria que não cabe em mim 

De caminhar em sua memória 

Defender a vida, a paz, os direitos e a educação 

 

Hoje, já não sou mais tão jovem assim 

Mas sei que a vida é uma passagem 

E nessas lembranças quero reescrever 

Sobre todas as velhices que guardo em mim 

 

O ancião que outrora me transformei 

Ainda guarda os ensinamentos que semeou 

E hoje disserto essas linhas 
E luto com o mesmo amor que mim despertou 

 

Nossa homenagem ao mestre, amigo, e acima de tudo, exemplo de 

determinação e coragem na defesa e emancipação da vida humana. 
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ENTREVISTA – Diálogos com Mario Sergio Cortella 

 

 

Áurea Eleotério Soares Barroso 

 

 

Filósofo, Mestre e Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, na qual lecionou por 35 anos (de 1977 até 2012) e 

orientou diversas pesquisas acadêmicas. Foi Professor-titular do 

Departamento de Fundamentos da Educação e da Pós-Graduação em 

Educação (Currículo) e também do Departamento de Teologia e Ciências da 

Religião. Sucedeu a Paulo Freire como Secretário Municipal de Educação de 

São Paulo (1991/1992) durante a gestão da prefeita de Luiza Erundina 

(jan/1989, jan/1993).  

A sua Tese de doutorado "A Escola e o Conhecimento: Fundamentos 

Epistemológicos e Políticos dessa relação" defendida em 1997, foi publicada 

pela Cortez Editora. É autor de dezenas livros como “Não Nascemos 

Prontos! Provocações Filosóficas” publicado pela Editora Vozes, já em sua 

19ª edição (2015). Um livro que nos inspira e nos desafia a ampliar o nosso 

olhar, a nossa compreensão sobre questões do cotidiano e a buscarmos 

uma existência significativa e prazerosa. 

Mario Sergio Cortella é uma das maiores autoridades brasileiras 

quando o assunto gira em torno do legado de Paulo Freire. A amizade deles 

durou mais de 30 anos. Na citação a seguir, Cortella revela a sua admiração 

por Freire:  

 

Entre 1979 e 1988 vivenciei sua presença várias vezes; 

contudo, entre 1989 e o início de 1991, tive um privilégio 

jamais imaginado: passar horas diariamente com o Mestre, 
em seu gabinete de Secretário Municipal de Educação de São 

Paulo. Havia um momento especial: todos os dias ele 

precisava assinar mais de 400 documentos que por mim eram 

levados; sempre reclamando da quantidade (e de mim que, 

naquele instante, encarnava a burocracia), o Mestre ficava 

mais de uma centena de minutos na atividade automática de 
colocar a assinatura em papéis antes exaustivamente 

examinados pela sua assessoria. Quanto mais demorava esse 

trabalho, mais eu apreciava, pois, enquanto o fazíamos, 
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conversávamos sobre Vida, História, Amorosidade, Política e, 

como agregador disso tudo, a Educação. Calculo termos tido 

umas 600 situações desse tipo e esse foi o mais longo e 

melhor “curso” que fiz em minha vida. (CORTELLA, 2011, p. 
3). 

 

Em maio de 1991, Paulo Freire se afasta da Secretaria e indica Cortella 

para sucedê-lo, visando dar continuidade ao projeto educacional em 

andamento. A seguir,  um trecho da carta de despedida de Freire:  

 

Quando assumi a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, minha equipe e eu encontramos as escolas da cidade 
em estado de abandono. Nossa ação se orientou pelo 

compromisso de construir uma escola bonita, voltada para a 

formação social crítica e para uma sociedade democrática, 

escola essa que deve ser um espaço de educação popular e 

não apenas o lugar de transmissão de alguns conhecimentos, 

cuja valorização se dá à revelia dos interesses populares; uma 
escola cuja boniteza se manifeste na possibilidade da 

formação do sujeito social. (apud HADADD, 2019, p. 210).  

 

A sala de aula do professor Cortella não tem mais paredes, já faz 

alguns anos que ele reflete sobre questões filosóficas com clareza e simpatia 

em mídias de grande alcance nacional e internacional. Como bem diz o prof. 

“ A filosofia é uma coisa para as pessoas se encantarem, não é para as 

pessoas temerem, tem que ter profundidade, ser analítica mas não pode 

ser enfadonha”.  

No dia 13 de maio de 2021, conversei com Cortella durante trinta 

minutos pela plataforma Google Meet.  

 

― 

Áurea: Professor Cortella, estamos organizando um livro em comemoração 

ao centenário de nascimento do prof. Paulo Freire.  

Cortella: Que bom! Esse centenário é marcado pela capacidade de mexer 

com as nossas certezas, que não necessariamente precisam ser certas o 

tempo todo, e, por outro lado, lembrar algo que ele dizia com frequência, e 

que nós temos que pensar, e que vou traduzir de outro modo: ele diria que 

fazer como Paulo Freire, não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que 
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ele faria se estivesse aqui agora, nesse momento. Portanto, não é uma 

imitação, não é uma mimetização, mas é uma inspiração na Filosofia de 

Educação que tem como base o diálogo, a leitura do mundo, a alegria como 

expressão. Se isso não fosse atual, poucas coisas seriam atuais se assim se 

não fosse o pensamento dele, que tem exatamente essa marca de lidar com 

o futuro. Por isso, quando nos lembramos dos cem anos, não é uma coisa 

apenas de honrar uma memória, mas é levar adiante uma trajetória, é levar 

adiante aquilo que é basilar, que é um fundamento para o trabalho com 

educação não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, nos quais a 

ideia da liberdade, a ideia da humanidade, ela tenha importância. 

― 

Áurea: Falar que o prof. Paulo Freire construiu um método de educação 

aplicado no nordeste brasileiro na década de 1960 parece não contemplar 

a sua contribuição como educador. 

Cortella: Sim. Nós temos em Paulo Freire um dos grandes pensadores da 

Filosofia Contemporânea, não apenas dentro da educação. Paulo Freire é 

um filósofo da educação, ele se dedicou a pensar no próprio pensamento, 

isso caracteriza uma parte da sua filosofia e se inspirou em muitas coisas 

de outros pensadores, também contemporâneos a ele. 

― 

Áurea: Também merece ser lembrado por ter desenvolvido um método de 

alfabetização de adultos em 40 horas, não é mesmo? 

Cortella: Sim. Paulo Freire é alguém que propõe uma Filosofia da Educação 

e uma parte dessa filosofia se desdobra em um método específico, vinculado 

à educação de jovens e adultos. Embora muito conhecido, especialmente 

no Brasil, por pensar um método de educação de jovens e adultos, que seria 

muito mais completo como prática no campo da metodologia, isto é, de 

uma filosofia do método com grande contribuição, Paulo Freire ultrapassa o 

método de alfabetização. Sem dúvida, o método é a encarnação de uma 

parcela da metodologia, mas representa uma grande aproximação com uma 

filosofia que parte de uma perspectiva dialógica, parte de uma percepção 

de que toda pessoa tem algum conhecimento a ser compartilhado, que 
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ninguém é absolutamente incapaz da partilha do saber. Ninguém é 

absolutamente não carente dessa partilha, isto é, como ele mesmo 

escreveu no “Pedagogia do Oprimido” - ninguém educa ninguém, ninguém 

se educa sozinho, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.  

― 

Áurea: O método foi aplicado no nordeste brasileiro, na década de 1960, 

quando o número de analfabetos no Brasil era muito expressivo.  

Cortella: Exatamente. Não dá para analisar sem o contexto histórico. 

Inserir pessoas críticas numa sociedade em que o analfabeto não podia 

votar. O método de Paulo Freire ligava a alfabetização com a vida. Foi só a 

partir da Constituição Federal de 1988 que o analfabeto conquistou o direito 

de votar no Brasil.  

― 

 

Áurea: De acordo com Paulo Freire, a escola deve dialogar com as questões 

do seu tempo, isso é importante, não é mesmo? 

Cortella: Sim. Haja vista, o quanto há de abstração no processo de 

formação. Ele não afastava as questões sociais e culturais da sala de aula, 

ele não retirava o mundo da sala de aula. A sua concepção de educação 

está ligada à formação da cidadania, da autonomia, de laços de 

solidariedade.   

― 

Áurea:  A Profa. Nita Freire afirma que o Prof. Paulo Freire é um dos autores 

mais citados na área de Humanas, de acordo com levantamento feito por 

um pesquisador britânico na plataforma Google, em 2006. Mais citado que 

Foucault, Marx e outros pensadores. (Barroso, 2011) 

Cortella: Sim. O livro “Pedagogia do Oprimido” está traduzido em mais de 

vinte línguas, inclusive, mandarim. Paulo Freire é um dos intelectuais mais 

reconhecidos do mundo. Recebeu mais de 40 Títulos de Doutor Honoris 

Causa de universidades brasileiras, da Europa, de vários lugares, a maioria 

em vida e alguns foram recebidos pela profa. Nita Freire. 
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― 

Áurea: Há algumas “fake news” sobre o prof. Paulo Freire, não é mesmo? 

Já ouvi dizer que ele era ateu, que estudou em Harvard. 

Cortella. Sim (sorri). Paulo Freire não era ateu. Era cristão de formação, a 

sua mãe era católica. Paulo Freire não estudou em Harvard, ele lecionou 

em Harvard (sorri). 

― 

Áurea: Professor, como o senhor pensa os termos idoso, velho? 

Cortella: Às vezes, quando nós pensamos na noção de idoso, ou até de 

velho, independentemente do termo, eu fico espantado porque, quando 

Paulo Freire foi escolhido como Secretário de Educação da cidade de São 

Paulo e eu fui junto com a equipe também para trabalhar com ele, para 

mim, ele era uma pessoa idosa naquele momento, claro, com experiência, 

vivência, e eu me dei conta esse ano, que ele, quando ele entrou na 

Secretaria, tinha a mesma idade que eu tenho hoje. Eu tenho 67 anos e ele 

adentrou na Secretaria exatamente com essa idade. No entanto, eu o via 

como muito mais idoso do que eu me vejo hoje no meu próprio tempo, 

significa que o que eu admirava mais nele, obviamente, não era que ele era 

mais idoso que eu, mas que ele era mais sábio do que eu. 

― 

Áurea: Compreendo. Prof. Cortella, a ONU tem dito que precisamos 

construir uma sociedade para todas as idades. Na dimensão utópica, na 

concepção freireana, isso é possível?  

Cortella: Ainda bem. Paulo Freire usava muito a expressão sonho. Ele 

traduzia a ideia de sonho dentro do diálogo que ele chamava de inédito 

viável. Inédito viável, que ainda não é, mas pode ser. É inédito, porque 

ainda não é, mas é viável, porque poderá vir a ser. A inserção dentro do 

trabalho formativo, de natureza escolar, daquilo que é não só a atenção, a 

reverência  mas, especialmente, o cuidado com o envelhecimento de cada 

pessoa que já o é, e outras, que se deseja que se tornem. Nós não devemos 

e nem precisamos ter uma disciplina na escola que trate disso diretamente. 

Afinal, esse é um tema que é muito mais um conteúdo curricular do que um 
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componente curricular, muito mais um tema a ser tratado no conjunto das 

disciplinas do que especificamente algo que se constitua uma matéria, mas 

como conteúdo curricular, sem dúvida, é preciso que isso seja trazido para 

o interior da escola, especialmente porque é isso que prepara não apenas 

o envelhecimento da pessoa que o será, mas prepara a convivência. E a 

convivência se dá com a percepção, por exemplo, diferentemente de 

quando eu era criança em Londrina, cidade onde nasci e vivi até meus 13 

anos, antes de mudar para a cidade de São Paulo, em que era assim: “você 

tem que respeitar os mais velhos”, sem dúvida. Na maioria das vezes, 

quando a gente vai crescendo, a gente pergunta: “mas por quê?” “Ah, 

porque ele é mais velho que você.” Esta ideia, num determinado momento, 

até determinada idade, ela fazia sentido, depois ela ficou um pouco 

estranha, eu não tenho que respeitar alguém porque é mais velho do que 

eu. Eu tenho que respeitar alguém porque ela é uma pessoa. A idade não é 

algo que marca essa relação. No entanto, o que eu preciso lidar é que, 

embora eu não seja obrigado a respeitar ninguém só porque essa pessoa 

tem mais idade do que eu, porque não é essa a razão central do respeito, 

mas é o fato de eu ser uma outra pessoa, o desrespeito à pessoa com mais 

idade é uma forma de preconceito, de discriminação, de exclusão, por isso 

o trabalho pedagógico escolar tem que trazer esse tema para o seu interior. 

Às vezes se dá uma atenção mais forte a isso, mas ainda há uma rarefação, 

uma ausência dessa temática no cotidiano. A nossa escola está tão 

soterrada de conteúdos necessários, que ela não tem dado conta de todos 

os elementos que são precisos e desse elemento que precisa também 

aparecer. Eu conheço uma escola, que inclusive inspira as crianças e 

adolescentes a pensarem nesse tema, colocando nos corredores e mesmo 

nas salas de aula frases, que eu esqueço. Faz uns quatro ou cinco anos que 

estive em uma escola pública na cidade de São Paulo, que havia no corredor 

uma frase que dizia “quando um idoso falece é como uma biblioteca que se 

queima, que se incendeia”, é uma frase que vem muito fortemente do 

mundo africano. Frases assim, desse tipo, elas servem para que a gente vá 

pensando e retira a marca negativa que coloca a ideia de que ficar com 
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mais idade como é algo que degrada. Sem dúvida que a vida se altera em 

todas as fases, são fatos, mas não deve ser entendido como degradação. 

― 

Áurea: Durante a pandemia por covid-19, ouvimos piadas sobre pessoas 

idosas que não seguiam recomendações do isolamento social.  

Cortella: Sim. O momento pandêmico passou por fases muito 

diferenciadas. Isso apareceu também na educação escolar. Há uma certa 

oscilação em relação a quem é culpado dessa situação. Por exemplo, na 

escola, o momento em que se atribui a culpa exclusiva de vários problemas 

aos alunos. “Essas crianças não querem saber de nada, esses jovens estão 

perdidos”, depois se passa a dizer, “não, é a família que não cuida, é ela 

que não dá nenhuma atenção”. Em outro momento, “são os professores 

que não têm compromisso”, portanto, essa oscilação de culpabilidade ela é 

usual quando não se faz uma parceria para lidar com algo que é mais 

coletivo do que uma responsabilização exclusiva. À medida que se tem a 

percepção de que pessoas com mais idade puderam ser cuidadas ou se 

cuidar, isso passou. Aí, num segundo momento, tiveram a antecipação da 

vacina e agora se desloca, depois de um ano, se desloca a responsabilização 

para os mais jovens, as baladas, festas, são eles que saem... 

Evidentemente, isso não é um contributo para o conjunto, porque não é 

porque alguém é jovem ou porque alguém é idoso que ele sozinho, sozinha, 

terá que lidar com o ônus do que ali está colocado. É claro. Se era gostoso, 

num primeiro momento, imaginar que se podia brincar com essa questão 

que você coloca, enquanto os idosos como sendo mais frágeis, mas isso, 

depois, claro, perdeu a graça, porque quando começaram as mortes, a coisa 

ganhou um nível de seriedade muito mais densa. Alguns lembram a data, 

a primeira morte constatada no Brasil é 17 de março. Até aí se fazia alguma 

brincadeira, mas quando começam óbitos em frequência com pessoas de 

mais idade tem outro peso, há uma inversão dessa percepção. A questão 

central aí é o preconceito, seja ele de que natureza for, em relação a quem 

é jovem ou a quem é idoso. O problema central é o preconceito. O objeto 

do preconceito é variável, mas o preconceito é permanente. 
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― 

Áurea: Compreendo. Mas, não podemos perder esperança de construirmos 

uma sociedade mais fraterna e inclusiva, não é mesmo? 

Cortella: Exatamente. Apesar de tudo, temos que ter esperança. Mas a 

esperança, como diz Paulo Freire, é do verbo esperançar e não do verbo 

esperar. Tem gente que tem esperança do verbo esperar, que é assim: 

“Espero que as coisas mudem, espero que isso acabe, que aquilo aconteça”. 

A esperança que a gente tem que ter, é a esperança do verbo esperançar. 

Esperançar é ir atrás, é escavar, é procurar. Tem gente que perde essa 

esperança. 

― 

Áurea: Muito obrigada prof. Cortella por compartilhar ensinamentos com 

tanta sabedoria. Um abraço. 

Cortella: Que bom. Fico feliz, um abraço. 

― 
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Poesia EMANCIPAÇÃO 

 

 

Henrique Salmazo da Silva 

 

 
Fui me refazendo ao me descobrir 

E assim soube que a revolução se iniciava 

No sonho que guardava por dentro 

ou na liberdade que outrora se instalava 

 

A luta então se fez 

E eu fui esperançar 

Nessa Terra lutei pelo direito e o pão 

Onde viver era caminhar 

 

O velho então passou a ter voz 

Diante do que foi e do que será 

E de sua fala ecoou o sonho 
Na fé que a tudo transformará 

 

Hoje este velho sou eu 

E entre tantos que posso ser 

Sou a mulher, o LGBT, o negro, a vivente 

O aprendiz, o educador, e a transformação ao entardecer 

 

Nessas mãos calejadas pelo tempo 

Brota a coragem que me jorra ao coração 

E anuncia que o direito é o próprio ser 

Que fez de si a nobre conquista por envelhecer! 
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO POPULAR E O SERVIÇO SOCIAL 

CRÍTICO: DIÁLOGOS TENSOS ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 

 

Adriana de Oliveira Alcântara 

Andreza Fedalto 

Leiriane de Araújo Silva 

 

 

A educação popular surge no Brasil no início dos anos 1960, como 

práxis na busca de um novo projeto de sociedade, mais justa e 

igualitária; contraponto a cultura patrimonialista, autoritária e clientelista 

com suas consequências severas, que geram desigualdade social e 

formas perversas de exploração. Uma educação do/para o povo, que 

parte do cotidiano de pessoas que se encontram em situação de 

opressão, fazendo um convite para uma reflexão sobre o mundo e o lugar 

que ocupam. Vem com a finalidade de tornar cada um em sujeito capaz 

de realizar transformações na sociedade através de reflexões críticas 

Paulo Freire trouxe uma concepção de educação, comprometida 

com a liberdade e autonomia que vai além dos muros de uma escola. 

Para o autor, a educação é um ato político, que deve ser feita de forma 

dialógica com a participação dos sujeitos. Seu propósito é a humanização, 

com foco na amorosidade como materialização de afeto e compromisso 

com o outro, o que finda na solidariedade e dignidade coletiva.  

Em suas próprias palavras e de Adriano Nogueira (2014): 

 

Entendo a educação popular como o esforço de 

mobilização, organização e capacitação das classes 

populares; capacitação científica e técnica). Entendo que 

esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, 

é preciso transformar essa organização do poder burguês 

que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. 
Em uma primeira ‘definição’ eu a aprendo desse jeito. Há 

estreita relação entre escola e vida política (Freire; 

Nogueira, 2014, p. 33). 
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Quer dizer, para Freire, a educação é um ato político, materializada 

dialogicamente, com a participação dos sujeitos, de maneira que estes 

possam pensar sobre o sentido das palavras, do seu real significado em 

suas vidas, com fins à capacidade de fazer a leitura crítica do mundo e 

assim, então, se envolver na transformação da sociedade. 

A despeito da aproximação de Paulo Freire com o Serviço Social 

crítico, o qual surge a partir da “intenção de ruptura”, nos termos de 

Paulo Netto (1990), ou seja, de um rompimento com o Serviço Social 

conservador, caracterizado pelo arranjo teórico doutrinário evidenciado 

pela união do humanismo cristão com o suporte teórico científico na 

perspectiva da teoria social positivista, é inegável a influência do seu 

livro, Pedagogia do Oprimido, que possibilitou discussões sobre a prática 

educativa da/do assistente social, como ainda de sua função pedagógica 

(Scheffer, 2013). 

Um questionamento acerca desse fazer profissional emerge a partir 

das transformações socioeconômicas e políticas que se expressam nos 

anos 1960. A categoria reflete o Serviço Social tradicional por meio de 

um vasto movimento, de um processo de revisão global, em múltiplos 

aspectos: teórico, metodológico, operativo e político, propondo um novo 

projeto comprometido com as demandas da classe trabalhadora. É nesse 

cenário que o Serviço Social se aproxima de outra matriz teórica – a 

teoria social de Marx (Iamamoto; Carvalho, 1982). 

Esse processo ficou conhecido como “movimento de 

reconceituação”, no qual buscou-se a compreensão do Serviço Social 

como uma profissão em constante processo de (re)construção. É 

consenso que, por meio do marxismo, o Serviço Social incorpora as 

interpretações de cunho histórico-crítico no seu quadro teórico-

metodológico, o que vai contribuir na ampliação das bases sociais da 

profissão para além do Estado e da classe burguesa (Iamamoto; 

Carvalho, 1982). 
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Ainda é importante ressaltar a compreensão de função pedagógica 

da/do assistente social: 

 

determinada pelos vínculos que a profissão estabelece com 

as classes sociais e se materializa, fundamentalmente, por 

meio dos efeitos da ação profissional na maneira de pensar 

e agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática. Tal 

função é mediatizada pelas relações entre o Estado e a 
sociedade civil no enfrentamento da questão social, 

integrada a estratégias de racionalização da produção e 

reprodução das relações sociais e do exercício do controle 

social (Abreu, 2016, p. 21). 

 

Esta pedagogia é pensada também com base em uma análise 

gramsciana sobre relações de forças políticas, de autoconsciência e 

organização de grupos sociais que visam o despertar de uma consciência 

política coletiva. Pode-se destacar que seu diferencial é o intuito de 

despertar, entre as/os usuárias/os, uma reflexão sobre as contradições 

que se apresentam nos serviços institucionais da assistência, reforçando 

que estes são direitos conquistados através da intervenção política da 

sociedade que participa na sua construção histórica.  

O vigente Código de Ética da profissão (1993), foi fundado em 

valores comuns ao da Educação Popular, como a liberdade e justiça 

social, em consonância com a concepção de equidade. Não menos 

relevante é a defesa da democracia, concretizada plena cidadania, 

autonomia e autogestão social.  

Conforme analisa Mutafá (2019), o humanismo real, fundamentado 

em Marx, também está presente no Código de Ética, quando é 

mencionada a eliminação de toda e qualquer exploração ou opressão de 

um ser humano sobre outro. Para a autora a humanização advém da 

plena realização dos seres humanos, quanto todas as suas necessidades 

serem atendidas e na efetivação de suas potencialidades.  

Contudo, apesar da significativa aproximação entre educação 

popular e Serviço Social, especialmente a despeito de uma escolha 

teórico-metodológica, percebemos um preocupante distanciamento e, 
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lamentavelmente, numa conjuntura em que não poderíamos aceitar tal 

hiato, isto é, em tempos neoliberais, urge ressignificar e fortalecer o 

Movimento Popular, para buscar “soluções populares”, sendo estas 

compreendidas como um trabalho voltado a mudar as relações com esse 

mundo, no sentido da transformação (Brandão, 2014). 

Por vezes, a prática educativa, tão importante em nossa profissão, 

parece ser absorvida como a mera transmissão de informações sobre 

direitos, de uma forma passiva, semelhante à educação ‘bancária’, 

justamente a perspectiva a qual Paulo se opunha. 

Desta forma, a liberdade e a autonomia das/os usuárias/os, são 

percebidas como a escolha entre ir ou não atrás do direito. Portanto, é 

crucial na formação do Serviço Social, a retomada do diálogo com a 

Educação Popular, principalmente quando se defende uma prática 

pedagógica crítica para o planejamento das ações, em convergência com 

o projeto ético-político da profissão (Fedalto, 2020). 

Frente a estas palavras, o foco do presente artigo se volta a uma 

crítica a incoerência ora comentada, isto é, apesar da perspectiva 

freiriana ser assumida como essencial no trabalho do Serviço Social junto 

à educação de base e educação popular com as comunidades, como 

explicar a ausência desta prática educativa na profissão, como uma 

expressiva possibilidade de promoção da emancipação política e 

humana? 

Em nossa concepção de educação, a aprendizagem requer 

experiência, assim, apenas informar às/aos usuárias/os sobre os seus 

direitos não seria suficiente, posto que é necessário promover condições 

para a compreensão e a consciência de como usar aquela informação e 

de como se chegou até ali. Nas palavras do patrono da educação 

brasileira, “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 

2002, p. 21).  
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Particularmente, no que diz respeito ao diálogo de Paulo Freire com 

o Estatuto do idoso, um documento coletivo, ferramenta de educação 

cidadã, não só direcionado aos velhos e velhas, mas para toda a gente, 

temos a oportunidade de construirmos uma nova cultura.  

Portanto, é imprescindível a formação de profissionais 

comprometidos com a transformação de um mundo perverso em prol da 

dignidade humana, especialmente quando se acredita na perspectiva 

histórica. Logo, a luta pela efetivação de direitos será sempre um bom 

caminho para uma outra sociabilidade e, nesta direção, a educação 

popular e o Serviço Social crítico se despontam como uma resposta 

competente e qualificada no trabalho não só com a população idosa, mas 

em relação a todos os segmentos oprimidos, esperançosos em Ser Mais. 

 

O despertar de consciência se faz na vivência da teoria e da 

prática 

“A educação é um complexo constitutivo da vida social, que tem 

uma função social importante na dinâmica da reprodução social” (CFESS, 

2011, p. 16) e transmissão da cultura de uma determinada sociedade. A 

educação é marcada por contradições e vai além das instituições 

educacionais em seu sentido formal. É através dela que, modelos 

societários, como o capitalismo, internalizam os consensos necessários 

para sua reprodução, incutido em interesses de classe, fazendo a captura 

de subjetividades.  

Mas também é a partir de uma educação emancipadora que surgem 

as possibilidades de construção de uma nova sociabilidade, através de 

sujeitos políticos, em processos de autoconsciência e, na produção de 

uma ação política contra-hegemônica. Ao se pensar a educação, deve-se 

tomar a realidade em sua perspectiva de totalidade e de historicidade.  

A educação popular refere-se a um movimento popular que surge 

na América Latina, com maior incidência nos anos de 1960 a 1970, com 

práticas de luta e resistência por democracia. Movimento este, que se 
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propôs a refletir sobre as finalidades da educação, como uma ferramenta 

importante na disputa de poder político, colocando-se contrário a um 

modelo de dominação que tem como princípio a substituição da cultura 

local e de silenciamento do povo.  

A educação popular é um projeto coletivo e inacabado, que vem 

sendo transformado ao longo da história e através da realidade concreta. 

É um conhecimento coletivo feito com o povo e para o povo. O que orienta 

este projeto são as transformações sociais necessárias para que todas/os 

atinjam uma vida mais digna e sem opressão ou exclusão (Paludo, 2010). 

Paulo Freire teve importância neste processo como um intelectual 

orgânico 1  junto aos movimentos populares, governantes, lideranças 

sociais e a academia. Em 1946, Freire inicia seu trabalho como diretor do 

Departamento de Educação e de Cultura do Serviço Social da Industria 

(SESI), passando a desenvolver um diálogo mais próximo com o povo, o 

que o aproximou ainda mais da concepção de educação popular. Ele foi 

um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular de Recife, onde 

pode desenvolver suas primeiras experiências, que possibilitou que 

sistematizasse o que hoje chamamos de educação popular.  

Neste processo que Paulo Freire foi capaz de fazer uma leitura da 

realidade da América Latina, em especial do Brasil, que culmina na 

sistematização de uma pedagogia libertadora. Esta foi nutrida por 

diferentes abordagens filosóficas e guiada por práticas populares 

concretas (Paludo, 2010), em uma relação de teoria e prática que está 

sempre presente em seu trabalho, a práxis. Através de sua produção 

 
1 Para Foster (2008) Freire tem o educador como um “‘dirigente e organizador’, no 

sentido gramsciano, de quem se aproxima muito, utilizando várias de suas categorias 
de análise.” (Forster, 2008, p. 244). Nesta concepção o educador popular é político em 

suas escolas e decisões e precisa acompanheirar-se com os grupos populares de forma 

a romper as fronteiras das classes, tornando-se um intelectual orgânico neste 

movimento. Freire foi um educador que acreditou e lutou por uma educação que visava 
a autonomia dos sujeitos envolvidos e que estes tinham a capacidade de dirigir. Ele foi 

um intelectual orgânico em seu movimento, em que através de sua atuação pedagógica, 

visava a transformação.  
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literária, no caminho de uma produção coletiva de conhecimento, é que 

a educação popular se torna conhecida mundialmente.  

 
Esta educação, orientada para a transformação da 

sociedade, exige que se parta do contexto concreto/vivido 
para se chegar ao contexto teórico, o que requer a 

curiosidade epistemológica, a problematização, a 

rigorosidade, a criatividade, o diálogo, a vivência da práxis 

e o protagonismo dos sujeitos (Freire, 1995 apud Paludo, 

2010, p. 238). 

 

É esta a concepção de educação popular que apresentamos, uma 

educação do/para o povo, que parte do cotidiano de pessoas que se 

encontram em situação de opressão, fazendo um convite para uma 

reflexão sobre o mundo e o lugar que ali ocupa. Vem com a finalidade de 

tornar cada pessoa em sujeito capaz de realizar transformações na 

sociedade através de reflexões críticas.  

Em sua tese Educação e Atualidade Brasileira de 1959, Paulo Freire 

discute os problemas na educação brasileira, como o: 

 

Centralismo, verbalismo, anti-dialogação, autoritarismo, 

“assistencialização” são manifestações de nossa 

“inexperiência democrática”, conformada em atitudes ou 

disposições mentais, constituindo, tudo isso, um dos dados 

de nossa atualidade (Freire, 1959, p. 11). 

 

Nos anos 1960, o Brasil experienciava intensas mudanças políticas 

e econômicas. O governo de João Goulart providenciou um quadro 

propício para a legalidade de organizações político-partidárias de 

tendência socialista revolucionária, a intensificação das lutas por direitos 

sociais até então negados e o surgimento de diversos atores inseridos na 

esquerda marxista. 

Tendo em vista a mobilização política que avança não só no Brasil, 

mas na América Latina, é investida uma aproximação da ação profissional 

junto às lutas, denotando relevantes reflexões na ala mais jovem de 

assistentes sociais. É neste contexto que Paulo Netto (1990) identifica a 
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renovação do Serviço Social, influenciada por uma conjuntura nacional e 

internacional desenvolvimentista a qual demandava outras competências 

diferentemente do caso e do grupo, que se consubstanciassem em 

referenciais teórico-metodológicos mais consistentes, como também 

possibilitassem uma relação mais efetiva do Serviço Social com os 

movimentos sociais. 

Aqui, vale mencionar o Desenvolvimento de Comunidade, voltado 

a uma política governamental com fundamento populista e reformista – 

uma proposta da ONU, apoiada por diversos organismos internacionais 

(UNESCO, OEA, CEPAL...) e propagada pela ordem burguesa, haja vista, 

nos termos de Ammann (2009), seus pressupostos aclassistas da 

harmonia e equilíbrio. 

Contudo, ainda de acordo com Ammann (2009) foi possível 

ultrapassar a perspectiva modernizadora e acrítica por conta do 

envolvimento dos novos sujeitos coletivos, principalmente o Movimento 

de Educação de Base – MEB, indo na contramão de tal proposta, 

assumindo o método materialista-histórico nas áreas da educação, 

trabalho, cultura popular, sindicalismo rural... 

Paulo Netto nos ensina que, na sua gênese, a questão imediata da 

Reconceituação era saber qual a contribuição do Serviço Social na 

suplantação do subdesenvolvimento e, para os latino-americanos esta 

questão era elaborada sob situações muito demarcadas: a inserção dos 

países da América Latina na nova divisão internacional do trabalho, 

ocasionando os acordos políticos provenientes do pós guerra, a 

emergência de novos atores políticos, a repercussão da Revolução 

Cubana.  

A ascensão desses novos sujeitos, vinculados a projetos nacional 

populares, paralela à ação político-partidária e sindical, suscitou um 

significativo movimento de lutas, com expressivas repercussões nos 

países de capitalismo dependente. 
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A América latina é emblemática desta configuração de libertação 

nacional e social, uma vez que a situação política proporcionou a 

organização e a manifestação de diferentes sujeitos coletivos, 

sobressaindo a Teologia da Libertação (as CEB’s, a Ação Popular-AP, a 

Juventude Universitária Católica-JUC e a Juventude Operária Católica-

JOC) e os vinculados à Educação Popular, sob inspiração de Paulo Freire 

o Movimento de Educação de Base-MEB. 

Vale mencionar que Pedagogia do Oprimido trouxe contribuições 

importantes para iniciar as discussões sobre a função pedagógica da/do 

assistente social em uma aproximação teoria social crítica. “Seu método 

é visto enquanto instrumento de luta social que visa contribuir com a 

ruptura da opressão e com a transformação societária.” (Scheffer, 2013, 

p. 300). A sua prática pedagógica vem da mediação da construção de 

saberes, em que os sujeitos são portadores da esperança de um futuro 

diferente.  

Assim sendo, é vislumbrada uma nova dimensão do significado 

sócio-histórico da profissão, especialmente da relação entre as classes e 

dessas com o Estado no enfrentamento da questão social, base de 

intervenção do assistente social. Enfim, é apresentado um projeto 

comprometido com as demandas das classes subalternas, 

consubstanciado na teoria social de Marx, negando o passado histórico 

da profissão. É pertinente destacar que essa revisão da profissão a partir 

da inspiração crítico-dialética aconteceu sem uma leitura das fontes 

originais de Marx, através de manuais, não sendo capaz de efetivar sua 

intencionalidade. 

Diante das ameaças tão concretas, a ordem do capital, no contexto 

latino-americano, reagiu da maneira mais violenta e impetuosa – 

instaurou a ditadura com o apoio dos Estados Unidos e, funcional às 

oligarquias, destruiu todas as possibilidades democráticas, reformistas e 

revolucionárias.  
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Daí que Paulo Netto (2009) diz que a Reconceituação ficou 

congelada e seu desenvolvimento não transcorreu por mais de uma 

década, considerando que seu retrocesso não aconteceu sem resistência 

– dentre os participantes da Reconceituação são muitas as histórias de 

torturas, cárcere, clandestinidade, exílio, bem como a existência da lista 

de “desaparecidos”. 

Contudo, foi no contexto da ditadura que a face conservadora do 

Serviço Social brasileiro, muitas vezes restabelecida e reatualizada, viu-

se pela primeira vez num cenário em que a categoria, em sua 

hegemoneidade, se reconheceu como classe trabalhadora, paralelo a 

demandas que clamavam pelo combate à ordem ditatorial. 

Ao longo do seu processo histórico, a/o profissional do Serviço 

Social requisitada/o para criar consensos de classe e construir uma 

hegemonia na forma de se viver socialmente. Abreu (2016) é uma 

referência fundamental sobre a discussão da prática educativa em sua 

função pedagógica, que historicamente foi solicitada às/ao assistentes 

sociais, com diferentes direcionamentos. 

A compreensão das mudanças nestes direcionamentos parte do 

princípio que as relações de hegemonia são pedagógicas e situam-se no 

movimento histórico da vida social. Ou seja, a hegemonia é realizada a 

partir da formação de um modo de vida, que no modelo capitalista 

impõem um tipo de conformismo social através de uma cultura alienante 

(Abreu, 2018). 

Importante citar que uma maneira de conceber pedagogia é como 

um conjunto de princípios e estratégias de ensino ou educação. A 

pedagogia estaria no terreno das técnicas, treinamento que tornam os 

indivíduos adaptados a viverem a realidade que lhes é posta. Em seu 

livro, O que é pedagogia, Ghiraldelli (2006) afirma que pedagogia pode 

ser entendida como uma filosofia da educação, e neste contexto existem 

distintas pedagogias, ou seja, diferentes concepções filosóficas que 
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formam as diversas sociabilidades apresentadas ao longo da história da 

humanidade. 

Apesar da pedagogia “emancipatória” fazer parte de um 

compromisso ético-político do Serviço Social, sua prática não é viabilizada 

na totalidade, já que em sua maioria as/os profissionais desenvolvem 

seus processos de trabalho junto ao Estado, o que representa uma 

grande resistência. Mesmo tendo a/o profissional uma relativa 

autonomia, há profundas lacunas para sua efetivação. A prática da 

pedagogia “emancipatória” pode ser identificada com maior frequência 

nas organizações da sociedade civil, em especial as que realizam 

trabalhos de garantia de direito e junto a movimentos sociais, onde há 

um trabalho independente e desenvolvido pelo povo. 

O trabalho educativo é constante e não se limita ao usuário, 

podendo ser exercido junto a equipe multidisciplinar, na construção 

coletiva de ações e formando um ambiente de reflexão crítica da 

realidade, indo além do produtivismo quantitativo. Mesmo em 

equipamentos estatais, com foco em exigências burocráticas e 

administrativas, existe a possiblidade de construir um trabalho 

inter/transdisciplinar com direção na Educação popular quando encontra-

se uma finalidade comum entre os envolvidos (Guiaqueto, 2015). 

Em comemoração aos 25 anos do código de ética, Mustafá (2019), 

analisa que o Serviço Social optou por atuar no interior da estrutura do 

Estado, o que colaborou para a consolidação da profissão e de conquistas 

de direitos sociais ao longo destes anos. Porém, ocasionou o afastamento 

da categoria das atuações junto a sociedade civil e na formação de massa 

crítica, o que pode ser visto na predominância da ideologia burguesa e 

todos os extratos da sociedade e em gestores de extrema direita 

vencendo eleições. Esta aproximação da população usuária deve ser 

retomada, através da partilha de saberes populares e da universidade, 

fomentando atitudes críticas e orgânicas.  

Ainda segundo a autora, a atuação profissional deve ir para além 
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da demanda nas instituições públicas as quais normalmente tem excesso 

de burocratização. O processo de trabalho deve ir na direção de pensar 

e planejar. As/os usuárias/os não devem ser vistas/os como uma 

categoria com um perfil mapeado e catalogado para que assim, passem 

a ser meras/os receptoras/es de políticas sociais. A população usuária 

precisa ser vista como sujeitos ativos no processo de construção de sua 

dimensão humana.  

A educação permanente se faz junto a população, sem a crença de 

que suas condições sociais sejam estáticas. Para isto é importante 

potencializar a investigação junto a população usuária para conhecer e 

socializar as suas reais necessidades, a fim de criar uma identidade entre 

elas e, então, fomente a sua participação. A exemplo trabalho social com 

a população idosa, deve resgatar o trabalho comunitário, consolidando a 

educação popular, para que se tenha a inserção da comunidade nos 

trabalhos, de modo que não se trabalhe apenas com ideias, mas com 

causas concretas que mobilizem e unifiquem os interesses.  

A educação popular pode auxiliar as assistentes sociais, nesta 

busca de desvelar a realidade social e contribuindo para a capacidade 

crítica das classes subalternas a partir do diálogo, círculo de cultura, 

práxis e da valorização dos conhecimentos populares em construções 

conjuntas com os sujeitos envolvidos (Machado; Silva; Tolentino, 2019).  

Para Zitkoski (2013) a educação popular pode nos levar a um 

diálogo criativo que valorize a cultura local em uma construção com os 

sujeitos que a compõem, para além da reprodução burguesa. É 

necessário superar a cultura de incertezas e indeterminações em que 

estamos imersas/os e alimentar nossas esperanças na utopia para poder 

ver o mundo fora do que ele se apresenta.  
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Considerações finais 

O mote da análise aqui trazida foi a influência da educação popular 

no período de reconceituação do Serviço Social. As condições em que o 

país se encontrava, a partir dos anos 1960, os chamados “anos de 

chumbo”, período de forte opressão e escassez de liberdade, provocou 

uma reflexão crítica por uma parcela da sociedade, que não facilmente 

se organizou e mobilizou na luta por direitos sociais. Neste sentido, uma 

vanguarda do Serviço Social, rumo ao processo de renovação se seu 

trabalho, passou a participar deste movimento pautado pela educação 

popular.  

A educação popular está relacionada à mobilização e organização 

popular por direitos sociais. Apresenta-se como um meio de unificar 

diversos extratos sociais, através da solidariedade em busca de uma 

transformação da realidade. O contexto social que aflorou o movimento, 

assemelha-se ao que vivemos hoje de apatia política na população. O 

resultado demonstrado, com o crescimento do interesse pela temática, 

nos faz esperançar um futuro melhor, indo na contrapartida da distopia 

que nos é imposta.  

A/o assistente social possui uma função pedagógica que é inerente 

a sua intervenção profissional. Ao longo da história da profissão, esta foi 

guiada por diferentes pedagogias, inseridas no contexto sócio-histórico 

de sua época. Em um primeiro momento, a prática educativa era 

respaldada por um viés individualista e de reforma moral. As práticas 

profissionais eram comumente de cunho assistencialistas e naturalizavam 

as desigualdades. Posteriormente, houve uma tendência de integração e 

promoção social, em que a prática educativa passa a ter mais relevância 

nestes processos com o desenvolvimento de caminhos para que os 

indivíduos alcançassem o seu bem-estar.  

A educação popular junto ao Serviço Social crítico favorece, 

inegavelmente, um trabalho trans/interdisciplinar, na construção de um 

novo conhecimento em respeito a diversidade dos profissionais inseridos, 
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além daquela se revelar como práxis, e não como uma teoria em 

substituição de estudos teóricos sobre o método dialético em Marx, que 

é a base da formação em Serviço Social, e que finda no caminho 

metodológico da intervenção profissional. Assim sendo, a educação 

popular apresenta elementos constitutivos que se mostram valorosos 

para a prática profissional da assistente social.  

Apesar da prática educativa ser inerente à profissão, criticamos a 

ausência de um espaço de efetiva participação popular, de maneira que 

ofereça autonomia ao grupo com o qual se trabalha, para a escolha dos 

temas, para a partilha de experiências com respeito a cultura de cada 

participante, na direção do diálogo e não monólogo da/do profissional, 

mas sim do grupo que se encontra ali e do qual ele faz parte. Sua 

condução se realiza na problematização das experiências que são 

trazidas, a fim de que haja uma reflexão crítica sobre ela e assim 

provoque transformações. 

Deste modo, a contribuição da/do assistente social se volta a ações 

concretas na intenção de instrumentalizar a população cobrar políticas 

perante o Poder Público, bem como nas estratégias coletivas em prol da 

organização dos movimentos. Em outras palavras, “apoiar e/ou participar 

dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela 

consolidação e ampliação da democracia e dos direitos da cidadania” é 

um direito do assistente social previsto no Código de Ética de 1993 da/o 

assistente social. 

Contudo, embora os movimentos sociais façam parte do exercício 

profissional, as publicações voltadas para esta temática, hoje, são, 

bastante tímidas. Duriguetto (2014) analisa que esta limitação se justifica 

pela dificuldade do Serviço Social em se inserir aos movimentos sociais 

como trabalho profissional. 

Tal distanciamento também é visto pelo cenário político 

desfavorável, de intimidação aos direitos conquistados e criminalização 

das lutas sociais. Cabe à/ao assistente social contribuir no fomento à 
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participação institucional, como bem reforça Iamamoto (2001) – ampliar 

os caminhos de ingerência da população na coisa pública, com fins ao 

controle social, nas deliberações que lhes são inerentes. 

Concluímos, reforçando que a díade educação popular e Serviço 

Social resulta como uma prática pedagógica fundamentalmente viável na 

concretização dos princípios que fundamentam o Código de Ética da/o 

Assistente Social (1993), quais sejam: a liberdade; autonomia; 

emancipação; ampliação e consolidação da cidadania, a equidade e 

justiça social. 

Ainda é importante mencionar o diálogo e o respeito à cultura local, 

vinculados à garantia da pluralidade e respeito à diversidade, diante da 

proposição da transformação consciente da realidade, voltada a uma 

nova ordem societária sem dominação, conforme é defendido no referido 

Código de Ética.  
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CAPÍTULO 2 – DESAFIOS DA LONGEVIDADE NA FORÇA DE 

TRABALHO: NARRATIVAS DE QUEM CONSTRÓI E SE RECONSTRÓI 

AO LONGO DA VIDA 
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O rápido envelhecimento da população mundial, especificamente, 

nos países em desenvolvimento como o Brasil, evidencia um contingente 

de pessoas acima de 60 anos que permanecem ativas e continuam a 

participar da força de trabalho (OMS, 2005), ainda mais, considerando as 

alterações recentes nas legislações previdenciárias que elevam o tempo 

de trabalho para aposentadoria (Brasil, 2019).  

Nessa perspectiva, pessoas mais velhas permanecem ativas 

trabalhando por mais tempo e isso é algo inédito, um fenômeno recente, 

pois até então ou morria-se antes, devido à expectativa de vida menor, 

ou parava-se de trabalhar pelas regras de tempo de contribuição até a 

aposentadoria (ILC, 2015). 

Hoje é fato que se vive mais e, derivante disso, a longevidade e 

permanência no trabalho são realidade dos trabalhadores e 

consequentemente de empresas públicas e privadas. Essa realidade se 

depara com a necessidade de revisão nos processos de gestão, bem como 

as condições de trabalho para essa parcela de trabalhadores no ambiente 

organizacional, considerando as especificidades desta faixa etária 

(Carvalho, 2009). 

Em estudo realizado no Brasil com gestores de recursos humanos, 

os pesquisadores demonstraram que, apesar do rápido envelhecimento 

populacional brasileiro, as empresas não estão preparadas para o 

envelhecimento da força de trabalho. As práticas de gestão da idade se 

mostram pouco adotadas no mundo corporativo, ainda que a percepção 

dos gestores acerca dos profissionais mais velhos seja relativamente 

positiva (Cepellos; Tonelli, 2017). 
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Importante destacar que trabalhadores longevos não são um grupo 

homogêneo (Anselmo, 2018). Diferencia-se aqui que o conceito de 

trabalho é muito próximo em pessoas que permanecem ativas, 

entretanto, o envelhecimento em si é heterogêneo (Camarano; Kanso; 

Fernandes, 2012). Entende-se que o conceito da autonomia, e essa mais 

forte no trabalhador experiente, é chave para lidar com a 

heterogeneidade. O indivíduo que mantém a autonomia é empoderado 

para escolher qual atividade laboral lhe traz mais satisfação. 

A idade cronológica parece ter um impacto negativo na motivação 

para continuar a trabalhar. Tal percepção é derivada da idade do 

calendário, que estabelece a elegibilidade para toda uma gama de 

esquemas, ou seja, licenças adicionais e outras medidas, arranjos e 

saídas alternativas, bem como planejamento de pré-aposentadoria 

(Anselmo, 2018). 

No entanto, essa não é uma realidade que os mais velhos possam 

lidar de modo mais tranquilo, considerando o preconceito em relação às 

pessoas com mais idade que por questões de legislações ou por vontade 

própria, tem uma longevidade maior na vida laboral (Cepellos; Tonelli, 

2017). 

Esse preconceito é definido como Ageismo, o qual refere-se 

essencialmente às atitudes que os indivíduos e a sociedade têm com os 

demais em função da idade, englobando o preconceito e os estereótipos 

formados (Nelson, 2011). É papel das organizações combater o ageismo 

e empreender esforços no sentido de criar oportunidades para 

trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, uma vez que eles 

podem contribuir com sua sabedoria e experiência, além de estimular 

uma transferência harmônica em ensinar e orientar jovens trabalhadores 

(OMS, 2005). Acredita-se que as organizações precisam enfrentar este 

tema de maneira mais direta e efetiva, à medida que a permanência de 

idosos ativos profissionalmente é realidade. 
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Segundo as autoras Camarano e Pasinato (2008), o advento do 

envelhecimento da população, exigências de novos modos de trabalho 

por aumento de produtividade, bem como as pressões previdenciárias, 

requerem a adoção de medidas e políticas adequadas às condições de 

trabalho para a população que envelhece, para manter ou promover a 

capacidade funcional e postergar a saída das atividades econômicas. 

As políticas do envelhecimento em âmbitos nacionais e 

internacionais incluem, em seus documentos, a questão do trabalho. O 

plano de Madri definiu como meta a participação ativa dos idosos na 

sociedade e no desenvolvimento econômico, tendo como um dos temas 

o mercado de trabalho (Pessini, 2002). 

No âmbito nacional, contamos com duas políticas que trazem as 

recomendações referidas aos trabalhadores mais velhos, sendo a Política 

Nacional do Idoso (Brasil, 1994), que assegura maior atenção a esse 

tema ao garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso 

quanto à sua participação no mercado de trabalho, no setor público e 

privado e o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003). No estatuto do idoso é 

elencado o tema no Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 

A estrutura política destinada ao envelhecimento ativo, instituída 

em 2005 pela Organização Mundial de Saúde, apresenta três pilares: 

Participação, saúde e segurança. Em 2015, a política do envelhecimento 

ativo foi acrescida com o quarto pilar intitulado de aprendizagem ao longo 

da vida, destacando-o como um pilar que sustenta todos os outros, 

especificamente o que trata este capítulo em relação ao trabalho. “A 

educação organizada de adultos após o fim da escolarização tende a se 

focar na aquisição de habilidades e conhecimentos relacionados ao 

trabalho e a se direcionar a pessoas em atividade na força de trabalho” 

(ILC, 2015, p. 49). 

Em consonância com a política do envelhecimento ativo, o educador 

e filósofo brasileiro Paulo Freire, em sua célebre obra Pedagogia do 
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Oprimido, afirma no segundo capítulo que “ensinar não é transferir 

conhecimento”. O autor aborda o papel do ensino como a oportunidade 

de criar as possibilidades para produção ou a construção do conhecimento, 

trazendo à discussão sobre o ensino como prática que exige a consciência 

e reconhecimento da necessidade de respeito à autonomia do ser do 

educando, onde o educador deve exercer sua prática com bom-senso, 

humildade, tolerância, apreensão da realidade, alegria, esperança, 

curiosidade e a consciência (Freire, 1974). 

Nessa perspectiva, emerge o seguinte questionamento: as 

instituições, trabalhadores e sociedade estão preparados para direcionar 

essa autonomia e potencializar de modo adequado a capacidade destes 

trabalhadores mais longevos no ambiente de trabalho? 

Este capítulo tem como objetivo discutir desafios e modos de 

inserção dos indivíduos longevos no ambiente de trabalho, considerando 

a relação com as instituições e a sociedade. 

Para elucidar a discussão dessa temática foram feitas entrevistas, 

através de uma análise qualitativa, utilizando-se a história oral como 

metodologia. 

Ao pensarmos o trabalho como parte da vida do indivíduo, justifica-

se o uso da entrevista com o método de análise da história oral no 

desenvolvimento do relato desses indivíduos. A história oral se configura 

em encontros de experiências vividas, e esses encontros vividos vem à 

tona com atos de fala que constituem o diálogo entre pesquisador e 

fontes orais, tendo em mente que a exteriorização e a comunicabilidade 

são uma só e mesma coisa, porque nada mais são do que a elevação de 

uma parte da nossa vida ao logos do discurso (Cardoso, 2013 apud 

Ricoeur, 1995, p. 69). 

A escolha pelo método da história oral parte do entendimento que 

a narrativa, uma ferramenta tão simples na prática e isenta de recursos 

financeiros, revela-se tão complexa e carregada de valores que ninguém 

permanece o mesmo depois da experiência de narrar sua história, nem o 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
66 

ouvinte e nem o narrador. É responsável por humanizar, individualizando 

a pessoa através de sua memória única, em períodos fascinantes da vida, 

contribuindo para mostrar o quanto ela é importante como ser humano 

(Mota; Reginato; Gallian, 2013). 

“Estamos lidando com fontes vivas que, exatamente por serem 

vivas, são capazes, à diferença das pedras com inscrições e das pilhas de 

papel, de trabalhar conosco num processo bidirecional” (Thompson, 1992, 

p. 195). 

Nossa amostra reuniu três mulheres trabalhadoras idosas que, por 

meio de entrevistas abertas e semiestruturadas, possibilitaram a 

produção de narrativas de histórias de vida, as quais, exploramos seus 

relatos neste capítulo. 

As identidades das entrevistadas foram preservadas e, para tal, os 

nomes substituídos pela letra A acompanhada de numeral crescente. 

As perguntas norteadoras versaram sobre significado do trabalho, 

curso de vida, construção do conhecimento com colegas mais jovens e 

mudanças na forma de trabalhar ao longo do tempo. 

Através da análise dos relatos, verificou-se nas entrevistadas uma 

semelhança incrível na forma de encarar o trabalho. Em comum, elas 

relataram disposição ao longo da vida para o aprendizado e isso pareceu 

dar a elas resiliência para lidar com as mudanças que foram surgindo ao 

longo do tempo. Também apresentaram, em comum, uma visão positiva 

do trabalho, com significado de vida e prazer pessoal atrelado à atividade 

profissional. 

 

Ambiência e capacidade funcional 

Duas entrevistadas trouxeram o relato de que o corpo físico já não 

acompanha mais o intelectual, a energia já não é mais a mesma de um 

trabalhador jovem.  
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Fisicamente não há a mesma energia, mas há o 

amadurecimento profissional. Antes eu tentava dar conta 

de tudo, com o passar do tempo vi que não preciso dar 

conta de tudo... Hoje tenho outro olhar, mais seletivo, hoje 
a bagagem é maior. (Relato A3, 2021). 

 

Estudos têm mostrado que, ao medir o desempenho no local de 

trabalho, a experiência compensa o declínio de alguns processos 

cognitivos básicos, como por exemplo, funções de memória e habilidades 

psicomotoras (Ilmarinen, 2012). 

A capacidade funcional para os trabalhadores idosos parece estar 

intrinsicamente ligada ao reinventar o ambiente de trabalho, reencontrar-

se enquanto profissional e continuar produtivo. 

 

Foi mudando, hoje sinto que estou em plena atividade 

intelectual, porém o corpo já não funciona como tempos 
atrás, isso é conflituoso. Também antes não me 

preocupava tanto, (...) atualmente exerço funções que 

acredito ser mais difícil essa transmissão para essa moçada 

que está chegando e por ter uma consciência de uma data 

fim. Observo também que, ao longo dos anos, não cobro a 

perfeição e quando não sei ou tenho dificuldades em 
alguma coisa peço que me expliquem de modo muito 

tranquilo. (Relato A1, 2021). 

 

Observa-se proporções crescentes de idosos que continuam a 

exercer suas atividades ocupacionais, entretanto, há uma 

heterogeneidade segundo as formas de inserção (mecanismo de inserção 

no mercado de trabalho), participação (faixa etária economicamente 

ativa) e ocupação (tipo de trabalho realizado). Além disso, há distinções 

entre idosos que atuam no setor público e privado, por gênero, anos de 

escolaridade e situação de aposentadoria, bem como por tempo de 

exercício de atividade laboral (Amorim; Trelha, 2017). 

Os trabalhadores são mais responsáveis por sua saúde e 

competência, e o empregador tem mais responsabilidade pela 

organização e arranjos para o trabalho. O conceito de promoção é, 

portanto, feito com base na cooperação entre o empregador e o 
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empregado: juntos, eles podem criar um melhor equilíbrio no ambiente 

de trabalho e aumentar a capacidade de trabalho. A responsabilidade 

compartilhada pelas medidas a serem tomadas os tornará mais aceitável 

e viável e leva a uma situação onde todos saem ganhando (Ilmarinen, 

2012). 

Dentro das mudanças nos sistemas de aposentadoria pelo mundo, 

o objetivo de políticas para o envelhecimento populacional precisa 

abarcar a intervenção direta na ambiência e capacidade funcional.  

Quanto melhor for a capacidade funcional, melhor será o índice de 

capacidade para o trabalho. Idosos com boa saúde, condições e 

independência física mantêm boa perspectiva de vida e podem assumir 

papéis relevantes na sociedade (Amorim; Trelha, 2017). 

As autoras Camarano e Passinato contribuem com as questões 

referentes à capacidade funcional dos indivíduos no trabalho formal: 

 

Não basta apenas viver mais, é necessário que esse maior 

tempo vivido seja acompanhado por melhores condições de 
vida e saúde, de forma a manter a capacidade funcional. A 

compreensão das inter-relações entre mercado de trabalho, 

envelhecimento populacional, condições de saúde e o 

exercício do trabalho no Brasil é de especial importância 

para que se possam adaptar as exigências do trabalho à 

população que envelhece, através de políticas públicas que 

busquem a maior conscientização dos trabalhadores e dos 
empregadores, evitando-se assim o afastamento precoce 

da vida ativa. (Camarano; Passinato, 2008, p. 31). 

 

As instituições e a sociedade sabem manejar essa autonomia e 

aproveitar corretamente o conhecimento desses profissionais? 

 

A educação em função do trabalho 

Na perspectiva freiriana, o indivíduo ao longo da vida vai 

acumulando saberes e aprendendo coisas novas, não sendo uma “tábua 

rasa”, e neste modo fazem parte do aprendizado: a comparação, a 

repetição, a dúvida, rebeldia, a curiosidade que possibilita um criar e 

recriar em cima de diversas situações, sendo estas uma das significativas 
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vantagens dos seres humanos. Podemos inferir que esse processo 

permanece ativo também na vida dos profissionais mais velhos (Freire, 

1996). 

 

Trabalhar com o ser humano você trabalha em qualquer 

lugar, é preciso trabalhar a parte humana. Sabe, tudo teve 

um percurso, eu fiz cursos, eu me capacitei. (Relato A2, 

2021). 

 

Em vários pontos de sua obra, Freire aborda a importância do 

trabalho em sua relação com uma educação que ajude a transformar a 

maneira de os educandos atuarem sobre a natureza externa e sobre a 

própria natureza. Para o autor, a transformação na compreensão crítica 

dos envolvidos no processo educacional — educador e educandos, só é 

capaz através de uma educação legítima — que atinja sua maneira de 

ponderar, de ver o mundo e de trabalhar, instaurando também uma nova 

maneira de pensar e se expressar (Júnior, 2015). 

 

Hoje tem informática, o trabalho mudou. Isso facilita 

bastante do que era antes, o acesso à informação é mais 
fácil hoje. Você não fica restrito só ao computador. O 

celular traz tudo e você tem que acompanhar, acho que 

hoje em dia está fácil trabalhar (...) O trabalhar hoje é 

diferente do que quando comecei, hoje vejo que sei um 

pouco de cada coisa. O passar do tempo não me impediu 

de aprender. A condição de aprender, não mudou. Nada se 
perde do conhecimento, a gente vai acrescentando. É como 

ter um celular velho na mão, quando você recebe um novo... 

já aprendeu um pouco a mexer. Tem que saber valorizar 

as origens, o percurso e saber valorizar o que cada um 

contribuiu. (Relato A2, 2021). 

 

Partindo da premissa de que a educação ao longo da vida se 

entrecruza com o tempo cronológico do indivíduo, no qual ele vivência 

maior tempo no ambiente de trabalho, corroboramos com as 

participantes de que no decorrer do tempo o profissional vai construindo 

e se reconstruindo neste percurso. 
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O saber ensinar e construir conhecimento com as novas gerações 

Em seu relato, A3 afirmou que “não saber passar o bastão é voltar 

a começar tudo do zero, toda vez”.  

No contexto organizacional, o fortalecimento dos trabalhadores 

mais velhos pode representar uma estratégia de planejamento e 

desenvolvimento (França et al, 2014). Com o aumento do número de 

trabalhadores mais velhos e a diminuição dos mais jovens, será cada vez 

mais necessário identificar aqueles que desejam continuar trabalhando, 

valorizando seu conhecimento e experiência (Antunes; Soares; Silva, 

2015).  

Na linha de construção do conhecimento, segundo Paulo Freire 

“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade 

para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 21). 

Essa concepção trazida pelo autor corrobora-se com o relato de uma de 

nossas entrevistadas. 

 

Olha, interessante, as pessoas dizem que eu sou uma 

pessoa zen, serena, creio que ajuda no ambiente de 

trabalho, mesmo quando me coloco de forma firme, e no 

dia a dia os mais jovens se aproximam porque aprendo 

também com eles. Sento com um, sento com outro, vai 
desmitificando preconceitos, até porque percebo na minha 

condição dois tipos de discriminação: um pela idade e outro 

por ter conhecimento da tecnologia da informação. 

Comecei com o primeiro microcomputador do município de 

São Paulo e fui acompanhando todo desenvolvimento ao 

longo dos anos e isso causa estranheza, até porque 
tecnologia é do mundo dos jovens. Consequentemente, vou 

tendo o reconhecimento do trabalho. Até ouço falarem que 

querem ficar velhos como eu (Relato A1, 2021). 

 

A consideração do ponto de vista dos outros, aceitação e tolerância 

dessas visões, um maior senso de consciência da importância de ajudá-

los e também o desejo de se sentir mais conectado às inovações são 

fundações para um ambiente de trabalho propício à construção de 

conhecimentos. 
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Todos os nossos entrevistados destacaram a importância da 

solidariedade, social harmonia e companheirismo, e a importância da 

interação entre gerações cooperação e aprendizagem eram evidentes. 

Paulo Freire aborda a forma de o indivíduo pensar o próprio 

envelhecimento. 

 

Somos moços ou velhos muito mais em função de como 

pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos damos, 

curiosos, ao saber, cuja procura jamais nos cansa e cujo 

achado jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. Somos 

moços ou velhos muito mais em função da vivacidade, da 

esperança com que estamos sempre prontos a começar 
tudo de novo, se o que fizemos continua a encarnar sonho 

nosso. (Freire, 2015, p. 105). 
 

Podemos ainda destacar que o acúmulo de conhecimento 

adquiridos no decorrer da existência do indivíduo podem contribuir de 

sobremaneira para um ambiente organizacional saudável, propício para 

a troca de conhecimento com as outras gerações (Carvalho, 2009). 

Faz-se necessário facilitar o processo, construir pontes para o 

diálogo e o compartilhamento de experiências entre as gerações de 

trabalhadores jovens e idosos. 

O que permanece é o questionamento: Será que sabemos fazer 

essa transição de etapas de vida, de compartilhamento de conhecimentos 

para os novos trabalhadores, de forma humanizada? 

 

Velho que preserva sua validade e continua novo 

Este capítulo propiciou uma reflexão acerca da permanência do 

trabalho em ambiente formal de pessoas mais velhas, algo inédito, dado 

as transições etárias na população brasileira, bem como as regras 

vigentes de aposentadoria. Observa-se que, a partir destas mudanças, 

faz-se necessário envidar esforços, no sentido de adquirir competências 

para o manejo de trabalhadores mais longevos em ambientes 

organizacionais públicos e privados. 
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Os resultados indicaram que a tendência de extrair significado de 

experiências de vida e ter um sentido de intencionalidade e 

direcionamento pode orientar o comportamento, contribuindo para o 

envelhecimento bem sucedido. Isso significa que idosos com altos níveis 

de propósito de vida, que trabalham orientados por metas de vida, 

enfrentam melhor o envelhecimento, investem mais em autocuidado e 

no desenvolvimento das próprias competências, engajam-se mais 

socialmente e tendem a se envolver mais em atividades significativas 

(Ribeiro; Yassuda; Neri, 2020). 

Para tanto é essencial olhar para o indivíduo que envelhece como 

bem narrado pelas personagens entrevistadas, de que o ser humano 

aprende ao longo do tempo, e sob a égide desse aprendizado podemos 

inferir que no decorrer do curso da vida acumulam-se experiências, 

vivências, essas contidas de perdas e ganhos, consequentemente, 

adquirindo um conjunto de conhecimentos. Assim, todo o repertório em 

décadas de existência possibilita o criar e recriar-se, por meio de todo 

esse investimento durante a vida. 

Há de ressaltar, também, que o trabalho tem um significado de 

centralidade na vida das pessoas, ele é imbuído de vários sentidos como 

destacado por Dejour, 2004: 

 

Trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, 

o fato de trabalhar: gestos, saber fazer, um engajamento 

do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de 

refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder 
de sentir e de inventar. (Dejour, 2004, p. 2). 

 

Em consonância a esses aspectos, a teoria Freiriana tem muito a 

auxiliar na mudança de paradigma do indivíduo longevo no mundo do 

trabalho, de modo a legitimar sua contribuição, bem como apoiar na 

qualidade de vida para aqueles que permanecerem mais tempo nas 

organizações. 
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 Freire (2012) por meio da sua obra evidencia a potência do 

conhecimento adquirido ao longo do tempo, no qual o velho desfruta 

deste encontro da vivência para novos desafios. “Sei que sei como sei 

que não sei o que me faz saber, primeiro, que posso saber melhor o que 

já sei, segundo, que posso saber o que ainda não sei, terceiro, que posso 

produzir o conhecimento ainda não existente”. (Freire, 2015, p. 29). 

O indivíduo permanece com essa concepção de “topa tudo” porque 

ele entende que ele está ainda em aprendizado, internalizado e 

incorporado conceitos de Paulo Freire. Dessa forma, ele se torna 

referência, inspiração e atrai os mais novos para aprender o trabalho. 

Assim, contribui para o enfrentamento do ageismo, conforme relatos das 

três entrevistadas que se posicionaram favorável a uma postura mais 

aberta para o contínuo aprendizado. 

Acredita-se que o legado de Paulo Freire está mais vivo, atual e 

necessário do que nunca em uma sociedade que precisará reconhecer o 

valor do conhecimento durante toda existência, e que o acúmulo de 

experiências será a chave para libertação e humanização dos indivíduos 

mais velhos e assim estabelecer o caminho para uma sociedade 

adequada à todas as idades. 

Conclui-se que a obra robusta de Paulo Freire poderá contribuir 

para enfrentamento do preconceito etário, bem como a compreensão 

acerca da gestão da idade nas organizações. 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos 

alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos 

sempre”. (Paulo Freire). 
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CAPÍTULO 3 – SOBRE VELHICES E CLARICE 

 

 

Anna Carolina Martins Silva 

Natalia Tenore Rocha  

Tássia Dahyanna Almeida Rebouças 

 

 
Quando eu era criança pedia aos quatro ventos que fizesse 

o tempo passar mais depressa. Engano não saber que o 

tempo é voraz e quando adulto já perdeu a pressa. Tenho 

pressa sim, pressa de recolher histórias, entreter minha 

alma, mediar a calma e amanhecer em festa. Tenho pressa 
de decepar o ranço, dividir afagos, ampliar meus passos e 

preencher arestas. Preciso correr atrás do mundo, ajustar 

os ponteiros e viver por inteiro o tempo que me resta.2 

 

O período entre os anos de 2021 e 2030 foi declarado como Década 

do Envelhecimento Saudável na Assembleia Geral das Nações Unidas de 

2020. A apresentação desta estratégia suscita o fato de que viver mais, 

não necessariamente, significa viver melhor e ter necessidades 

atendidas. A Organização Pan-americana da Saúde alerta sobre a 

necessidade de estratégias para que “as sociedades estejam preparadas 

para atender uma população envelhecida”, considerando mudanças 

demográficas, transição epidemiológica, envelhecimento populacional 

acelerado e, eventualmente, atrelado a conceitos inadequados (OPAS, 

2020). 

A ampliação do tempo de vida, associada à melhora de parâmetros 

de saúde das populações, está longe de ser distribuída de forma 

equitativa nos diferentes cenários socioeconômicos. O fenômeno ocorreu 

inicialmente em países desenvolvidos e, mais recentemente, está 

acentuado em países em desenvolvimento. O envelhecimento é uma 

conquista da humanidade, mas é também um desafio, especialmente 

considerando a importância de que qualidades sejam agregadas aos anos 

vividos (OMS, 2005; Veras, 2009; Veras; Oliveira, 2018).  

 
2 A poesia aqui transcrita é de autoria de Rita Altério e abre o álbum “Minha cabeça” de 

Paulo Novaes. O título da faixa é “Contradição”. 
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A Década do Envelhecimento Saudável possui quatro áreas de 

ação, são elas: I.Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com 

relação à idade e ao envelhecimento; II.Garantir que as comunidades 

promovem as capacidades das pessoas idosas; III.Entregar serviços de 

cuidados integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa 

e adequados à pessoa idosa; e IV.Propiciar o acesso a cuidados de longo 

prazo às pessoas idosas que necessitem (OPAS, 2020). 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 1982) defende que o 

conceito de pessoa idosa difere entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Nos primeiros, são consideradas idosas as pessoas com 

65 anos ou mais, enquanto nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil, as com 60 anos ou mais. A Política Nacional do Idoso, instituída 

pela Lei n. 8.842 (Brasil, 1994), publicações mais recentes da OMS, como 

“Active ageing: a policy framework” (WHO, 2002) e o Estatuto do Idoso, 

instituído pela Lei n. 10.741 (Brasil, 2003) definem que são idosas as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Autoras afirmam que a velhice possui concepções e imagens 

múltiplas, associadas à cultura, tempo e lugar em que está inserida. Para 

as autoras a palavra velhice é carregada de significados e possui 

concepções por vezes negativas, como uma “etapa representativa da 

decadência, declinação e que antecede a morte”. Considerando a 

“segmentação do curso da vida em estágios formais”, a velhice seria 

como uma etapa de um processo histórico que separa idades conforme o 

tempo cronológico (Dardengo; Mafra, 2018). 

Os conceitos de envelhecimento e velhice são o ponto de partida 

para este texto. A autopercepção do que é ser uma pessoa idosa, do 

imaginário coletivo e das possíveis velhices inéditas dialogam com alguns 

pressupostos e conceitos da teoria freiriana. Apostamos que tais 

reflexões são potentes para "mudar a forma como pensamos, sentimos 

e agimos com relação à idade e ao envelhecimento", assim como está na 

proposta de ação da Década do Envelhecimento Saudável (OPAS, 2020). 
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Um recurso de formatação foi adotado para facilitar o reconhecimento 

entre diferentes gêneros textuais utilizados. O conto foi construído a 

partir do resgate de depoimentos e situações vivenciadas por pessoas 

idosas que atravessaram a vida das autoras. A história de Clarice, 

baseada na realidade empírica, é um painel para representação de muitas 

outras histórias sobre velhices e envelhecimentos.  

 

Ouvi Clarice dizer “que saudade do meu corpo” enquanto passava do 

outro lado do corredor. Fui ao seu encontro disposta a ajudá-la a 
encontrar o que parecia estar perdido, mas lá estava ela, e ele, diante do 

espelho. E a voz era articulada por ele, assim como a saudade. Mas para 

Clarice, corpo e alma pareciam cindidos, como pensava Platão. Ela 

negava o corpo que era seu no presente, o corpo que foi colonizado 

durante todo esse tempo, e onde depositaram ideias opressoras de 

inadequação e inferioridade desde quando fora concebida, em corpo e 
alma.  

Adorava conversar com uma colega sobre a “libertinagem dessa 

geração”. Confesso que às vezes eu segurava o riso diante do moralismo 

puritano daquela conversa pouco honesta. O que se ouve nos corredores 

vai muito além das “saudades dos corpos”. Mas ainda assim, esse era um 

dos sentimentos corporificados em falas e gestos que mais me comoviam. 

De repente pareciam sentir-se inexistentes, e eu previa que aos meus 65 
anos também poderia experimentar tal sensação.  

 

Sobre isso, Paulo Freire aponta que “quanto mais se adaptam as 

grandes maiorias às finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias 

dominadoras, de tal modo que careçam aquelas do direito de ter 

finalidades próprias, mais poderão estas minorias prescrever” (Freire, 

2013, p. 88). 

 

Ainda que eu notasse o meu próprio processo de envelhecimento, 

transformando cada célula do meu corpo, cada parte de mim, desde a 

minha mais tenra idade, reconhecia a velhice só quando olhava para 
Clarice. Deve ser isso que justifica o papo de que “velha é sempre a 

outra”, pensei. Encostada no batente da porta de seu quarto, observei 

Clarice sair da frente do espelho e sentar-se em seu lugar de sempre no 

sofá; lembrei-me de um trecho do livro de Simone de Beauvoir3, quando 

ela escreve que "é uma surpresa, um assombro, perceber- se velho”. 

 
3 Este trecho está na página 35 do livro “A velhice” de Simone de Beauvoir. Lançado em 

1990 pela editora Nova Fronteira do Rio de Janeiro.  
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Certa vez perguntei para Clarice quando ela havia se percebido como 

velha. Ela parou, olhou nos meus olhos, abaixou a cabeça e suspirou. O 

silêncio tomou conta de nós por alguns segundos, não foi tão longo, mas 

parecia eterno. Eu tentei mudar de assunto, perguntar sobre a chuva que 
se aproximava, mas Clarice era silêncio. Trocamos alguns olhares, ela 

franziu a testa e com os olhos pequenininhos me respondeu que não havia 

existido um momento exato: 

- Parece que no dia a dia o corpo mostra isso pra gente. Mas sabe, eu 

não fico triste não… é que quando você pergunta eu paro pra pensar 

nisso. Pode ser que tenha sido na menopausa, aquele calorão... 

 

Viver muito tempo ou viver o tempo... Talvez imaginar que 

possamos vivenciar as contradições de um tempo que 
atravessa nosso mundo contemporâneo em uma relação 

em que a dimensão temporal não precisasse ser 

amarelada, apagada, rejeitada ou mesmo omitida. (Correa, 

2009). 

 

Le Breton (2007, p. 7) afirma que “antes de qualquer coisa, a 

existência é corporal”. Percebemos, experienciamos e sentimos a nossa 

relação com o mundo através do corpo, nos gestos, movimentos, 

sentimentos, dor, sedução, interação, etc.  

Transpor o lugar-comum da velhice como termo desabonador 

implica em uma mudança radical na convenção de sociedade em que 

vivemos, pautada pela desigualdade social. O sofrimento fica aderido 

nesse tempo histórico e corporal - a velhice - e pode ser experienciado 

no abandono, isolamento, pobreza, doença e dor. Sendo assim, não é 

raro que as questões geracionais sejam vivenciadas como marcadores de 

opressão, potencializadas pelo cruzamento com outros marcadores como 

raça/cor/etnia, gênero, sexualidade, classe, religião e deficiência. 

 

A vivência do homem contemporâneo, imerso nesse 

constante presente, igualmente se traduz diante do culto 

ao corpo jovem como um valor, um bem a ser adquirido 

por meio das mais variadas práticas. Um corpo que o tempo 

não atravessa, com o ideal de permanecer eternamente 
jovem, cristalizado na sua fase áurea da vida, a juventude… 

As rugas, a flacidez, os cabelos brancos de fato não são 

valores exaltados pelos padrões de beleza; ao contrário, 

são indesejáveis. (Correa, 2009). 
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Clarice era uma das senhoras mais vaidosas da instituição, seu ritual 

matinal consistia em rezar uma Ave Maria, cheia de graça, enquanto 

colocava brincos azuis combinando com seu lenço, maquiava cada 

fragmento de pele, e por fim, colocava delicadamente seu escapulário já 
amarelado do tempo. Acredito que era um jeito para que nós 

percebêssemos a sua devoção. 

Com urina escapando por suas roupas frequentemente, Clarice havia 

aceitado usar fraldas há pouco tempo. O modelo era comum, das 

chamadas geriátricas, mas em seu corpo era estilizado a cada uso. A cena 

se repetia, tal qual a oração das manhãs: ela deitava sobre o colchão, a 

fralda era acomodada sob seus glúteos por mim e sozinha, ela 
arrebentava com as mãos as duas tiras adesivas da fralda. Depois unia a 

ponta esquerda recém-arrebentada com a parte anterior da fralda e dava 

dois nós; do lado direito, o mesmo movimento. Ela observava satisfeita 

a sua “criação” de fraldas amarradas por pequenos nós em seu quadril. 

Uma vez perguntei qual era o motivo dela não utilizar a fita adesiva, em 

minha opinião uma facilidade para acomodação mais segura, ela me 
respondeu certeira: eu gosto de usar como se fosse biquíni! 

Ela sempre nos contava que aprendeu desde jovem a remendar suas 

próprias roupas a ponto de deixá-las parecidas com “coisa de grife”, que 

suas patroas sempre a elogiavam e diziam do quanto ela era uma mulher 

bem vestida. E que mesmo trabalhando como uma máquina, sempre 

separava um tempo pra cuidar de si. E, para ela, cuidar de si era estar 
bem arrumada.  

As memórias de seu cuidado com as roupas estavam materializadas no 

seu quarto. Ainda aparentasse dificuldade para sustentar o corpo ereto 

por muito tempo, Clarice fazia questão de ser a responsável por organizar 

seus vestidos floridos nos cabides do guarda-roupa e dispor nas gavetas 

de sua cômoda as bijuterias entremeadas nos lencinhos de pano pelos 

quais tinha muito apreço. Eu observava o zelo de seus movimentos, ali 
parecia estar estabelecida uma relação de funcionalidade com seu corpo. 

Ela e ele estavam presentes no mundo e ele era seu suporte físico, ainda 

que isso reduzisse-o em sua função de motricidade.  

Respeitar o tempo demandado para tarefas simples era um desafio para 

nós. Em algumas vezes, um impulso tomava o meu corpo e eu 

impacientemente sabia que poderia levantar e fazer por ela. Do outro 
lado, ela executava o quer que fosse, como quem dançava uma valsa, 

atenta e lentamente. 

- Hoje, minha filha, eu sou só a carcaça. Mas no tempo que eu era moça 

eu trabalhava mais que vocês tudo junta. E não reclamava não, que se 

eu reclamasse já vinha outra no meu lugar.  
 

Os obstáculos que se apresentam em relação ao envelhecimento 

saudável nos países em desenvolvimento, não se limitam à dimensão 

material da vida, mas também existe na sua dimensão simbólica, no 

campo das ideias, no discurso coletivo. Aparentemente, envelhecer para 

a opinião coletiva é aproximar-se da intolerável inutilidade nas relações 
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de produção. Nesse sentido o corpo também é instrumento de trabalho, 

o corpo é coisa.  

Freire aborda sobre o processo de “coisificação” a partir da 

acomodação e adaptação na situação de opressão. Para ele “os 

oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, ‘imersos’ na própria 

engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não 

se sentem capazes de correr o risco de assumi-la” (Freire, 2013, p. 47). 

Importante ressaltar que este processo caminha em sentido oposto ao 

que se estabelece como garantia no Estatuto do Idoso; o documento 

apresenta como direito da pessoa idosa ter liberdade, respeito e 

dignidade, “direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis” (Brasil, 2003). 

 

O utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, 

é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de 

denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante. Por esta razão a utopia é também 
um compromisso histórico. (Freire, 1980, p. 27). 

 

Para Freire, a utopia se manifesta entre denunciar situações-limite 

e anunciar inéditos-viáveis e isto é uma ação transformadora. As 

situações-limite que nos cercam são imposições do “ser-menos” e, por 

isso, são desumanizantes. A verdadeira vocação ontológica das pessoas 

é o processo humanizante do “ser-mais” e “ser-menos” é, portanto, a 

distorção da vocação de seres humanos.  

A categoria “inédito-viável” foi utilizada na obra Pedagogia do 

Oprimido (Freire, 2013) e, posteriormente, foi analisada pela esposa de 

Paulo Freire, Nita Freire, nas “Notas” de Pedagogia da Esperança. Na 

análise, Nita, narra o movimento de distanciar-se de uma situação-limite 

para que ela possa ser “percebida-destacada” (Freire, 1997, p. 106) no 

cotidiano e então enfrentada. As pessoas, como corpos conscientes, em 

algum grau sabem sobre seus condicionamentos e liberdades e 

reconhecem suas barreiras. Os inéditos-viáveis representam a 
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possibilidade factível de enfrentamento, antes tida como inviável. Paulo 

Freire afirma que a “leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

(Freire, 1989), com isto, reforça a realidade vivida como base para 

construção de conhecimento. Reconhecer e decifrar criticamente as 

situações-limite é mais possível com a “leitura do mundo”. Ainda sobre 

isso, ele escreve: 

 

Minha presença no mundo, com o mundo e com os outros 

implica o meu conhecimento inteiro de mim mesmo. E 
quanto melhor me conheça nesta inteireza tanto mais 

possibilidade terei de, fazendo História e por ela sendo 

feito, como ser no mundo e com o mundo, a “leitura” de 

meu corpo como a de qualquer outro humano implica a 

leitura do espaço. (Freire, 2000, p. 48).  

 

A possibilidade de transformação-libertadora no mundo nos 

provoca a refletir sobre nossa condição enquanto seres humanos 

inacabados e sobre a experiência de estar sendo em um mundo 

inconcluso. Freire escreve que à ação humana cabe quebrar ciclos 

históricos de permanência” e defende que: 

 

Aqui chegamos ao ponto de que devêssemos ter partido. O 

do inacabamento do ser humano. Na verdade, o 

inacabamento do ser ou a sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou 

consciente. (Freire, 2002, p. 22). 

 

Rodrigues (2002) afirma que a necessidade de intervenção na 

realidade, construindo a si próprio e o mundo no qual vive, é resultante 

da consciência da finitude humana. Ainda que a finitude não seja uma 

experiência exclusiva da velhice, a noção de sua iminência parece ser 

indiscutível nessa fase da vida.  

Ao tomar posse da realidade, com um olhar crítico e 

contextualizando o corpo em sua dimensão histórica, social e cultural, 

exercitamos o reconhecimento de sua totalidade. O corpo consciente é 
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apresentado por Freire a partir de seu aspecto relacional: pessoas em 

interação com o mundo e vice-versa. É o que se lê em:  

 

Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. 

Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e 

com os outros. Homens espectadores e não recriadores do 

mundo. Concebe a sua consciência como algo especializado 

neles e não aos homens como “corpos conscientes”. A 
consciência como se fosse alguma seção “dentro” dos 

homens, mecanicistamente compartimentada, 

passivamente aberta ao mundo que a irá “enchendo” de 

realidade. Uma consciência continente a receber 

permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz, e que 

se vão transformando em seus conteúdos. Como se os 

homens fossem uma presa do mundo e este um eterno 
caçador daqueles, que tivesse por distração “enchê-los” de 

pedaços seus. (Freire, 2013, p. 87).  

 

E também em:  

 

O corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não 

importa de que cor, o corpo consciente, que olha as 

estrelas, é o corpo que escreve, é o corpo que fala, é o 

corpo que luta, é o corpo que ama, que odeia, é o corpo 

que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive! (Freire; 
Faundez, 1985, p. 20). 

 

Contraponto o corpo consciente, Paulo Freire propõe a expressão 

“autodemissão do corpo consciente”, relacionando a violência simbólica 

advinda do poder da “domesticação alienante” (Freire, 2002, p. 42, 43): 

um poder inquestionável que age sobre os corpos.  

 

Clarice sempre falava também do quanto sentia falta do seu amor de 
menina. Rememorava que teve sorte, porque seu casamento fora 

arranjado, mas o que sentia por ele era de verdade. Falava com orgulho 

do quanto o marido havia sido bem cuidado por ela desde quando se 

conheceram até quando, acamado por sequelas motoras de um acidente 

vascular encefálico, precisava da sua inteira dedicação.  

Em uma das conversas em que reconhecia sua extrema capacidade de 
cuidar bem das pessoas, deixou escapar algo que a fez encabular-se logo 

em seguida. Foi como quem fala e é surpreendida, mesmo antes de 

terminar a frase, pelo subconsciente que reprime... mas ainda assim 

insiste em terminar, na tentativa de se explicar melhor:  
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- Quando não tinha mais ele pra eu cuidar... fui cuidar de mim. Fui numas 

aulas lá que minha filha sempre falava pra eu ir, mas que eu nunca podia, 

e loguinho aprendi a escrever meu nome. E uns anos depois dei de 

presente pra ela uma receita que eu mesma escrevi. Mas mesmo assim 
eu continuei cuidando da casa, e das crianças – meu neto e minha neta - 

pra minha filha poder trabalhar. Se ela não tivesse eu pra cuidar da 

Julinha e do Biel ela ia ter que ficar em casa, ou pagar caro pra uma 

pessoa cuidar deles. E eu cuidava bem direito deles. A vó é mãe duas 

vezes! 

Naquela instituição era comum o quanto as mulheres compartilhavam de 

uma aparente liberdade após divórcios ou viuvez, ressoava na minha 
cabeça como um coro uníssono vozes que tinham tom de um alívio 

disfarçado: “depois que meu velho morreu consegui aprender a escrever 

meu próprio nome, casei muito nova, sabia tudo de dentro de casa, mas 

não sabia escrever o nome”. A parte do “alívio disfarçado” deve ser 

fortemente influenciada pela minha concepção do poder entre as 

relações, e ainda não sei como interpretar de uma outra forma aqueles 
olhares que miravam o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo.  

 

Novos sentidos e significados são (e podem ser) atribuídos à velhice 

a todo tempo. Para além de somente perdas, ela é um momento de 

aquisições e do reconhecimento das histórias e memórias que nos 

constituem. A frequente atribuição de papéis socialmente desvalorizados 

a esta etapa da vida e, considerando as questões de gênero, a 

manutenção de papéis naturalizados (e configurados a partir de 

oposições binárias) demandam um percurso desafiante: reinventar-se e, 

criticamente, intervir no mundo que “está sendo”. As políticas para um 

envelhecimento ativo e saudável precisam ser para todas as idades e 

devem contemplar a pluralidade de envelhecimentos e velhices possíveis, 

procurando investigar pessoas, suas necessidades e as realidades, 

favorecendo a educação libertadora e consciente do corpo e promovendo 

espaços de reflexão no caminho que nos leva a “ser-mais”.  

 

Meu pensamento foi interrompido por gritos infantis, aquele era um dia 

de visitas. No pátio, um encontro de extremos intocáveis. Uma mãozinha 

cheia de energia tocava uma mão trêmula concentrada em oferecer seu 

carinho, um olhar de quem sabe muito sobre a vida encontra um olhar 
que tem o entusiasmo do desconhecimento, era um colo. O tempo 

passava, atravessava, eles brincavam com a areia da ampulheta.  

Lanço-me no mundo imaginando que no marco etário que configura o 

ponto de chegada objetivo de "ser uma pessoa idosa" também vou 
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carregar outras sensações, como a de uma boa conhecedora da 

existência, "molhada em histórias". Com a devoção da Clarice talvez eu 

tenha aprendido a suplicar ao Universo e todas energias místicas que o 

sustentam que eu consiga perseguir meus projetos de vida com coerência 
e lucidez.  

No caminho de volta pra casa, sentada na poltrona perto da janela como 

de costume, vejo a cena em uma tardezinha nublada: pessoas brincando 

daqueles pega-pegas que surgem em dias corriqueiros movidos por uma 

pulsão interna que vem de não sei onde e quer desprender energia para 

não sei o que, mas está ali, e que bom que está.  

Eram passos pouco firmes, sorrisos desdentados e uma vontade danada 

de alcançar uma a outra. Aparentavam uns setenta anos e quem andava 

apressadamente na rua talvez pudesse ver o que há além dos anos do 

correr da vida. Existem experiências do tempo que passou, das memórias 

das coisas bem feitas e a frustração do que não foi feito. Há a leveza dos 

encontros, de buscar o que desate prazer e o que nos faz ver beleza nas 

pequenezas da vida. Somos eternas inacabadas e, no tempo que cabe na 

finitude da vida, virão fraldas e também biquínis.  
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CAPÍTULO 4 – VELHICE, CONHECIMENTO E 

INTERGERACIONALIDADE: DIALOGANDO COM A PEDAGOGIA 

FREIREANA  

 
 
Maria do Rosário de Fátima e Silva 

 
 

Ao refletirmos sobre a velhice é necessário levarmos em 

consideração uma multiplicidade de aspectos e condições que impactam 

esta etapa da existência humana. Conforme Beauvoir, (1990) tanto ao 

longo da história como hoje em dia, a luta de classes e através dela, as 

condições sociais e econômicas que acessamos, são determinantes 

conforme a autora, da maneira pela qual o ser humano é surpreendido 

pela velhice, demarcando heterogeneidade e diferenciações na forma de 

envelhecer. 

 Ao olhar para a realidade brasileira historicamente caracterizada 

por profundas desigualdade sociais, envelhecer com dignidade se torna 

um grande desafio, mesmo na vigência de instrumentos legais como o 

Estatuto do idoso que visa assegurar os direitos desse segmento social. 

Não resta dúvida que a existência desta legislação representa um grande 

avanço para uma sociedade que se desenvolveu sem atentar para 

importância de um princípio básico de civilidade, que é valorizar a 

sabedoria dos mais velhos e proteger as suas necessidades. 

É importante ressaltar que entre o marco legal e as medidas de sua 

concretização existe uma grande distância a ser ainda percorrida em 

termos de esforços e ações a serem concretizadas. Além desses esforços, 

a construção de uma cultura de civilidade implica considerarmos a 

dimensão da convivência entre as gerações, o que subtende o 

compartilhamento de responsabilidades, identificação de papéis sociais a 

serem desempenhados, bem como, o reconhecimento e a valorização de 

saberes e experiências. 
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Nesta perspectiva as reflexões ora apresentadas, trazem como foco 

a tematização da velhice na sua relação com o processo de construção 

do conhecimento e com a intergeracionalidade, tendo por base a 

interlocução com a pedagogia crítica desenvolvida por Freire (2013), cuja 

dialogicidade proposta como ferramenta pedagógica, possibilita a 

construção coletiva do conhecimento entre gerações. 

 A sistematização das ideias, conceitos e experiências aqui 

reunidas, fazem parte da trajetória da autora enquanto docente do curso 

de Serviço Social, do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e 

do Programa de Extensão Universitária voltado para a Pessoa Idosa-PTIA, 

vinculados à Universidade Federal do Piauí. Faz parte também desta 

trajetória a sua experiência enquanto pesquisadora da área do 

envelhecimento e das políticas públicas de proteção social à pessoa idosa. 

Esta temática foi privilegiada pela autora no seu Curso de Pós-

doutoramento, realizado entre 2012 e 2014, junto ao Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, tendo como foco especial, o estudo sobre o sistema 

de proteção social brasileiro e português e as necessidades da pessoa 

idosa. 

As reflexões aqui sistematizadas, se encontram organizadas em 

três eixos: o primeiro aborda a categoria velhice na sua relação com o 

processo de construção do conhecimento. O segundo eixo se dedica a 

explorar a compreensão das relações intergeracionais no campo do 

conhecimento. Como último tópico a partir do relato de traços de histórias 

de vida, são analisadas as formas de transmissão de saberes e 

experiências entre gerações, enquanto um legado que preserva tradições 

e reconstitui identidades. 

 

Velhice e construção de conhecimentos 

A velhice é uma etapa natural da existência humana, mas que se 

apresenta envolta em diferentes nuances articulados às condições 
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sociais, econômicas, políticas e culturais que determinam e caracterizam 

o ser que envelhece. Junto a esses nuances podemos associar outras 

questões que também são determinantes do processo do envelhecimento 

como as questões de gênero, raça e etnia. Desta forma fica clara a 

heterogeneidade desta fase da vida, ou seja, envelhecemos de diferentes 

formas e em diferentes condições. Isso nos leva a encarar a velhice com 

os desafios e as perspectivas que esta etapa da vida absorve 

principalmente considerando a sua localização na realidade brasileira, 

marcada por profundas desigualdades sociais.  

Neste sentido é importante destacar que a inserção da pessoa idosa 

na realidade social no Brasil, historicamente padeceu e ainda padece de 

preconceitos e estigmas que tendem a ignorar e até desconsiderar a 

contribuição e participação dos idosos como cidadãos. A base cultural 

dessa discriminação quase sempre associou a figura da pessoa idosa a 

um ser improdutivo, relegado, isolado do convívio social, ignorado e 

desrespeitado no que ele tem de mais caro que é a sabedoria acumulada 

ao longo de sua existência, a qual representa um legado importante para 

o desenvolvimento das novas gerações e que é armazenado na memória 

individual e coletiva. 

Sobre este assunto encontramos apoio nas reflexões teóricas de 

Bosi (1994), quando enfatiza a importância da preservação da memória 

social como instrumento de construção e reconstituição da história de 

vida de um povo cujo registro e socialização, poderá servir de base 

construtiva para as gerações seguintes. Esse sentido de preservação 

através da transferência de conhecimentos entre gerações é ressaltado 

também por Araújo (2006), ao mencionar a necessidade de 

considerarmos os conceitos de integralidade e intergeracionalidade como 

aspectos que aproximam e articulam gerações. De acordo com o autor, 

nesta perspectiva 
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resgata-se o compromisso entre gerações, transpondo-o de 

um tempo passado e futuro para o “aqui” e “agora”. Desse 

modo, um conjunto de alternativas na prática e no tempo 

de observação e vivências de espaços ambientais no 
contexto ocidental passam a constituir práticas de 

comunidades inteiras como re-conciliação “ser 

humano/natureza”. (Araújo, 2006, p. 21). 
 

Nesse caminho de preservação da existência humana através da 

troca de conhecimentos e experiências, ou mesmo da construção coletiva 

de novos conhecimentos envolvendo diferentes gerações, a memória é 

valorizada como instrumento pedagógico que estabelece relação entre o 

passado e o presente, num processo contínuo de reconstrução e 

transformação de experiências relembradas. Para tanto é necessário 

valorizar e utilizar o diálogo como ferramenta pedagógica, compreendê-

lo como diz Freire, (2013), “como uma exigência existencial, como o 

encontro em que se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos 

endereçados ao mundo a ser humanizado e transformado”. (Freire, 2013, 

p.109) O autor ainda ressalta outros elementos constitutivos do diálogo 

como o amor, a humildade, a esperança e a identidade em torno de 

projetos de vida e de sociedade. Sobre o amor o autor ainda reforça: “se 

não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é 

possível o diálogo”. (Freire, 2013, p. 111). 

Nesta perspectiva e iluminados pelos ensinamentos do grande 

mestre, compreendemos que para criarmos um ambiente favorável ao 

diálogo entre as pessoas idosas e a novas gerações, é necessário 

cultivarmos o amor e o zelo pelas experiências e saberes que os idosos 

acumularam e pelos aprendizados que as novas gerações acessaram. 

Neste aspecto precisamos ter a humildade de reconhecer a sabedoria que 

esses conhecimentos retratam, e juntos procurarmos estabelecer a 

identidade de projetos de vida, na esperança da construção de um 

mundo, mais humanizado e transformado como sempre defendeu Freire 

(2013), e que seja capaz de absorver e transformar em realidade as 

aspirações de todas as gerações. 
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 A esse respeito convém mencionar que as três conferências 

regionais intergovernamentais sobre o Envelhecimento para a América 

Latina e o Caribe, realizadas pela CEPAL em, 2003 ,2007 e 2012, das 

quais o Brasil foi um dos países signatários, indicaram como compromisso 

a ser assumido pelas nações da região, o desenvolvimento de esforços 

em torno da concretização de uma sociedade para todas as idades. Este 

propósito de inclusão social de todas as gerações como fator essencial ao 

desenvolvimento humano, propugnado pelas citadas conferências, 

representa um grande desafio a ser enfrentado pelas nações latino-

americanas, entre elas em destaque o Brasil, onde as desigualdades 

sociais têm se aprofundado crescentemente nas últimas décadas. Isto se 

deve ao modelo de desenvolvimento econômico de cunho neoliberal, 

adotado como matriz central no país, o qual tem repercutido nas 

condições de vida de todas as faixas etárias e classes sociais, ampliando 

o rol de necessidades humanas e sociais a serem satisfeitas. 

Entre as necessidades sociais foco o meu olhar neste texto, sobre 

as necessidades relacionadas ao acesso ao conhecimento formal, onde 

para muitas gerações, em função da luta pela sobrevivência e na ausência 

de políticas públicas mais efetivas na garantia desse direito, esse acesso 

foi negado ou retardado. Atuando há mais de 20 anos como docente em 

um programa de educação permanente para idosos no campo da 

extensão universitária, tenho tido contato com esta realidade em sala de 

aula. Trata-se do Programa de Extensão Universitária para a Pessoa 

Idosa-PTIA, da Universidade Federal do Piauí, que desde a sua criação 

em 1998, tem por objetivo proporcionar aos idosos o acesso e a 

ampliação de conhecimentos e habilidades que lhes permitam envelhecer 

com cidadania. As ações do programa envolvem cursos e atividades nas 

diferentes áreas do conhecimento, também oportunizam o encontro entre 

gerações através do envolvimento dos alunos de graduação e pós-

graduação.  
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Na minha experiência específica como docente da área de Serviço 

Social no programa, tenho ministrado os cursos sobre História de Vida e 

Memória e Memória na Vida Adulta e Senescência. Na condição de 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem, tenho baseado a ação 

docente na relação pedagógica que se processa mediante o diálogo com 

as diferentes gerações e com os diversos níveis de escolaridade dos 

alunos idosos que compõem as turmas do PTIA. Essas turmas são 

formadas por diferentes perfis escolares: alunos não alfabetizados, com 

alfabetização precária, com ensino fundamental completo e incompleto, 

com nível médio completo e incompleto, com diploma de nível superior e 

alguns com pós-graduação lato e stricto sensu. São alunos provenientes 

das diferentes classes sociais e com faixas etárias que tem variado entre 

55 e 90 anos. 

O contato com essa diversidade de alunos é feito buscando-se 

valorizar o saber acumulado, o qual é socializado por meio de discussões 

que procuram analisar as condições de inserção da pessoa idosa na 

realidade brasileira e piauiense. Nesta perspectiva, procura-se manter a 

permanente articulação entre o passado que se relembra, o presente que 

se vivencia e o futuro que se põe enquanto perspectiva de novos 

aprendizados. Nessa direção os alunos idosos, os graduandos e pós-

graduandos, são estimulados a serem sujeitos ativos do próprio 

aprendizado, contribuindo na construção coletiva do conhecimento que 

adquirem. Esse procedimento metodológico encontra apoio na pedagogia 

da autonomia, proposta por Freire, (1996), quando menciona que 

 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de 

inteligir, desafiar o educando, com quem se comunica e a 

quem comunica, a produzir sua compreensão do que vem 

sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja 

comunicação e intercomunicação que não funde na 

dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não 
polêmico. (Freire,1996, p. 38). 
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Neste encaminhamento educadores e educandos interagem 

enquanto sujeitos do processo de produção do conhecimento, 

emprestando a esse processo as suas singularidades, suas visões de 

mundo e expectativas, num encontro marcado pelo diálogo e pela 

intergeracionalidade. 

A metodologia de ensino adotada no espaço da experiência de 

extensão no PTIA, especialmente nos cursos que ministramos, tem 

reorientado a prática docente do Serviço Social para uma nova relação 

pedagógica que procura valorizar a participação ativa dos alunos idosos 

e monitores no processo de ensino e aprendizagem. Esta abordagem 

metodológica tem se revelado como um espaço fecundo de 

desenvolvimento de novas sociabilidades, do potencial criativo, do senso 

crítico, da cooperação, além de identificar e despertar capacidades, 

oportunizando aos sujeitos do processo educativo a recriação de sua 

própria trajetória de vida. 

 

A intergeracionalidade no campo do conhecimento 

O conhecimento é uma experiência que está presente em todas as 

gerações, é necessário reconhecermos os saberes e as formas de pensar 

e encarar o mundo em todas as faixas etárias. Isso nos leva a adotarmos 

uma atitude de abertura e humildade para compreendermos o potencial 

que os seres humanos detêm e que muitas vezes necessita de uma 

oportunidade, de um estímulo e de condições objetivas para o seu 

desenvolvimento. Se levarmos em consideração as diferentes etapas da 

existência humana veremos que em cada uma delas a busca pelo 

conhecimento se torna uma tarefa constante.  

Quando somos criança a curiosidade nos impulsiona a buscarmos o 

novo, que pode se traduzir pelos primeiros passos, pela pronúncia das 

primeiras palavras e pelo encantamento com o aprendizado das primeiras 

letras. Na adolescência a inquietação e as incertezas marcam a nossa 

saudável rebeldia em busca de reconhecimento e afirmação. Na 
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juventude a ambição e a pressa pela realização de projetos de vida, 

aceleram a nossa busca pela autonomia e independência. Na fase adulta 

uma certa estabilidade caracterizada pelo domínio de uma margem de 

conhecimentos, nos transmite um certo nível de tranquilidade para 

fazermos escolhas. Na velhice, a sabedoria acumulada ao longo de toda 

uma estrada percorrida, nos permite, como diz Kübler-Ross, (1998), 

“pairar nas alturas como as águias, não para ver as pessoas de cima, 

mas para estimulá-las a olhar para cima” e a encarar novos desafios que 

a vida sempre nos impõe. (Klüber-Ross, 1998, p. 13). 

Articular as diferentes formas de encarar o mundo e os propósitos 

de construir e reconstruir a própria história e preservá-la, requer a 

disposição para se criar um ambiente de diálogo e de encontro entre as 

gerações, de maneira que respeitando-se a singularidade de cada faixa 

etária, buscar-se estabelecer a identidade de projetos de vida e de 

sociedade. Neste sentido ganha força o conceito de intergeracionalidade 

que segundo Goldman, 

 

é um conceito que se vive, que se aplica à vida cotidiana. 
É uma forma de aproximação entre as gerações para 

melhor compreender e buscar, solidariamente soluções aos 

problemas que envolvem todas as faixas-etárias. É preciso 

redescobrir, desenvolver uma cumplicidade, retomar o 

senso de coletividade, sobrepujando o individualismo. 

(Goldman, 2002 p. 7). 

 

A autora ainda acrescenta que o processo intergeracional 

compreende a realização do aprendizado de forma recíproca entre 

diferentes sujeitos em interação. Este processo caracterizado pelo 

estabelecimento de relações entre as gerações, vem favorecer o esforço 

coletivo da construção do conhecimento, a partir da valorização das 

diferentes vivências e experiências que se tornam o eixo central do 

debate entre gerações que se aproximam e que se complementam. 

 A disposição para o diálogo entre as gerações, requer antes de 

tudo alteridade e humildade. Alteridade que significa o respeito ético ao 
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outro como pessoa singular, e a humildade para reconhecer o potencial 

que cada um possui independente da faixa etária, condição social, de 

gênero, raça e etnia. 

A preocupação em ressignificar as relações entre as gerações, levou 

a União Europeia segundo Moragas (2004), a eleger o ano de 1992, como 

ano das relações intergeracionais com o objetivo de fazer com que os 

países do bloco, tomassem consciência sobre a importância do 

envelhecimento e desenvolvessem ações de incentivo à solidariedade 

intergeracional no lugar da clássica segregação etária. 

Na relação com as pessoas idosas nesta perspectiva 

intergeracional, compreendemos que é necessário nos despojarmos de 

ideias pré-concebidas, de preconceitos e estigmas que pairam sobre esta 

parcela da população. É necessário termos abertura para o diálogo como 

ferramenta para a construção em conjunto de experiências que possam 

aproximar as gerações e contribuir para restabelecer e fortalecer vínculos 

e reconstituir identidades. Nesse sentido algumas resistências precisam 

ser quebradas. Do lado dos idosos, muitas vezes, existe a dificuldade em 

acreditar nas suas próprias potencialidades e poder se lançar para novos 

aprendizados, como também valorizar os saberes e desafios postos pelas 

novas gerações. 

 Do lado dos mais jovens, muitas vezes, há a dificuldade de validar 

a experiência adquirida e os conhecimentos acumulados pelos idosos 

durante uma longa trajetória, por considerarem descontextualizados do 

ritmo de inovações que a sociedade moderna nos impõe. Neste aspecto, 

os jovens perdem a perspectiva de poder realizar uma parceria profícua 

entre os conhecimentos que já acessaram e contribuir para ressignificar 

os saberes construídos até então por ambas as gerações. 

A consciência da importância da parceria entre idosos e jovens 

através de um diálogo franco, solidário e prospectivo, poderá resultar na 

construção social e histórica de um novo patamar de relações entre as 

diferentes gerações, que possa significar a integração e a participação 
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em conjunto. Esta nova postura deverá se colocar em oposição à 

segregação etária, que sempre caracterizou esse ambiente relacional, 

principalmente na sociedade ocidental. Propõe-se nesta direção, 

procurar-se superar a velha máxima do eterno conflito entre esses pares, 

e pôr no seu lugar, uma relação dialógica alicerçada no amor, na 

compreensão e na identidade de projetos, os quais sejam capazes de 

concretizar novos vínculos e possibilidades de convivência humana. 

Essas possibilidades de convivência e ressignificação de saberes 

alicerçada nos encontros intergeracionais, tenho vivenciado no espaço da 

sala de aula, tanto no PTIA, quanto no curso de graduação em Serviço 

Social na UFPI, na medida em que temos oportunizado momentos de 

aprendizagem em conjunto entre alunos idosos e graduandos. Na 

disciplina: Tópicos de Políticas Públicas para o Envelhecimento, ofertada 

aos graduandos como conteúdo curricular, temos criado espaços onde os 

alunos idosos interagem com os graduandos de Serviço Social e vice-

versa, no debate de temas que são significativos para ambas as faixas 

etárias, principalmente no tocante ao conhecimento e reconhecimento 

dos direitos sociais em geral, e no campo das políticas públicas voltadas 

para as necessidades do processo de envelhecimento. 

No curso de extensão de História de Vida e Memória, ofertado 

semestralmente aos alunos idosos, os graduandos são convidados a 

participar na condição de monitores, apoiando a atividade docente e aos 

alunos idosos. Desta forma os graduandos têm a possibilidade de ampliar 

o seu aprendizado na área da docência e da extensão universitária. Em 

ambos os espaços ocorre a interlocução salutar entre saberes e 

experiências, desenhando uma nova maneira de encarar o 

envelhecimento e poder vislumbrar um mundo mais solidário e humano, 

onde as necessidades de todas as gerações estejam asseguradas 

enquanto direito de cidadania.  

Um outro aspecto que traduz e complementa essas relações 

intergeracionais são as atividades que realizamos extra-classe, como as 
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oficinas temáticas envolvendo os alunos idosos, graduandos e pós-

graduandos, em torno de assuntos e questões de interesse desses 

segmentos sociais. Outras atividades realizadas neste formato, são as 

visitas aos museus e às exposições sobre a história da cidade de Teresina 

e do Piauí, ou mesmo, quando viajamos para diversos outros municípios 

do estado, que são repositórios da história cultural dos nossos 

antepassados. 

As atividades em questão, têm permitido fazermos em conjunto, 

uma leitura crítica dos dados históricos, procurando sempre estabelecer 

através do resgate da memória, a conexão com o que conseguimos 

construir ao longo do tempo por meio do desenvolvimento econômico e 

social que acessamos hoje. Nestas atividades extra-classe a 

intergeracionalidade é ampliada muitas vezes com a participação de 

familiares dos alunos idosos. 

A troca de saberes e experiências nos espaços acima mencionados, 

tem significado para os alunos idosos a oportunidade do encontro com o 

novo, que se abre em novas possibilidades de conhecimento e de 

aproximação com as novas gerações. Para a docência em Serviço Social 

e para os graduandos e pós-graduandos, tem permitido o exercício de 

uma nova relação pedagógica, marcada pelo diálogo e pelo critério 

intergeracional, que reconhece e valoriza os saberes e experiências 

acumuladas ao longo da vida. Isto tem possibilitado a construção e 

reconstrução de novas trajetórias no campo do conhecimento e nas 

relações que se processam entre os diferentes sujeitos sociais que 

participam deste esforço coletivo de construção. Diante das ideias postas, 

mais uma vez tomamos por base a inspiração do grande mestre Freire, 

(2013), em suas ideias sobre a educação que ele nomeou como autêntica, 

esta, segundo o autor, 
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não se faz de A para B ou de B sobre A, mas de A com B, 

mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e 

desafia a uns e a outros, originando visões ou ponto de 

vistas sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de 
dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam 

temas significativos, à base dos quais se constituirá o 

conteúdo programático da educação. (Freire, 2013, p. 

116). 

 

Esta construção em conjunto de ‘A’ (leia-se o docente e alunos 

graduandos e pós-graduandos) com ‘B’ (leia-se os alunos idosos), tem 

propiciado ao longo da experiência de ensino e extensão em questão, o 

enfrentamento em conjunto, de desafios relacionados ao reconhecimento 

e luta pelo direito de envelhecer com cidadania como uma conquista a 

ser celebrada por todas as gerações. 

 

O legado das pessoas idosas às novas gerações 

Nas sociedades de ontem e de hoje, sempre ocorreu e ocorre o 

processo de transmissão de conhecimentos, “valores, crenças e condutas 

de uma geração para outra”, processo esse nomeado por Zimerman 

(2000), como aspecto transgeracional, o mesmo não se dá de forma 

unilateral e linear, mas cercado de formas de interpretação e apropriação 

crítica de narrativas que quase sempre tem no ambiente familiar, o 

espaço por excelência da disseminação de experiências e saberes 

construídos ao longo de toda uma existência. Os avós e os netos são 

personagens centrais desta cena narrativa, onde se reconstitui histórias 

de vida, costumes, tradições e que subtende a relação com expectadores 

mais jovens, atentos, sensíveis e interessados na explicitação desse 

vínculo com as raízes ancestrais. 

 Ao refletir sobre a forma como é repassado esse legado às novas 

gerações, ressalto a importância da compreensão do conceito de 

narração, conforme sintetiza Veroneze (2019), quando afirma que 

 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
100 

A narração é a modalidade de redação na qual contamos 

fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar, 

envolvendo, de certa forma, certos personagens. Narrar é 

contar ocorrências que aconteceram em algum lugar e num 
tempo definido. Em outras palavras, é contar uma história, 

que pode ser real ou imaginária. (Veroneze, 2019, p. 155). 

 

 A esse respeito acrescenta Bosi (1994), que a arte da narração não 

está confinada nos livros, seu veio épico é oral. O narrador segundo a 

autora, tira o que narra da própria experiência e a transforma em 

experiências dos que escutam. Neste sentido a autora ressalta a 

importância da memória como “faculdade épica que permite a reprodução 

da história de geração a geração, num constante prolongamento e 

recriação da narração original”. (Bosi,1994, p. 90).  

Apoiada nestas concepções teóricas entendo esse encontro entre 

gerações diante das narrativas, enquanto um movimento histórico e 

dialético de relações entre sujeitos, e entre os sujeitos e o conteúdo 

daquilo que é objeto da narração. Com base nesse entendimento quero 

agora dirigir a minha reflexão sobre os momentos que vivenciei durante 

a minha trajetória de vida até aqui, na relação que tive com os meus 

avós, e relatar sobre o aprendizado que sistematizei sobre esses 

encontros geracionais.  

 Começo o meu relato evocando as lembranças da minha infância, 

adolescência e juventude, fases da minha vida nas quais pude ter o 

contato mais direto com os ensinamentos dos meus avós. Mais 

especificamente do meu avô paterno e minha avó materna. Ambos com 

níveis de escolaridade precários, restritos aos primeiros anos do antigo 

primário, hoje ensino fundamental, mas dotados de uma sabedoria 

incomensurável sobre a vida.  

Do meu avô com quem tive a oportunidade de convivência sob o 

mesmo teto por um longo período, pude observar a seriedade e 

responsabilidade com que tratava o seu ofício de mestre da construção 

civil, o zelo com a devoção religiosa e com os valores, saberes e as 

experiências de vida que acumulava, as quais, fazia questão de nos 
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transmitir. Fazia isso com prazer, autoridade e flexibilidade, pois permitia 

as nossas indagações e curiosidades diante dos fatos, histórias e estórias 

relatadas, e fazia questão de respondê-las e satisfazê-las.  

 Esses momentos geralmente aconteciam à noitinha, após a oração 

familiar do santo terço, pois meu avô sempre reforçava: que primeiro, 

vinha a oração e devoção e só depois a diversão. Eram momentos 

ansiosamente esperados por mim e meus sete irmãos, onde a realidade 

e a fantasia se misturavam tornando prazerosa as relações 

intergeracionais e contribuindo para ampliar o nosso aprendizado sobre 

a vida e sobre a história dos nossos antepassados.  

 Nestas sessões de narrativas, nos postávamos como expectadores 

pacientes, atentos e ávidos pelo conhecimento que nos era repassado e 

que instigava a nossa compreensão e imaginação. Também nos permitia, 

muitas vezes, fazermos articulações com o conhecimento que já 

acessávamos na escola regular. Lembro-me de uma situação que reflete 

essa articulação: estava estudando na escola primária na disciplina de 

História do Brasil, o assunto sobre escravidão no Brasil e sobre as leis 

que garantiram direitos aos escravos, como a lei do ventre livre. Sobre 

isso, ouvi do meu avô através de suas narrativas, a informação de que 

sua avó fora alforriada na pia batismal, e por isso livrada da escravidão 

que tinha sido a realidade de vida dos seus pais. Ele também fazia 

questão de ressaltar que havia nascido no ano em que foi promulgada a 

lei Áurea, que aboliu a escravidão no país, e realçava a importância desta 

conquista para o povo, que como ele, era de origem africana. A narrativa 

daqueles fatos me trouxe na época, mais clareza para entender os 

objetivos e benefícios das citadas leis e como elas se processariam na 

prática.  

Da minha avó materna, apesar dos encontros e visitas mais 

esporádicas, pude observar a fidelidade aos valores morais, entre eles, a 

honestidade, o zelo também com a devoção religiosa, o domínio de 

conhecimentos sobre as plantas medicinais, que ela considerava mais 
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eficazes para termos uma vida saudável. Dominava também com muita 

criatividade, algumas prendas domésticas e atividades artesanais: como 

a renda de bilro e a tessitura de redes, as quais eram a sua fonte de 

sustento. Dela também tivemos de certa forma, o incentivo para que nos 

dedicássemos aos estudos, pois embora não tendo ela acessado o ensino 

formal, o considerava de grande importância e se orgulhava quando os 

netos alcançavam mediante o vestibular o ensino superior, o quais ela já 

considerava como doutores. 

Desta relação intergeracional entre avós e netos, eu pude acessar 

traços e informações de toda uma herança cultural, moral, religiosa e 

também, lúdica, que impactou positivamente a minha formação como 

pessoa humana e enquanto cidadã. Foram relações construídas e 

vivenciadas com muito afeto e respeito às necessidades de cada geração. 

O que me permitiu construir e solidificar referências para minha trajetória 

de vida, contribuindo para qualificar as relações que vivencio hoje com 

os alunos idosos na experiência de extensão no PTIA.  

Mas esta trajetória não estaria completa se não colocássemos os 

traços da minha convivência juntamente com meus irmãos durante o 

período de mais de 50 anos com nossos pais, o que nos permitiu conhecê-

los na fase da maturidade e da velhice. Que ensinamentos eles nos 

legaram? Que vivências e experiências foram possíveis de serem 

construídas em conjunto? Começo a minha evocação relembrando traços 

de suas personalidades. 

Minha mãe era uma mulher além do seu tempo, determinada, 

corajosa, que não se intimidava diante dos obstáculos. Assumiu na nossa 

família a posição de matriarca, de onde geralmente partiam as 

orientações e decisões que regiam a nossa vida familiar. O meu pai de 

temperamento mais reservado, cônscio de suas responsabilidades, 

sempre concordava e acompanhava os encaminhamentos indicados por 

minha mãe. Ambos comungavam dos mesmos valores morais, em 

destaque a honestidade, a sinceridade, a justiça, a solidariedade, e da 
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mesma tradição religiosa, cuja fidelidade aos citados valores e aos 

princípios divinos, nos eram repassados através do testemunho e do 

incentivo para que tivéssemos as mesmas atitudes e o mesmo 

engajamento. 

Sobre os níveis de escolaridade meu pai inicialmente, era 

considerado o letrado da família por ter cursado naquela época, até o 

quinto ano do antigo primário. Minha mãe só havia cursado até o terceiro 

ano primário, mas sempre demonstrou avidez pela ampliação do nível de 

conhecimento. Meu pai permaneceu neste nível, pois se ocupou muito 

mais na luta pela sobrevivência, o que o levava a migrar para outras 

cidades e mesmo para outros estados, em busca de trabalho. 

Minha mãe permaneceu no cuidado direto dos filhos e na luta para 

atender as nossas necessidades cotidianas e fazia isso através da renda 

aferida através do trabalho artesanal que havia aprendido com minha 

avó. Diante das dificuldades enfrentadas na luta pela sobrevivência, 

minha mãe enxergou na ampliação do conhecimento formal, a 

possibilidade para ascender social e economicamente. Este entendimento 

fez com que ela na metade dos anos de 1960, tomasse a decisão de 

retornar à escola regular para completar seus estudos. Para tanto, 

enfrentou tabus e preconceitos presentes à época em uma cidade do 

interior, que não admitiam a presença de uma senhora na mesma sala 

de aula com os alunos mais jovens. Ela, no entanto, ousou e conquistou 

o direito de fazer o exame de admissão e depois cursar o nível ginasial. 

Após a conclusão desse nível de estudo, decidiu migrar com toda a família 

para a capital do estado, para fazer o curso pedagógico e na sequência o 

nível superior. 

A ampliação do seu nível de formação ela o fez em conjunto com 

os seus oito filhos, a quem incentivava permanentemente, e pode 

celebrar a sua formação e a de todos eles, em nível superior, e alguns 

com formação em nível de pós-graduação lato e stricto sensu. Costumava 

dizer que os estudos eram, com certeza, o maior legado que os pais 
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poderiam deixar para os filhos e, também, uma forma de se buscar 

superar condições sociais e econômicas nem sempre favoráveis. Neste 

sentido, foi uma mãe presente e uma educadora exigente, pois além de 

nos ensinar as primeiras letras, acompanhava com zelo o nosso 

desempenho escolar. Mesmo antes de concluir o nível superior ela por 

meio de concurso público se tornou professora efetiva da rede estadual 

de ensino e foi uma educadora por excelência, que se realizava com o 

desenvolvimento de seus alunos. 

Meu pai por sua vez, nas séries iniciais de nossa formação, 

correspondentes ao ensino primário, costumava auxiliar-nos através da 

famosa sabatina, onde procurava nos finais de semana, revisar conosco, 

as primeiras operações no campo dos cálculos matemáticos e também, o 

conteúdo sobre conhecimentos gerais. Como era um leitor assíduo de 

jornais e revistas, demonstrava um certo nível de politização que o levava 

a fazer uma leitura crítica da realidade e a se posicionar sempre do lado 

da oposição aos opressores. Também encontrava tempo após a jornada 

laboral cotidiana no campo da construção civil, para os momentos lúdicos 

em que nos reunia para através de anedotas e causos, narrar as 

experiências registradas em suas andanças pelo país em busca de 

trabalho, além de mencionar traços importantes da cultura e tradição 

religiosa dos nossos antepassados, demonstrando a importância da 

manutenção do vínculo com as nossas raízes ancestrais. 

As relações entre pais e filhos em nossa família, foram marcadas 

inicialmente pelo rigor, pela autoridade, respeito, obediência e afeto. Com 

o passar dos anos, o diálogo se tornou um instrumento de aproximação 

maior entre as gerações, onde todos nós sujeitos envolvidos no ambiente 

familiar, conquistamos o direito ao questionamento e buscamos sempre 

em conjunto, encontrar soluções para os problemas e desafios que 

surgiam e que de alguma forma afetavam a dinâmica familiar. O critério 

intergeracional e o diálogo franco e afetivo, favoreceram o 

reconhecimento e valorização de saberes e experiências construídas ao 
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longo de toda uma existência e que nos permitiram resistir e lutar 

coletivamente diante de situações adversas, adensar a esperança, para 

depois celebrar as conquistas. Neste lugar de encontro no espaço da 

família, mediado pelo diálogo, categoria teórica e política, tão cara ao 

grande mestre Freire, não havia, “ignorantes absolutos e nem sábios 

absolutos”, havia pessoas que, “em comunhão, buscavam saber mais” 

(Freire, 2013, p. 112) sobre a vida, sobre a realidade e assim procuravam 

construir trajetórias, demarcando os seus lugares enquanto sujeitos 

sociais e históricos. 

 

Conclusão 

As ideias aqui expostas procuraram trazer para a cena literária, o 

debate sobre a velhice enquanto categoria social, heterogênea e histórica 

e enquanto condição de cidadania. Nesse sentido buscamos demonstrar 

que nessa condição etária acumulamos e produzimos conhecimentos e 

relações. Para tanto necessitamos de condições que favoreçam esse 

processo e nos permita na interação com outras gerações, através da 

troca de saberes e experiências podermos contribuir para preservar, 

reconstituir identidades e acessar novas formas de conhecimento e 

inserção social. 

Nesse sentido o reconhecimento de direitos da pessoa idosa e do 

seu lugar social na sociedade contemporânea, se coloca como um desafio 

importante e como uma prioridade a ser acolhida na agenda pública que 

necessita ser redimensionada no sentido de não só acolher as demandas 

dos idosos e idosas, mas de todas as gerações, na perspectiva da 

construção de uma sociedade inclusiva e intergeracional.  

A análise dos conceitos e experiências intergeracionais aqui 

sintetizadas, foi mediada pelas ações de educação permanente que são 

desenvolvidas no espaço da universidade, e iluminada pelos elementos 

conceituais que caracterizam a pedagogia crítica de Freire. Ressalta-se 

aqui o diálogo, como categoria teórica, política e social, tão presente na 
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obra do grande mestre, e que permite aos seres humanos se 

relacionarem, construírem em conjunto conhecimentos e a sonharem e 

projetarem um mundo mais humano e transformado, utopia que sempre 

instigou a trajetória do grande educador, e pela qual permanecemos 

resistindo e lutando. 
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CAPÍTULO 5 – DAS MÃOS JOVENS E ENRUGADAS DE PAULO 

FREIRE, CONHECI O SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Eucaris Olaya 

 

 
O orgulho e a auto-suficiência nos envelhecem; só na 
humildade me abro à convivência em que ajudo e sou 

ajudado. Não me faço só, nem faço as coisas, só. Faço-me 

com os outros/as e com eles/as, faço coisas. (Freire, 1995, 

p. 57). 

  

Em 1993, tive a oportunidade de ver e ouvir “de viva voz” o 

Professor Paulo Freire. Meus sentimentos se mesclavam à emoção 

intensa de ver fisicamente um mestre, que vinha lendo, há tanto tempo, 

cujos textos contribuíram para compreender minha formação profissional 

como assistente social e me colocar de forma diferente frente à realidade 

de meu país: a Colômbia. Estava em um auditório enorme, acompanhada 

de pessoas, que não conhecia, mas que me sentia próxima, porque a voz 

de Paulo Freire nos unia. 

Um momento surreal, entre sonhos e possibilidades, entre o que 

foi lido e vivido! Estava a poucos metros de um homem, que caminhou 

pela nossa América Latina, dialogou com o mundo a partir da Pedagogia 

do Oprimido e nos aproximou da Pedagogia da Esperança. Observei em 

êxtase o humano, o estético, o finito e o infinito de suas palavras. Estava 

ali, era real e, também, um sonho! Aquele homem de barbas brancas e 

cabelos longos era Paulo Freire, que deixou em minha memória uma 

mensagem, que me acompanha até hoje: “Sou maduro/a, mas tenho 

esperança, estou pronto/a para trabalhar com jovens, mulheres e 

homens que desejam transformar o mundo”.  

Neste capítulo, retorno ao meu processo de formação acadêmica, 

em Serviço Social e, a partir dali, à minha caminhada no campo 

educacional. Fiz o Mestrado em Educação (Currículo) na PUC-SP, 

acompanhada de professores, como Paulo Freire, Ana Maria Saul, Alípio 
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Casali e Ivani Fazenda, entre outros, cuja influência me conduziu a 

múltiplos diálogos e a muitos movimentos, que procuro resgatar neste 

espaço reflexivo e dialógico. Atualmente, sou professora da Universidade 

Nacional da Colômbia, onde mantenho meu compromisso ético e político 

com a Pedagogia da Libertação, que está articulada ao meu ativismo 

feminista no movimento social de mulheres e ao trabalho que integro 

pela defesa dos direitos humanos e pela exigibilidade de uma vida livre 

de violência. 

Na primeira parte do texto, incluo o livro “Cambio” (Freire, 1984), 

principal referência em minha prática pedagógica e profissional. Foi das 

mãos de Freire, que compreendi a relação entre o Serviço Social, a 

Educação e o meu papel nos processos sociais e comunitários, inclusive, 

no mesmo movimento social, ao qual eu pertencia e ainda pertenço. 

Na segunda parte, apresento as tensões existentes nos processos 

vividos entre a juventude e a velhice, entre as experiências que me 

enriquecem humanamente e a sabedoria que continuo a buscar. Não 

importam os cabelos brancos e os olhos cansados, continuo surpreendida 

e em permanente busca de novos conhecimentos nesta época de 

“confinamento” ou “isolamento social”. 

Na última parte do texto, apoiada em Mestre Freire, tento 

estabelecer alguns pontos para superar condicionantes de tempo e 

espaço, que me permitem assumir com total liberdade, tranquilidade e 

confiança o meu compromisso pela vida, pela dignidade e minha luta 

constante junto a jovens, mulheres, homens e pessoas diversas em 

Colômbia, e neste mundo inacabado. 

 

Serviço Social de mãos com a mudança 

Em plena década dos anos oitenta do século XX, conheci o Professor 

Paulo Freire durante minha formação acadêmica, como Assistente Social. 

Em minha trajetória, encontrei alguns textos como: "Educação como 

prática da liberdade" (Freire, 1969); "Aprendendo com a própria história" 
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(Freire; Guimaraes, 1987) e o livro que mais me cativou: "Cambio" 

(Freire, 1984) cujo objetivo era refletir sobre a atuação profissional da 

assistente social. Li com atenção, dialoguei com cada página e entendi o 

quão importante era minha profissão: trabalhar com e para as pessoas. 

Dar sentido e significado ao Serviço Social em minha condição de mulher 

feminista, comprometida com a transformação social e humana. O livro 

“Cambio” começa com um convite para olhar e admirar, ou seja, 

olharmos e admirarmos na realidade, a partir de dentro para fora, do 

pessoal ao coletivo e voltar ao movimento. 

Não podemos ser ingênuos/as frente ao exercício que o Maestro 

Freire nos convida em relação ao texto e contexto. Não é apenas olhar, 

é ir mais longe. Trata-se de adotar uma perspectiva crítica que nos 

permite compreender o nosso ser e fazer na profissão que, por sua vez, 

tem relação direta com a história e a memória das comunidades. Olhamos 

e admiramos a partir de uma perspectiva crítica em relação ao contexto 

total. Para voltar a olhar para o todo e a interação entre as partes, somos 

corresponsáveis pelo texto e pelo contexto. 

A mudança (Cambio) é uma categoria que se incorpora ao 

movimento que vincula o pessoal e o político, que consolida o sujeito 

coletivo. Assumir o Serviço Social a partir da práxis social é estabelecer 

uma relação reflexiva, analítica, crítica e propositiva entre a teoria e a 

prática do exercício profissional. É uma opção humana para construir, 

desconstruir e reconstruir a história que olhamos de forma fragmentária, 

e que exige repensar e admirar a sua totalidade, neste caso, o texto e o 

contexto do Serviço Social como parte da mudança. 

A partir do pequeno livro “Cambio”, que continha 102 páginas, 

estabeleci um diálogo com seu autor. Foram leituras pausadas e 

aprofundadas que me permitiram compreender várias categorias do 

contexto além de me desafiarem a repensar conceitos já estabelecidos, 

que não correspondiam à totalidade da realidade. Alguns autores/as 

estudados/as, em Serviço Social, apresentavam meros fragmentos da 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
110 

realidade e, por sua vez, configuravam textos funcionalistas que 

interpretavam somente alguns aspectos da vida e do cotidiano das 

pessoas, não conseguindo aprofundar os aspectos ontológicos e 

teleológicos do ser. 

O exercício dialético ao qual nos convidava o Professor Freire era o 

de olhar, admirar, olhar de dentro para fora, olhar o todo para localizar 

as partes, como uma abstração que nos permitisse identificar o concreto. 

O movimento de ir e vir representava uma possibilidade de olhar o 

externo e voltar ao interno, reconhecer a superfície e admirar o profundo. 

Um convite constante para obter consciência a partir do diálogo e 

conseguir, ao longo dos anos, identificar as relações humanas que 

estabelecemos com o mundo. 

 

A consciência de a intencionalidade da consciência, não se 

esgota na racionalidade. A consciência do mundo que 

implica a consciência de mim no mundo, com ele e com os 

outros, que implica também a nossa capacidade de 
perceber o mundo, de compreendê-lo, não se reduz a uma 

experiência racionalista. É como uma totalidade –razão, 

sentimentos, emoções, desejos-, que meu corpo consciente 

do mundo e de mim capta o mundo a que se intenciona. 

(Freire, 1995, p. 76). 

 

As questões que me incomodavam na década dos anos oitenta do 

século passado em relação ao papel do Serviço Social, tinham a ver com 

as limitações de nossa ação, como participar na transformação do 

mundo? Reflexões que ajudaram a dirigir meus interesses e em articular 

a profissão à educação e ao movimento social: Qual é o papel do Serviço 

Social na mudança do texto e do contexto? Sou um agente de mudança 

na estrutura social? Considerando que o Serviço Social não compreende 

mudança em si mesmo, mas, sobretudo, faz parte de um processo mais 

amplo de mudança na estrutura social, também eu, como profissional 

participo dessa estrutura e de seu processo de mudança. 

Nas palavras de Freire, um Serviço Social humanístico permite que 

sua práxis, sua ação e sua reflexão dialoguem com a ação e reflexão das 
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pessoas que estão nas comunidades, nos grupos e nas famílias. A 

estrutura social integra as profundas tensões e contradições existentes. 

É um convite permanente para contextualizar a profissão, uma relação 

dinâmica em movimento, gerada na estrutura social, que se articula, 

permeia e provoca fissuras. Nesse exercício, transforma a estrutura e 

constrói a história. Trata-se de um jogo dialético cujas dimensões 

possibilitam as mudanças na estrutura social. 

Observar, a partir de uma perspectiva dialética, a estrutura social 

no tempo e no espaço para conhecer o processo de troca, exige um 

mergulho profundo nas contradições, resistências, permanências, forças 

e movimentos que compõem o mundo histórico, social, político, 

econômico e cultural em que estamos imersos/as e incluem os 

condicionantes suscetíveis de transformação. Como diria Freire, realizar 

um aprofundamento que considere: “O mundo dos eventos, valores, 

ideias, instituições. Mundo da linguagem, dos signos, dos significados, 

dos símbolos. Mundo da ciência, da região, das artes, das relações de 

produção. Finalmente, o mundo humano” (Freire, 1984, p. 13). 

Por outro lado, há uma ruptura e a mudança a representa, pois há 

forças que buscam a estabilidade na estrutura, ou seja, a permanência e 

a continuidade do que existe. A tensão surge quando os câmbios renovam 

formas, instituições, relações e processos. E é, nesse espaço, que se situa 

o papel do Serviço Social: analisar e atuar sobre as tensões, contradições, 

permanências e mudanças na estrutura social. 

No pequeno e maravilhoso livro, incluo-me como Assistente Social, 

que atua em uma realidade que se modifica e também permanece 

estável, que tem continuidades e também rupturas, é estável e, ao 

mesmo tempo, é dinâmica. Mais uma vez, aparece aquele ir e vir, que só 

pode ser entendido ou explicado como ser e existir em relação à realidade 

dialeticamente permanente e mutável, a qual devo necessariamente 

conhecê-la para nela agir (Freire, 1984, p. 14-15). 
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As forças que se identificam na realidade social podem contribuir 

para uma mudança, o que significa olhar para frente, reconhecer a 

história, isto é, o passado realizado, o presente vivido e o futuro incerto. 

Aí, se inscreve uma posição progressista. As outras forças querem parar 

o tempo e voltar ao que está estabelecido e, portanto, manter uma 

posição contrária à mudança. Em meu papel de Assistente Social 

progressista, está posto esse acompanhamento entre o que fizemos de 

nosso ser e nossa vida, o que está a ser feito, o que esperamos continuar 

a fazer e o que não podemos repetir.  

O século XXI, chegou com muitas surpresas no mundo local-global, 

especialmente a velocidade na comunicação, no acréscimo de novas 

informações (complexo pela veracidade e falseada de notícias), nos 

desafios de pesquisas biológicas, moleculares, nucleares, além da 

urgência de acompanhar os movimentos, forças, dinâmicas e conflitos 

sociais mundiais. Aspectos económicos, políticos, culturais estão no 

debate e nas agendas de governantes, mas também é uma explosão 

permanente de informação que é rápida, acreditamos que é pouco tempo 

para analisar e refletir o acontecer, realmente estamos num momento 

incerto. 

 

Mãos abertas ao movimento 

Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida 

(Coralina,2021) 

 

Em tempos de “confinamento” que, por sua vez, emerge da 

pandemia do Covid 19, enfrentamos o desafio de refletir sobre nosso 

papel pedagógico a partir de sua manifestação na realidade virtual e, ao 

mesmo tempo, de nos reconhecermos como pessoas dotadas de muitas 

fragilidades e incertezas, não somente pelo que significa o “isolamento 

social”, mas porque nossa atuação ocorria em um cenário que não 

permitia o contato face a face com: jovens estudantes da comunidade 

educacional; mulheres que participavam do movimento e, ainda, 
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companheiras, companheiros associadas aos debates acadêmicos e 

profissionais.  

Os primeiros meses da chegada da pandemia (2020) se passaram 

com muitos questionamentos. Constatamos que o mundo virtual seria a 

melhor forma de continuarmos a viver e não perder os contatos social e 

humano. No entanto, verificamos que o ambiente virtual constituía um 

recurso limitante, e o número de telefonemas e de visitas em espaços 

abertos configuravam uma possibilidade real, tanto para as famílias, 

quanto para as pessoas que precisavam resolver problemas do dia a dia. 

Havia uma necessidade latente de ver e encontrar outras pessoas, e nos 

restringirmos aos olhares, alguns com lágrimas, outros com sorrisos 

ocultos e, aí, estavam as mãos sempre abertas, mostrando-se para dizer: 

olá, aqui estamos, te saúdo de longe. E, nesse contexto, procuramos 

expressar muitas de nossas emoções, inclusive, a despedida com os olhos 

marejados e as mãos abertas. 

Com o tempo, referindo-me ao lento passar dos dias e das noites, 

consegui reconstruir os vários cenários em que vivemos e passamos 

nossas vidas; convivemos; trabalhamos; estudamos; caminhamos; 

dançamos; interagimos e partilhamos. Neste apelo à sistematização, 

senti que raramente, nos atribuímos a tarefa de repensar e refletir sobre 

as ações do cotidiano e de nos reconhecermos como sujeitos 

“sentipensantes”. Somos seres condicionados (as) às circunstâncias e, 

neste caso, foram as circunstâncias forçadas de uma pandemia global 

que nos limitaram a continuar nossos planos. 

Porém, voltando a Freire, temos que considerar: “somos seres 

condicionados, mas não determinados”. Temos um desafio maior que, 

em parte, assumi com responsabilidade e cuidado em relação à minha 

vida e das demais pessoas com as quais partilho este momento da 

história do planeta. Talvez, este momento se constitua em uma 

oportunidade efetiva para identificarmos as fissuras presentes no 

confinamento e libertar nossos pensamentos; fazer leituras pendentes e, 
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sobretudo, buscar maior disponibilidade para ouvir. Tarefas que exigem 

olhar e admirar, ir e vir, avançar e esperar, prender e soltar, escrever, 

apagar e voltar a escrever, processos que denominei de pedagogia da 

paciência e da escuta. 

Nós nos construímos, assim como estabelecemos nossa 

subjetividade, na relação com as outras pessoas. Afastar-me não significa 

distanciar-me do humano, pelo contrário, permite-me fazer um balanço 

entre o tempo e o espaço. Sem dúvida, as questões, as buscas e as 

divergências aumentaram sem deixar de lado os limites e a maturidade, 

que devem ser mantidos em equilíbrio, na pedagogia da paciência. Às 

vezes, me sentia jovem demais para enfrentar os vários desafios no 

mundo virtual, em outras, sentia o cansaço diante da tela nua e do 

silêncio das horas que nada diziam. Eu me perguntava: será a idade? 

Estarei envelhecida para viver tempos de tantas incertezas? E, de novo, 

o Mestre Freire me deu a resposta:  

 

Os critérios de avaliação da idade, da juventude ou da 

velhice, não podem ser os do uso do calendário. Ninguém 

é velho, só porque nasceu há muito tempo ou jovem porque 

nasceu há pouco. Somos velhos ou moços muito mais em 

função de como pensamos o mundo, da disponibilidade 
com que nos damos curiosos ao saber, cuja procura jamais 

nos cansa e cujo achado jamais nos deixa imovelmente 

satisfeitos. Somos moços ou velhos muito mais em função 

da vivacidade, da esperança com que estamos sempre 

prontos a começar tudo de novo e se o que fizemos 

continua a encarnar nosso sonho eticamente válido e 
politicamente necessário. Somos velhos ou moços se nos 

inclinamos ou não a aceitar a mudança como sinal de vida 

e não a paralisação como sinal de morte. (Freire, 1995, p. 

56). 

 

Como seres humanos, estamos aqui para nos interrogar, resistir e 

dar sentido àquilo que não conhecemos. É, aí, que nos vemos e nos 

sentimos humanos. O conhecimento gera confiança e o desconhecido nos 

leva à pergunta, à busca, mas também pode gerar medo e desolação. 

Somos responsáveis por tomar decisões e enfrentar cada desafio como 
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uma oportunidade a ser aproveitada. Entendi, que tanto Freire, quanto 

Saramago estavam certos "a velhice começa quando a curiosidade se 

perde". 

Por outro lado, reconhecer-nos em articulação com as outras 

pessoas, também nos permite acompanhar as dinâmicas que ocorrem na 

realidade e como participamos desses processos, independente da 

distância, idade ou limitações a que a pandemia nos obrigou, em especial, 

a urgência de trabalhar com as pessoas mais necessitadas. Unir esforços 

para superar todas as barreiras que nos impediam de nos aproximar da 

complexa realidade. Nós, mulheres assumimos o encontro denominado 

“juntanza” como um mecanismo de resistência à violência e à morte, 

estar atentas unas de outras, estar em contato umas das outras, repetir 

“não estamos só”. Educadores e educadores progressistas juntamos as 

mãos para exigir a garantia do direito à educação de meninas, meninos, 

jovens, mulheres, adultos e de todas as pessoas. Assistentes Sociais 

tínhamos a responsabilidade de acompanhar as comunidades e os bairros 

onde as pessoas apresentavam as maiores necessidades, nosso 

compromisso ético e político de procurar respostas das instituições e de 

denunciar onde fora necessário. 

Temos consciência de que estamos diante de um cenário difícil, um 

momento em que a humanidade está em movimento e deve se reinventar 

para continuar existindo junto com outros seres que habitam a terra. 

Neste tempo e espaço históricos, recebemos o convite para repensar e 

conseguir criar e recriar outras possibilidades de cuidar da vida, 

protegendo o meio ambiente e com vontade de continuar com o coração, 

a mente, e as mãos abertas. Como humanidade, somos levados a receber 

muitos outros desafios que ainda nos aguardam. 

 

Não importa a idade, seguimos de mãos dadas 

... O ideal, contudo, é quando se junta à disponibilidade da 
juventude do jovem a sabedoria acumulada do ‘velho’ que 

se manteve jovem. (Freire,1995, p. 57).  
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Ao retomar o legado, que nos deixou o Mestre Freire, atrevo-me a 

resgatar um conjunto de palavras que orientam nossas experiências de 

vida e as tornam mais vigorosas, independente de nossa idade e de seus 

múltiplos condicionantes. Os projetos de vida são construídos nas 

relações sociais, éticas, políticas e estéticas e a partir dos processos que 

se entrelaçam em intersubjetividades e coletividades e integram o nosso 

ser e fazer no texto e no contexto. 

Tomo como base deste jogo as vogais: “A - E - I - O – U”, que 

dialogam com a proposta pedagógica de Paulo Freire. São cinco 

pedagogias: Pedagogia da Autonomia; Pedagogia da Esperança; 

Pedagogia da Indignação; Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Utopia. 

A última “U” corresponde à tarefa que Paulo Freire nos deixou, qual seja, 

nossa responsabilidade e compromisso de dar sentido epistemológico às 

demais pedagogias. A partir de nosso papel como educadoras (es), 

assistentes sociais, aposentadas (os) e militantes, independente de nossa 

idade e do momento em que estamos vivendo, temos que assumir a 

utopia. Como bem afirmou o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica: “temos 

que ter uma utopia na qual acreditamos, lutamos, amamos e 

comprometemos nossa vida”. 

Na Pedagogia da Autonomia, Freire faz um apelo permanente ao 

nosso papel como educadoras e educadores que, por sua vez, consiste 

em nossa responsabilidade ética no exercício da docência. Mulheres e 

homens, como seres históricos e sociais, se tornam “capazes de 

comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir e de romper, 

por tudo isso, nós fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. 

Estar sendo é a condição, entre nós, para ser" (Freire, 1996 p. 36-37). 

Grande parte das mulheres reivindica o direito à autonomia, a 

tomar suas próprias decisões, defender suas vidas e seus corpos e, 

principalmente, decidir sobre seu projeto libertário e emancipatório. 

Essas mulheres reconhecem que foram condicionadas a uma cultura 

patriarcal excludente, desigual e violenta. Nesse sentido, seu projeto 
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ético e político busca romper com as lógicas hegemônicas de dominação 

e de controle impostas pelo sistema capitalista e patriarcal vigente. Da 

mesma forma, valorizam o papel histórico, exercido por geração após 

geração de mulheres, que lutaram e reivindicaram por seus direitos, 

liberdades e garantia de todos os princípios éticos que integram a 

dignidade humana, justiça social, democracia e a soberania de todos os 

povos. 

Em relação à Pedagogia da Esperança, podemos identificar as 

múltiplas possibilidades que temos a partir de nossa condição humana, 

criativa, transformadora, reflexiva e crítica. 

 

Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade 

ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto 

necessidade ontológica a esperança precisa da prática para 

tornar-se concretude histórica. É por isso que não há 

esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que 
se espera na espera pura, que vira, assim espera vã. 

(Freire, 1994, p. 11). 

 

Na perspectiva da esperança, assumimos uma postura consciente 

de estar no mundo e, ao mesmo tempo, de reconhecer que nossas ações 

poderão contribuir e beneficiar uma pessoa, como também, poderão 

prejudicá-la. Este movimento de pensar e repensar nos obriga a entender 

que todo ato consciente tem consequências, tanto para uma pessoa, 

quanto para um grupo, o que seguramente nos afeta. 

Em nossa prática profissional, como Assistentes Sociais, devemos 

assumir posições direcionadas ao diálogo e ao reconhecimento do ser 

humano, considerando todo o seu potencial criativo e também suas 

limitações. Porém, é a partir do diálogo, que é possível construir reflexões 

para o debate das ideias e das formas de ver e sentir o mundo. Não se 

trata, portanto, de posições fechadas, nem de dogmas. Nas palavras de 

Freire: "A relação entre linguagem-pensamento-mundo é uma relação 

dialética, processual, contraditória" (Freire, 1994, p. 68) 
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A esperança se constitui em um motor para pensar e refletir sobre 

a transformação da estrutura social. O movimento feminista trabalha 

para mudar um modelo econômico capitalista, uma cultura patriarcal 

excludente, vamos em prol de uma sociedade democrática, inclusiva e 

plural; um mundo sem desigualdades ou exclusões, um planeta em que 

a vida e o meio ambiente estejam em perfeito equilíbrio. 

 

É claro que a superação do discurso machista, como a 

superação de qualquer discurso autoritário, exige ou nos 
coloca a necessidade de, concomitantemente com o novo 

discurso, democrático, antidiscriminatório, nos engajarmos 

em práticas também democráticas”. (Freire, 1995, p. 68). 

 

De mãos dadas com a Pedagogia da Indignação, observamos os 

efeitos acarretados pela pandemia, em todo o mundo, ao longo dos anos 

de 2020 e 2021, quando ocorreram e ainda ocorrem milhões de mortes 

e inúmeras famílias lamentam a doença e choram a perda de seus seres 

queridos em suas comunidades. A pandemia revelou a realidade que o 

mundo enfrenta. No cenário latino-americano, a pobreza, as 

desigualdades e a violência se tornaram mais acentuadas e a 

concentração de riquezas nos setores financeiro, farmacêutico, de 

comunicações, mineração e agronegócio, entre outros, se tornaram mais 

evidentes. 

 Neste cenário, não há somente indignação e dor. Sentimos também 

a força e a vontade de expressar que não nos conformamos e não nos 

resignamos a um pessimismo per se. O compromisso com a 

transformação social é retomado e a esperança renasce. Estamos em 

risco permanente. Ainda mais, se considerarmos as condições sociais, 

políticas e econômicas, dentre outras, presentes no contexto de um país, 

como a Colômbia. Ameaças à vida e à integridade dos defensores dos 

direitos humanos; deslocamentos forçados de camponeses e indígenas, 

obrigados a abandonar suas terras, além da realização de massacres, que 

se tornaram uma variável constante, no país. Segundo o registro 
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Noticiário DW (2021) a “Defensoría del Pueblo de La República de 

Colombia” informa que mais de 900 lideranças sociais foram 

assassinadas, nos últimos três anos e, mais de 280 ex-combatentes das 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC, signatários do 

processo de paz, também foram assassinados sem que o governo indique 

os responsáveis por esses crimes. 

Analisar a complexa realidade que assola o nosso país nos obriga a 

superar o fatalismo e a fortalecer nosso compromisso com a vida, com 

as comunidades, com o trabalho em relação às mulheres e populações 

jovens e com todas as pessoas que se encontram nos territórios mais 

distantes e enfrentam o abandono do Estado, que nega seus direitos e as 

obriga a enfrentar a violência e a morte. Nosso papel ético-político, a 

partir de uma visão e atuação progressista do Serviço Social, é o de 

acompanhar as lutas e resistências, como afirmava Freire: 

 
Não haveria cultura, nem história sem risco assumido ou 

não, quer dizer, risco de que o sujeito que o corre tem mais 

ou menos consciência. Posso não saber, agora, que riscos, 

corro, mas sei que, como uma presença no mundo, estou 

em perigo. O risco é um ingrediente necessário à 

mobilidade, sem a qual não há cultura nem história. (Freire, 

2012, p. 36). 

 

Com o passar dos anos, podemos fazer - por meio da memória - 

um balanço crítico de nossas vidas, apesar de já termos os olhos 

cansados, a pele enrugada e os cabelos embranquecidos. Podemos 

reviver a história da qual fizemos e fazemos parte: nossas vidas 

transcorridas em vários cenários, em que se incluem alguns labirintos, 

espaços incertos, subidas e descidas montanhosas, cenas perpassadas 

por alguns medos, que enfrentamos sozinhas (os) ou em conjunto. No 

entanto, diante de todos os riscos, perigos e encruzilhadas, os 

movimentos sociais na Colômbia têm assumido agendas políticas pela 

defesa dos direitos humanos e da justiça social. O movimento feminista 

se une a uma proposta transformadora baseada na coragem e na 
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dignidade humana. Lutamos contra um sistema opressor e violento, 

contra governantes corruptos que se perpetuaram no poder, gerando 

ódio, violência e mortes. Nesses cenários, as mulheres afirmam: "tiraram 

tudo de nós, inclusive o medo", "não nos paralisamos diante da ameaça 

ou da morte, vamos resistir porque a vida é mais forte!" Nas palavras de 

Paulo Freire “não temos outro caminho que não seja o de viver 

plenamente o que escolhemos, incorporando e estreitando a distância 

entre o que fizemos e o que fazemos” (Freire, 2012, p. 83). 

 A Pedagogia do Oprimido é considerada uma das obras clássicas de 

Freire. Nela, localizamos as palavras geradoras que dialogam com o ser 

e estar no mundo, ou seja, com tomar consciência do que somos e do 

que sentimos como humanidade. 

 Ter consciência de si e para si, é ter consciência de nossa própria 

existência, do ser e estar no mundo, de ter a consciência do existir. 

Reflexões que o Mestre Freire apresentou no texto, tomando o contexto 

como referência. A ontologia e a teleologia do ser, o papel histórico que 

lhe cabe e em que nos reconhecemos como seres inconcluídos, que 

somos permanentemente. O mais significativo e revolucionário é sermos 

seres condicionadas (os), mas não determinadas (os). O seu contributo 

me permitiu reconhecer-me como uma mulher que assume um papel 

radical no processo histórico e social, tendo um compromisso com a 

transformação social, mudando as condições de vida, não somente 

pessoais, mas de outras mulheres, jovens, homens, meninas e meninos, 

dentre os vários grupos, que acompanho no projeto ético-político 

feminista. 

 Conscientes das condições impostas por um sistema econômico 

capitalista, um modelo neoliberal implacável e uma cultura patriarcal e 

violenta, incluímos em nossa agenda política a defesa da vida e da 

dignidade humana, reconhecendo nosso potencial transformador para 

superar os condicionantes e construir outros caminhos de ser e viver em 

um planeta mais amoroso e solidário. Um planeta que devemos cuidar 
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para manter a vida em equilíbrio com os demais seres vivos que também 

têm o direito de existir. 

 Assumir meu radicalismo é assumir o meu compromisso com a 

emancipação humana; sendo radical em meus princípios e nos 

fundamentos em que se sustentam e incluem desde a sua raiz, conteúdo, 

profundidade e ética. Nas palavras de Freire, os que são radicais e 

comprometidos estão prontos para lutar toda a vida: 

 

Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o 

desvelamento do mundo. No teme o encontro com o povo. 

Não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente 

saber de ambos. Não se sente dono/a do tempo, nem 

dono/a da humanidade, nem libertador/a dos oprimidos e 
oprimidas. Mas com eles e elas se compromete, dentro do 

tempo, para com eles e elas lutar. (Freire, 1987, p. 27). 

 

O pensamento do Professor Paulo Freire, maior educador do século 

XX, transcende o campo filosófico da educação e do conhecimento, 

configurando uma revolução significativa para a humanidade ao levá-la a 

assumir com consciência sua posição perante a vida, como se fora ela 

uma obra de arte, ética e estética. Caminhando juntos, construímos a 

Pedagogia da Utopia, recordando as palavras simples de Freire: “quero 

ser lembrado como alguém que amou profundamente o mundo, as 

pessoas, os animais, as plantas, a vida” (Freire apud García, 2021). 

Para encerrar esse diálogo pedagógico, retomo algumas aulas 

presenciais no Núcleo de Excluídos da Escola, com o Professor Paulo 

Freire, na PUC-SP, no ano de 1994. Em uma delas, o Professor Freire, 

enfatizou a criatividade e o exercício recreativo em nosso trabalho como 

educadoras (es) progressistas: “Somos artistas, refazemos o mundo, 

redesenhamos o mundo, repintamos o mundo, re-dançamos o mundo” e, 

dessa forma, por meio de suas palavras nos mostrava o nosso imenso 

potencial humano para transformar o mundo. 

A utopia se constitui na capacidade humana para transformar a 

realidade. Eu a coloco na teleologia humana. Trata-se de seres 
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ontológicos e teleológicos que criamos e projetamos no mundo. Estamos 

em um momento histórico de observar o impacto que uma pandemia nos 

leva a refletir: o que acontecerá com o mundo em que habitamos hoje? 

O que mudará na humanidade após essa dolorosa experiência? É, nesses 

momentos, que renasce a esperança, onde devemos fortalecer nossa 

utopia em relação à vida. Não podemos aceitar o fim da história, nem o 

fatalismo desesperado. Freire, é contundente para a compreensão e 

atuação neste momento, estamos todos inseridos em um mundo incerto, 

mas temos o potencial transformador, criativo, lúdico e amoroso, que nos 

permite continuar sendo e existindo. 

Na Pedagogia da Utopia, defendemos o “inédito viável”, ou seja, 

fazer o que é possível hoje para que amanhã possamos avançar no que 

consideramos impossível. É a esperança de sermos movidos a agir, a 

lutar pela vida e por uma América Latina que supere a lógica da corrupção 

e da violência em prol da dignidade e da autonomia de nossos povos, 

lembrando que: “Na utopia, porém, não seria possível faltar a liberdade 

ou o gosto, embutidos em uma vocação pela humanização. Sem faltar a 

esperança, sem a qual, lutaremos”. (Freire, 1994, p 99).  

Assistentes sociais, educadores e todas as pessoas que assumem 

a tarefa progressista têm consciência de que estamos inseridas na 

incerteza deste país chamado Colômbia. Independentemente de nossa 

juventude ou velhice, continuaremos de mãos dadas, resistindo à 

barbárie do modelo econômico neoliberal e continuaremos a construção 

da paz com justiça social, lutaremos até a morte pela vida e pela 

dignidade humana. “A utopia está no horizonte, avança dois passos e 

retrocede dois, caminha mais dez passos e o horizonte avança mais dez 

adiante. Então, para quê serve a utopia? “Serve para isso, para caminhar” 

(Galeano, 2012). 
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CAPÍTULO 6 – A APRENDIZAGEM É A NOSSA PRÓPRIA VIDA 

 

 

Maria de Jesus Assunção e Silva 

 

 
Hoje, aos 73 anos, continuo me sentindo moço. (...) Os 

critérios de avaliação da idade, da juventude ou da velhice, 

não podem ser puramente os do calendário. Ninguém é 

velho só porque nasceu há muito tempo ou jovem porque 

nasceu há pouco. Além disso, somos velhos ou moços 

muito mais em função de como pensamos o mundo, da 

disponibilidade com que nos damos, curiosos, ao saber, 

cuja procura jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. 

Somos moços ou velhos muito mais em função da 

vivacidade, da esperança com que estamos sempre prontos 

a começar tudo de novo, se o que fizemos continua a 

encarnar sonho nosso. (...) Somos moços na medida em 

que, lutando, vamos superando os preconceitos. Somos 

velhos se, apesar de termos 22 anos, arrogantemente 

desprezamos os outros e o mundo. (Freire, 2013, p. 97). 

 

 O pensamento de Freire (2013) abre a reflexão desta parte 

introdutória, mas de igual modo, em homenagem a este notável autor, 

patrono da educação brasileira, todo o trabalho é permeado por citações 

de sua autoria, que nos levam a pensar nas experiências vivenciadas 

pelos idosos. A epígrafe acima citada trata-se exatamente de momentos 

reflexivos do autor, ao escrever sobre o exílio e seu retorno definitivo, ao 

Brasil, em 1980, após 15 anos de exílio. Ao escrever o livro: À sombra 

desta mangueira e editá-lo, o autor traz uma reflexão sobre a velhice e 

a juventude e nos diz que vamos ficando velhos quando começamos a 

recusar ou desperdiçar a novidade e afirmamos que “no meu tempo era 

melhor, era diferente”. 

Ele afirma que o melhor tempo para todos nós, quer jovens ou 

velhos, é o hoje, o tempo que vivemos, com suas possibilidades e 

dificuldades, vivendo da melhor forma possível, com nossas lutas, nossos 

anseios, nossos sonhos, nossas utopias. Nos faz um alerta acerca do 

orgulho e da autossuficiência que nos torna velhos, pois afirma que é com 
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a humildade que podemos nos abrir à convivência, à compartilhamento, 

a ajudar e ser ajudado. Que não nos construímos só, nem realizamos as 

coisas sozinhos. Que nos construímos com os outros e com os outros, 

irmanados, fazemos as coisas. O que significa que com os outros 

aprendemos e ensinamos, compartilhamos experiências, aprendemos 

com a história e construímos nossa história. 

Consideramos importante mencionar que na escrita do texto 

utilizamos a 1ª pessoa do plural, por nos sentirmos inclusa nesse 

processo reflexivo acerca da pessoa idosa, mesmo não pertencendo ainda 

a essa faixa etária, mas de igual modo por ser interessada nesse processo 

reflexivo e estar vinculada ao Projeto Direito e Cidadania desenvolvido no 

âmbito do Programa e Extensão Universitária para Pessoas Idosas – PTIA 

da Universidade Federal do Piauí. 

O texto apresenta conceituações e reflexões acerca da pessoa idosa 

no sentido de compreender que aprendemos em qualquer idade, pois a 

aprendizagem é a nossa própria vida e Freire (1996) cita que o ser 

humano enquanto ser cultural e histórico é um ser inacabado, vindo ao 

encontro da aprendizagem em nossas vidas. Assim esse texto tem como 

objetivo refletir acerca da importância do aprender para o ser humano, 

principalmente, para a pessoa idosa, a fim de se conscientizar acerca dos 

seus direitos na sociedade para consecução de uma vida digna. 

Neste texto, afora esta parte introdutória, o texto apresenta 

reflexões sobre: A velhice e a inconclusão do ser; A pessoa idosa e as 

legislações; e, A pessoa idosa e a aprendizagem. No final apresentamos 

a conclusão dando enfoque à importância da conscientização de que 

todos somos seres inacabados e em constante aprendizagem e 

ressaltamos que a pessoa idosa deve se manter sempre em constante 

atividade. 
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A velhice e a inconclusão do ser 

Como professor crítico, sou um aventureiro responsável, 

predisposto à mudança, à aceitação do diferente. (...) 

Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, 

radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante 

os outros e o mundo mesmo e a maneira radical como me 

experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e 

consciente do inacabamento. (...) Na verdade, o 

inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou 

consciente. (Freire, 1996, p. 50). 

 

 Iniciamos nossa reflexão a partir das ideias de Freire (1996), que 

faz um alerta para todo ser humano acerca da necessidade de nos 

perceber como seres inacabados. É pela percepção, pela consciência do 

inacabamento que nós, seres humanos, nos tornamos seres aprendentes. 

Assim como dizemos que a aprendizagem é nossa própria vida, que a 

aprendizagem se inicia logo que os seres humanos nascem e permanece 

até minutos antes da nossa morte, da mesma forma, enquanto vivemos, 

somos seres inacabados e estamos aptos a aprender sempre mais. Nas 

entrelinhas da epígrafe citada, o autor nos convoca a nos conscientizar, 

pois como a aprendizagem é nossa própria vida, podemos nos considerar 

eternos aprendizes, assim durante todo nosso processo vital 

aprendemos, ensinamos, vivemos.  

 Essa inconclusão ou inacabamento do ser humano mostra que 

aprendemos em todas as faixas etárias da vida, infância, adolescência, 

idade adulta e na velhice ou terceira idade e a consciência do 

inacabamento vem desmistificar conceitos ou preconceitos acerca do 

segmento idoso, quando são tratados pela sociedade em geral como 

inativos (oficialmente), visto ser uma etapa que, em sua maioria, são 

aposentados e taxados nos seus documentos com essa nomenclatura. No 

Brasil e no mundo, o segmento idoso tem crescido de maneira 

significativa, que segundo Silva (2016) esta é uma conquista da 

humanidade nos últimos séculos, advindos das descobertas científicas e 
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tecnológicas que demonstram o avanço da sociedade do conhecimento. 

Neste sentido, faz-se mister indagar, o que vem a ser os seguintes 

termos: velhice, idoso, terceira idade, longevidade, ancião?  

 De acordo com pesquisa em dicionário online de Português, estes 

termos são praticamente sinônimos, pois citam Velhice, como estado ou 

condição de velho, idade avançada; Idoso, como quem tem muitos anos 

de vida, velho; Terceira Idade, como parcela da população idosa inserida 

numa sociedade consumista; Longevidade, como duração da vida mais 

longa que o comum, envelhecimento; e, Ancião, como que tem idade 

avançada, muito velho. Assim, percebemos que esses termos são 

semelhantes, correlatos. E esse sujeito, pessoa idosa e a forma como tem 

sido tratada, indica a condição social da pessoa enquanto sujeito de 

direitos, cidadão. A cidadania da pessoa idosa se efetiva a partir do 

momento que a sociedade, o Estado reconhece o idoso como cidadão. 

 No Brasil, podemos considerar que o idoso tem sido reconhecido 

como cidadão, como sujeito ativo, sujeito de direitos? Infelizmente 

verificamos ainda, mesmo após quase 18 anos de vigência do Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003) que tratamos a 

velhice, a pessoa idosa com bastante preconceito, estigmas, no sentido 

de não considerarmos a experiência tão importante acumulada durante 

toda uma trajetória de vida. O próprio idoso(a) por essa taxação de 

inatividade, de incapacidade, muitas vezes, se recolhe, em sua 

convivência social, e não se expõe, em relação às suas potencialidades.  

 Na realidade brasileira há uma certa história, em relação à questão 

da convivência social, no qual esse segmento idoso foi quem mais 

vivenciou, por exemplo, na questão educacional da sua formação, a 

concepção tradicional do ensino, quando eles, como estudantes, eram 

considerados tábula rasa, alunos (sem luz), desprovidos de 

conhecimentos e que o professor, centro do processo, era o detentor do 

conhecimento e transferia para os alunos, depositava nos alunos o seu 

conhecimento, postura na qual Freire (2013) sempre se manifestou 
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contrário a essa concepção que chamava de educação bancária e que 

este tipo de concepção não contribuía para a emancipação do ser humano 

na sua vocação ontológica de ser mais. Assim essa convivência social 

vivenciada pelos idosos não tem se estabelecido nos princípios da 

civilidade e igualdade entre os cidadãos. Basta verificarmos a história 

brasileira, uma sociedade estruturada, em sua origem, sob o jugo da 

escravidão, da exploração máxima, do poder e do mando patrimonial, 

que sempre destinou a uma pequena parcela da população, a classe 

dominante, os privilégios a despeito de uma significativa faixa 

populacional desprovida dos bens essenciais e básicos à existência 

humana, contrariando o caráter de uma sociedade intitulada e 

reconhecida como democrática.  

Esta faixa populacional que se vê alijada de bens essenciais, 

encontra-se com dificuldades no seu processo de envelhecimento que se 

apresentam como expressões da questão social num contexto de 

modernização do Estado e da economia, manifestando separações e 

rompimentos do modelo capitalista, que apresenta desigualdades e 

ressalta privilégios. Assim, o envelhecimento é considerado, muitas 

vezes, segundo Silva (2016) como problema social e não como conquista 

da civilização humana, o que se contrapõe com as conquistas atuais 

desse segmento. 

‘A longevidade é considerada atualmente como uma conquista da 

civilização humana contemporânea. Todo cidadão tem direito ao 

envelhecimento e a proteção desse direito engloba o compartilhamento 

de responsabilidades entre a família, o Estado e a sociedade. Envelhecer 

com cidadania é a regra básica que se apoia na compreensão dos direitos 

humanos como direitos de cidadania.  
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A pessoa idosa e as legislações 

Há uma incompatibilidade total entre o mundo humano da 

fala, da percepção, da inteligibilidade, da comunicabilidade, 

da ação, [...] da escolha, da decisão, da ruptura, da ética 

e da possibilidade de sua transgressão e a neutralidade não 

importa de quê. [...] É por isto que devo lutar sem cansaço. 

Lutar pelo direito que tenho de ser respeitado e pelo dever 

que tenho de reagir a que me destratem. (Freire, 1996, p. 
111, 112). 

 

A pessoa idosa que se torna ciente de seus direitos e conhecedora 

da legislação vigente identifica o seu potencial, suas habilidades, 

compreende suas necessidades assim como reivindica seus direitos e tem 

poder de se posicionar quando é discriminado ou ofendido em relação à 

sua condição de idoso(a). E Freire (1996) nos faz este alerta na citação 

acima, quando nos esclarece da importância da não neutralidade e de 

lutarmos por nossos direitos, principalmente de sermos respeitados 

enquanto ser humano e cidadão atuante e digno. 

A realidade que vivemos hoje, de uma convivência social baseada 

em valores democráticos, éticos, de justiça e de cidadania constitui-se, 

segundo Silva (2016) uma história recente no Brasil impulsionada pelos 

movimentos da sociedade civil organizada e pelo marco legal 

consubstanciado na Constituição Federal de 1988.  

 Já está assegurado ao idoso(a) uma série de legislações sociais 

conquistadas e que se faz necessário entrarmos em campo, em luta, para 

que sejam efetivadas em sua plenitude. São legislações que reconhecem 

a pessoa idosa como ser ativo, de direitos, advindos a partir da 

Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, que reconhece a 

pessoa idosa como sujeito de atenção prioritária, tendo sido reconhecido 

nas viagens, nas filas, as prioridades. Vejamos então, o que se tem de 

instrumentos legais, nacionalmente: 
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• Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; 

• Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742 de 7 de dezembro 

de 1993; 

• Política Nacional do Idoso – Lei 8.842 de 6 de janeiro e 1994; 

• Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa – Portaria nº 1.395/GM 

de 10 de dezembro de 1999; 

• Criação do Conselho Nacional do Idoso – Decreto nº 4.227 de 13 

de maio de 2002; 

• Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com Deficiência, aos 

Idosos, Gestantes e Lactantes – Lei nº 10.741 de 8 de novembro 

de 2000; 

• Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003; 

• Política Nacional de Assistência Social -Resolução do CNAS n. 78 de 

22 de junho de 2004; 

• Benefício de Prestação Continuada -Decreto nº 6.214 de 26 e 

setembro de 2007; 

• Fundo Nacional do Idoso – Lei nº 12.213 de 20 de janeiro de 2010; 

dentre outros. 

 

Percebemos que no final do século XX e início do século XXI, ano 

após ano foram sendo aprovadas, regulamentadas, leis que no plano 

nacional agregam diretrizes que orientam a formulação e implementação 

de políticas públicas, programas e serviços destinados ao atendimento 

das necessidades da população idosa do país. Essa legislação orienta, 

direciona, as políticas de atendimento ao idoso(a) nos estados e 

municípios brasileiros, que, fundamentados nestas leis vão construindo 

sua política de atendimento de assistência ao idoso(a). 

Observamos, neste sentido, algumas explicitações legais referentes 

aos direitos do idoso(a) na Constituição Federal de 1988, na Política 

Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso, pois esses direitos estão 

presentes em vários capítulos da Constituição Federal, verificando-se, 
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segundo Faleiros (2012) uma mudança de paradigma do idoso(a) 

assistido para o do idoso(a) ativo(a), do improdutivo excluído do mercado 

de trabalho para o sujeito de direitos como pessoa envelhecente, do 

idoso(a) cuidado(a), exclusivamente, na família para o idoso(a) 

protegido(a) pelo Estado e pela sociedade, do marginalizado para o do 

idoso(a) participante. 

Temos o art. 203 da CF 1988 que garante o benefício de um salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso(a) que 

comprove não possuir meio de prover a própria manutenção, uma 

intenção expressa de se combater a pobreza na velhice e de se manter o 

idoso(a) no mesmo grau comparativo de renda de milhões de 

trabalhadores ativos, produtivos que ganham um salário mínimo. 

Vemos ainda no art. 204, a Constituição Federal prevê que a 

Assistência social deve ser descentralizada e participativa, com 

coordenação e normas gerais de competência da esfera federal, mas com 

a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 

estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social, os idosos, que se reconhecem como seres ativos, são 

protagonistas da política de assistência, sujeitos políticos, cidadãos 

politicamente ativos. 

No art. 230 da mesma Constituição, a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar 

garantindo-lhes o direito à vida, assim percebe-se claramente a defesa 

da dignidade e da participação das pessoas idosas, com a 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado.  

No que diz respeito à Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842 de 4 

de janeiro de 1994, Faleiros (2012) expõe que essa Lei objetiva assegurar 

os direitos sociais do idoso, criando condições para gerar sua autonomia, 

sua integração e sua efetiva participação na sociedade com a articulação 
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da família, do estado e da sociedade defendendo sua dignidade, bem-

estar e o direito à vida.  

Em relação ao Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003 o art. 3º 

determina como “obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 

do Poder Público” assegurar aos idosos(as) seus direitos, com absoluta 

prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania 

fundados nos valores da liberdade, dignidade e respeito. Este Estatuto, 

de acordo com Mangueira; Santiago (2021) fundamentou-se no propósito 

de ampliar, difundir e aplicar políticas públicas de atenção, valorização e 

compromisso com as pessoas idosas, para que continuem gestando a 

vida pessoal na convivência familiar e na participação social.  

Percebemos que a existência desses instrumentos legais e de todos 

os outros confirmam os direitos da pessoa idosa e demonstram grande 

avanço para uma sociedade que se desenvolveu sem atentar para a 

importância de um princípio básico de civilidade de, valorizar a sabedoria 

dos mais velhos e proteger suas necessidades. No entanto, vemos que, 

entre o marco legal e as medidas de sua efetivação existe uma grande 

distância a ser percorrida e ações a serem concretizadas, sendo de 

extrema necessidade que todos os idosos tenham conhecimento das leis 

vigentes para se mobilizarem, participarem das Conferências, Congressos 

nacionais e internacionais, dos Conselhos de Idosos em seus municípios 

e reivindicarem, exigirem a garantia de seus direitos, sem necessitar que 

outros façam por eles o que podem e devem fazer. 

 

A pessoa idosa e a aprendizagem 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a 

aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só 

porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho 

não é apenas cronológico. O velho que preserva sua 
validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 

presença no tempo continua novo. (...) O pensar certo por 

isso é dialógico e não polêmico. (Freire, 1996, p. 35, 38). 
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Hoje temos no Brasil, na maioria das Universidades, cursos de 

extensão direcionados à população idosa, que, não alcança a maioria da 

população idosa, mas tem sido de grande relevância para um número 

significativo de idosos. Há também movimentos de pastorais nas Igrejas, 

atividades nos SESC, Comunidades de bairro, Voluntariado, dentre 

outros, também direcionados a esse segmento populacional. São 

iniciativas importantes por serem oportunidades de educação 

permanente, que, de certa forma, para a pessoa idosa é algo novo, mas 

que, segundo Freire (1996) é preciso que nos todos nos mostremos 

disponíveis ao novo, à inovação, à mudança, para que o idoso desenvolva 

habilidades, marque sua presença no mundo, suas potencialidades e 

permaneça ativo. Esses cursos ou atividades possibilitam à pessoa idosa 

desenvolver novos conhecimentos, aprendizagens, que são atividades 

múltiplas para a assistência e esclarecimentos acerca dos direitos, 

benefícios e legislações. 

Voltar aos bancos escolares não significa para o idoso(a) encher 

sua cabeça de informações, mas ajudá-lo(a) a se conscientizar. Uma 

possibilidade de reformular seu pensamento para que modifiquem sua 

vida. Destarte, a educação fará a sua parte para que o novo paradigma 

da velhice vigore, valendo a pena viver mais anos. É importante ressaltar, 

segundo Lima (2001) que, o idoso(a) se integre, conheça e auxilie na 

elaboração das reformas paradigmáticas da velhice do século XXI, pois 

modificando-se poderá mudar o mundo.  

 Essas iniciativas das Universidades e instituições outras, abrem 

espaços para novas aprendizagens, em todos os sentidos, cognitivos, 

físicos, psicológicos, dentre outros, fazem com que os idosos se 

reconheçam como seres atuantes, com um lugar na sociedade e que 

precisa ser ocupado. O idoso(a) é uma pessoa que pode ser ativa, com 

suas capacidades desenvolvidas, pois segundo Dowbor (apud Kachar, 

2001) a sociedade do futuro para que possa garantir qualidade de vida 

não pode dispensar, excluir, nenhum segmento humano, todos poderão 
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estar envolvidos na luta por melhores condições de vida e o idoso(a) pode 

e deve contribuir, pois são aqueles que têm experiência acumulada, e 

podem estar bem mais preparados para participar. Para tanto, faz-se 

necessário ter incentivo e oportunidade, ter sua autonomia preservada. 

Isso é cidadania e é o que se tem desenvolvido na maioria das 

universidades abertas com cursos ou projetos de extensão direcionados 

à pessoa idosa, à terceira idade. É de suma importância que a própria 

sociedade compreenda que a velhice é uma etapa natural da existência 

que todos podem enfrentá-la com melhores condições, desde que essas 

condições sejam asseguradas. E é aí que entra o papel da família, do 

Estado e da sociedade civil para garantir a efetividade dessas condições. 

 É sabido que a velhice é multidimensional, envelhece-se de 

diferentes maneiras, sendo desta forma uma categoria social 

heterogênea, pois de acordo com as condições sociais, raciais e éticas, 

não se envelhece da mesma forma. Sendo necessário que essas 

condições sociais, econômicas, políticas e culturais sejam asseguradas 

para que a pessoa idosa possa exercer o direito de envelhecer. De acordo 

com Bruno apud Silva (2016) cidadania não tem idade e existe o direito 

a envelhecer dignamente, esse é um direito básico do ser humano que 

se fundamenta a partir da compreensão de que, sendo a velhice uma 

etapa natural da existência humana, inspira prioridade de atenção, de 

cuidados e de assistência enquanto direitos sociais já reconhecidos a 

partir do Estatuto do Idoso que apresenta em seu artigo 2º que, “o idoso 

goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 

assegurando-se todas as oportunidades e facilidades para a preservação 

de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social em condições de liberdade e dignidade”. Sendo, portanto, a Lei do 

Idoso bastante clara, no que se refere aos seus direitos. 

 É importante ressaltar mais uma vez, o papel que as universidades 

têm desenvolvido com os idosos(as), terceira idade, pois trabalham na 

perspectiva de reinserir o idoso(a) nas relações sociais, para que as novas 
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gerações possam aproveitar dessa sabedoria acumulada pelo idoso(a) em 

sua vida. Esse processo desenvolvido pelas universidades é nomeado 

como compartilhamento de saberes e experiências, que, num contexto 

mais profundo pode-se chamar de intergeracionalidade, a relação entre 

as gerações. O que significa estabelecer o diálogo, a dialogicidade entre 

as gerações, cada um contribuindo no processo. 

Essa dialogicidade é muito importante para todos os participantes, 

principalmente para o idoso(a) que vai se sentir valorizado, com seu 

potencial melhor aproveitado, pois abre oportunidades de compartilhar 

experiências nesses espaços importantes de contribuição. Esse é um 

processo de educação permanente, de aprendizagem que as 

universidades abrem, favorecem à pessoa idosa, a aprendizagem é a 

nossa própria vida e essa é uma grande contribuição voltada para a 

sociedade, especificamente, para a pessoa idosa. 

 

Conclusão 

Para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente 

significa estar com o mundo e com os outros. Estar no 

mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer 

cultura, sem “tratar” da sua própria presença no mundo, 

sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem 
cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, 

sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem 

fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do 

mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de 

formação, sem politizar não é possível. (Freire, 1996, p. 

57-58). 

 

Iniciamos este tópico conclusivo com a citação de Freire (1996) que 

orienta nosso pensar, no sentido de que envelhecimento sem ação, sem 

vida, sem sabor, sem cheiro, sem atuação nos diversos setores da 

sociedade, não é importante nem necessário, pois defende, este 

renomado autor, que em qualquer idade estamos aprendendo, 

ensinando, fazendo história. Se somos cientes do nosso inacabamento 

nos inserimos num permanente processo social de busca. Urge, portanto, 
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a necessidade de conscientização e de união de esforços das pessoas 

leigas, dos políticos, dos familiares, de todos os especialistas que 

trabalham com o idoso para mudar o olhar sobre ele. Um olhar, segundo 

Lima (2001), de crença nas possibilidades de inserção social, profissional, 

de ser útil, acreditando que o idoso possa ter uma velhice participativa, 

atuante, feliz. 

A longevidade exige da sociedade brasileira revisões conceituais e 

procedimentais acerca da velhice e do processo de envelhecimento, no 

sentido de proporcionar aos idosos saberes e fazeres para enfrentarem a 

longevidade nas diferenciadas velhices. Realidade da qual surge o 

compromisso social com a educação continuada focada nas múltiplas 

aprendizagens interessadas aos idosos, para além dos limites etários e 

séries escolares a funcionar em diversas instâncias da sociedade. 

E a sociedade deve considerar a intergeracionalidade, pois os 

idosos(as) são, também, educadores socioculturais que marcam 

gerações através de histórias que narram, são um acervo de experiência 

pessoal, familiar e social ensináveis nas diferentes gerações. No entanto, 

entendemos que há uma necessidade de os idosos(as) se atualizarem na 

dinâmica da realidade aos buscarem leituras relacionadas a velhice, 

envelhecimento e qualidade de vida ligadas à contextualização das 

mudanças sociais e comportamentais das pessoas. Há idosos(as) que 

buscam outras formas de aprender em diferentes espaços formal e 

informal, segundo Mangueira; Santiago (2021) ressignificando sua vida 

pessoal, familiar e social inspirando uma educação continuada, 

permanente, na interlocução universidade-escola-comunidade, num 

processo de conscientização. 

O envelhecimento, quando não há consciência de sua importância 

nas gerações é visto como um estigma de perdas como as relacionadas 

à visão, a audição, à mobilidade física, à independência e aos afetos, 

causada pela morte de amigos e familiares. Encontramos estereótipos 

que dificultam observar, que também nessa fase pode-se descobrir novos 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
137 

sonhos, projetos profissionais, uma etapa do ciclo de vida que segue com 

expectativas e desejos, mesmo com certas limitações, mas no 

prosseguimento da construção de planos e projetos futuros que nos 

cursos de extensão oferecidos pelas universidades para a terceira idade 

são permanentemente desenvolvidos com os idosos (as) apresentando 

um novo olhar para o envelhecimento. 

É importante ressaltar a experiência de duas grandes autoras que 

se iniciaram na carreira de escritora, na velhice, como é o caso de Zélia 

Gattai, que expôs que quando estava na melhor idade, em 1976, com 60 

anos, escreveu e editou o livro “Anarquistas, graças a Deus” e, Cora 

Coralina, que publicou seu primeiro livro aos 75 anos, mostrando que a 

idade não a impediu de realizar o seu sonho e projeto de vida. Esses são 

exemplos positivos que podemos citar, dentre tantos outros, para que se 

possa crer nas possibilidades inimagináveis que todo ser humano tem 

independente de sua faixa etária. 

 Portanto é essencial considerar e destacar a face da velhice que 

não seja só associada a um tempo de aposentar-se, de doenças, de 

declínio de capacidades e potencialidades, pois dependerá do processo 

existencial de cada indivíduo, já que o envelhecimento é resultado de 

uma trajetória de vida. Nessa direção é fundamental a compreensão da 

velhice enquanto uma construção social e histórica revestida do caráter 

da heterogeneidade. Envelhece-se de maneiras diferentes e em 

diferentes condições.  

 No entanto deparamo-nos, na atualidade com uma notícia, um 

tanto, estranha, advinda da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 

há tempos tem considerado ou classificado o envelhecimento em quatro 

estágios: Meia-idade: 45 a 59 anos; Idoso – 60 a 74 anos; Ancião: 75 a 

90 anos; Velhice extrema: 90 anos em diante com possibilidade de abrir 

perspectiva de uma discussão acerca da quarta idade reunindo pessoas 

de 80 anos ou mais, expôs, recentemente, que pretende incluir a Velhice 

na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
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relacionados à Saúde (CID). Expõe ainda, que essa mudança deve 

ocorrer na 11ª edição do CID, que será publicada em 2022 e se tornará 

oficial em um prazo de 2 anos. Essa notícia nos causa perplexidade e 

consideramos, no mínimo um grande atraso nas discussões acerca da 

velhice ou envelhecimento. 

 Especialistas têm criticado, afirmando que essa medida pode levar 

a um erro no diagnóstico de morte de idosos, pois, se a maioria dos óbitos 

de pessoas com idade acima de 60 anos forem classificados como velhice 

poderá gerar problemas nos dados e ainda, afirmar que não há clareza 

em relação à idade necessária para que a pessoa seja considerada velha.  

 O que os idosos(as) de todos os países podem fazer será, em 

primeiro lugar, conhecer toda a legislação pertinente ao direito dos 

idosos(as) em seu país para se conscientizarem de sua importância e, na 

sequência abrir espaços de discussão acerca dessa pauta da OMS para 

negar ou apoiar, segundo uma discussão maior nos conselhos, 

conferências, congressos. 

É preciso que a pessoa idosa dê continuidade na busca pelas 

condições de vida digna para poder concretizar-se do paradigma do 

envelhecimento ativo e saudável que tem repercutido na maioria dos 

países, no sentido de reforçar a condição de protagonista nas decisões 

relacionadas a seus interesses. Significa, segundo Silva (2016) 

desenvolver políticas públicas e programas que contribuam para 

aumentar a consciência sobre os direitos dos idosos, promovendo um 

tratamento digno e respeitoso, bem como desenhando uma imagem 

positiva e realista acerca do envelhecimento. Desta perspectiva de 

envelhecimento, concebemos a possibilidade de viver mais anos e atingir 

a longevidade, abarcando também o horizonte de realização pessoal, 

profissional e familiar, na inserção social atual.  

Esse é um processo de luta que se faz necessário reconhecer, de 

luta em favor da garantia dos direitos conquistados, processo de luta que 

segundo Freire (1996) deve ser entendido como momento importante da 
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vida. O importante, segundo este autor, é sempre a luta política, 

consciente, crítica, organizada. É preciso priorizar a educação 

permanente, pois a questão que se coloca não é parar de lutar, mas, 

reconhecendo-se que a luta é uma categoria histórica, reinventar a forma 

também histórica de lutar. 
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CAPÍTULO 7 – MULHERES: PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, 

PRECONCEITO E AUTOIMAGEM 

 

 

Simone de Oliveira 

Isabel M. C. C. H. Machado 

Márcia Stengel 

 

 

A sociedade, historicamente, vem passando por muitas 

transformações, as quais trazem consigo impactos importantes para 

todos nós. Nas últimas décadas, temos nos deparado com uma conquista 

histórica, a chamada “revolução da longevidade”, que tem afetado 

significativamente a condição humana. Já é possível observar 

características marcantes não só na população, que vem aumentando sua 

expectativa de vida em decorrência dos avanços da medicina e da 

tecnologia, mas também a partir de outras práticas dirigidas à promoção 

da saúde. Nunca se enfatizou tanto a qualidade de vida e o fenômeno do 

envelhecimento humano emergiu como alvo de pesquisas e estudos na 

sociedade contemporânea. 

O público idoso é presença constante no nosso cotidiano e, embora 

seja difícil definir a velhice, uma experiência como outras tão subjetivas, 

é importante considerarmos o que fazer com os anos que nos foram 

acrescentados. Nessa perspectiva,  

 

[...] o envelhecimento deixa de ser um processo contínuo 

de perdas; as experiências vividas e os saberes acumulados 

são ganhos que propiciariam aos mais velhos 

oportunidades de explorar novas identidades, realizar 

projetos abandonados em outras etapas da vida, 

estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais 

jovens e dos mais velhos. (Debert, 1996, p. 2). 

 

A tendência brasileira, que não se distancia dos níveis mundiais, 

nos leva a viver aproximadamente 30 anos a mais que nossos avós e a 

possibilidade de sobrevivência até 80 anos ou mais teve aumento 

considerável. O crescimento da expectativa de vida e a redução da taxa 
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de natalidade proporcionam uma transição demográfica que inverte a 

pirâmide etária da população e desta forma, há de se pensar na qualidade 

de saúde e vida desses longevos. De acordo com o Instituto de Pesquisas 

de Opinião (2019), baseando-se em informações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), “[...] verificamos que o Brasil nos 

últimos anos alterou seu padrão demográfico, ou seja, deixamos de ser 

um país com a maioria da população composta por crianças e 

adolescentes e passamos a ter um número maior de idosos”. Nesse 

contexto, como os idosos se percebem nesse processo de 

envelhecimento? Que sentimentos surgem com as alterações fisiológicas 

inerentes a esse ciclo de vida? Como se veem diante de sua identidade e 

de seu corpo que vão mudando em decorrer da idade?  

Podemos perceber, portanto, diversas nuances que se estabelecem 

nesse contexto que são passíveis de investigação. O ato de envelhecer 

não ocorre da mesma forma para todos. A singularidade de cada sujeito 

torna-se marcante, à medida que podemos introduzir também a 

discussão de gênero, que, segundo Figueiredo et al. (2007), é importante 

para entender a sociedade em que vivemos, porque nos permite 

compreender o que representa homens e mulheres nas diferentes 

sociedades. 

É relevante discutir essa questão, pois de acordo com dados 

demográficos, as mulheres constituem a maior parte dentre a população 

idosa, levando-se em consideração que a expectativa de vida para as 

mulheres é de 80,1 anos contra 73,1 anos para os homens (IBGE, 2018). 

Ambos os sexos se deparam com a velhice podendo suscitar emoções e 

sentimentos até então desconhecidos, porém, entre as mulheres vários 

estereótipos emergem com o processo de envelhecimento. 

Dessa forma, o presente trabalho busca compreender por meio de 

revisão bibliográfica o que tem sido discutido a respeito da temática que 

envolve esse público na sociedade atual. O objetivo foi investigar a 

percepção de mulheres idosas sobre o processo de envelhecimento e sua 
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autoimagem. E mais especificamente, analisar a construção da 

identidade da mulher na velhice dentro de uma concepção histórica, bem 

como conhecer os impactos psicoemocionais oriundos do processo de 

envelhecimento e preconceitos vivenciados. 

Pretende-se também discorrer, em diálogo com outros autores, 

algumas contribuições de Paulo Freire, que deixou um legado importante 

para a sociedade como um todo, abrindo caminhos para debates que 

fundamentaram o Estatuto do Idoso, que se converteu em um 

instrumento de transformação para a realidade vivida por esse público. 

 

Ser mulher numa perspectiva histórica  

Os estudos acerca da velhice têm mostrado como homens e 

mulheres são afetados de forma diferenciada nessa fase da vida. Faz-se 

pertinente compreender como a construção social acerca de gênero 

influencia os idosos e também como se situam no contexto no qual estão 

inseridos. Os autores abaixo afirmam que 

  

o gênero nos permite compreender que as desigualdades 
econômicas, políticas e sociais existentes entre homens e 

mulheres não são simplesmente produtos de suas 

diferenças biológicas. Mas, sim, construções resultantes 

das relações sociais, ou seja, das relações entre as pessoas 

e delas com a natureza, no desenvolvimento de cada 

sociedade. Essas relações vão construindo a história e as 
culturas dos povos. Estudando o desenvolvimento dos 

povos, observou-se que homens e mulheres mudam de 

papéis, de cultura para cultura e, ainda, no interior de cada 

uma delas, dependendo do período e das condições 

históricas em que estão vivendo (Figueiredo et al. 2007, p. 

423). 

 

Diante desses argumentos, Goldani (2010) salienta que as 

mulheres se apresentam mais vulneráveis que os homens no processo 

de envelhecimento e que os prejuízos parecem advir de situações, 

contextos históricos e culturais. Conforme aborda Cepellos (2021, p. 3), 

“A feminização do envelhecimento trata do fenômeno em que há maior 
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proporção de mulheres que de homens na população idosa, 

especialmente em idades mais avançadas, visto que elas sobrevivem 

mais tempo”. No entanto, o fenômeno de feminização, vai muito além de 

números, por ser um processo complexo e multifacetado; e as 

representações acerca da velhice feminina são instituídas por meio de 

uma construção social. 

Sinalizando para as desigualdades que perpassam o cotidiano das 

mulheres e principalmente das idosas, é importante destacar que  

 

infelizmente, as mulheres idosas continuam sendo parte de 
uma maioria invisível cujas preocupações emocionais, 

econômicas e físicas permanecem, em grande parte, 

ignoradas. Às desigualdades sociais, políticas e econômicas 

que são enfrentadas por todas as mulheres se agrega, à 

mulher idosa, a discriminação pela idade, que caracteriza 

uma sociedade orientada para a juventude. (Salgado, 
2002, p. 16-17). 

  

Ainda é possível acrescentar nos argumentos do autor acima que, 

na contemporaneidade, valoriza-se o corpo, a jovialidade e a aparência, 

fazendo com que as mulheres estejam em desvantagem, pois os homens 

ganham prestígio com a idade e mesmo os cabelos brancos são vistos 

como sedutores. Todos esses conceitos, por estarem edificados e 

consolidados numa lógica dominante de gênero, a apropriação pelo 

homem do corpo, da vida e do trabalho das mulheres ainda persiste e 

aparece, por vezes, com novas configurações e sutilezas de um discurso 

“protetor”. A sociedade legitima esse discurso ao sinalizar como devem 

ser as atitudes de cada um no cenário das relações, apresentando como 

pano de fundo uma ideologia patriarcal, fruto de um contexto histórico e 

cultural, no qual foi embasada. Dependendo de cada sociedade e do 

tempo histórico, a velhice, seja para homens ou mulheres, é percebida e 

tratada com diferentes significados e papéis sociais distintos. 

Entende-se que os papéis sociais repassados e ensinados desde a 

infância fazem com que homens e mulheres apresentem 
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comportamentos distintos e espera-se que cumpram, numa lógica pré-

estabelecida culturalmente, o que a sociedade espera de cada um. Dessa 

forma,  

 

a sociedade atribui às mulheres, desde crianças, 
comportamentos dóceis, delicados e passivos. Em 

contrapartida, os homens são educados para tomar 

iniciativa, extravasando sua agressividade no cotidiano. À 

mulher cabem os sentimentos, as emoções, e a 

sensibilidade, enquanto ao homem compete a razão, a 

altivez e a superioridade. (Osterne; Silveira, 2012, p. 103). 

 

 Ainda segundo as autoras, tais estratégias disseminam ideologias 

machistas e patriarcais, solidificam e, de certa forma, naturalizam 

desigualdades entre os gêneros, o que estabelece processos específicos 

para cada um.  

 ‘Ser mulher’ dentro de um estado de subordinação, consolidado 

por várias gerações, fez com que as lutas por direitos passassem por 

vários marcos históricos. Na década de 1970, o surgimento de 

movimentos feministas trouxe diversas repercussões no cenário 

brasileiro e, 

 

embora o feminismo comporte uma pluralidade de 

manifestações, ressaltar a particularidade da articulação da 
experiência feminista brasileira com o momento histórico e 

político no qual se desenvolveu é uma das formas de pensar 

o legado desse movimento social, que marcou uma época, 

diferenciou gerações de mulheres e modificou formas de 

pensar e viver. (Sarti, 2004, p. 36). 

 

As histórias de opressões vivenciadas ao longo do tempo pelas 

mulheres mostram ressonâncias marcantes que impactaram e impactam 

ainda o pensamento moderno; e romper com esse discurso dominante é 

fator preponderante para se compreender o que acontece atualmente nas 

relações homem-mulher. A perspectiva possível não seria inverter os 

papéis, mas mudar as relações num cenário em que a equidade pudesse 

ser o caminho para novas formas de vencer os modelos sociais que foram 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
146 

construídos historicamente, dentre eles, a desigualdade do envelhecer 

sendo mulher. 

 

Idosas e autoimagem: o corpo feminino e envelhecimento 

ESPELHO, ESPELHO MEU... 
Por acaso, surpreendo-me no espelho: quem é esse 

Que me olha e é tão mais velho do que eu? 

Porém, seu rosto... é cada vez menos estranho... 

Meu Deus, meu Deus... Parece 

Meu velho pai – que já morreu! 

Como pude ficarmos assim? 

Nosso olhar – duro – interroga: 
“o que fizeste de mim?!” 

Eu, Pai?! Tu é que me invadiste, 

Lentamente, ruga a ruga... Que importa? Eu sou ainda, 

Aquele mesmo menino teimoso de sempre 

E os teus planos enfim lá se foram por terra. 

Mas sei que vi, um dia – a longa, a inútil guerra! –  
Vi sorrir, nesses cansados olhos, um orgulho triste.. 

O Velho no Espelho 

Mario Quintana 

 

 À medida que um país se desenvolve, a tendência é que sua 

população envelheça. O crescimento econômico, que eleva a média de 

investimentos em saúde, por exemplo, contribui para o aumento da 

expectativa de vida da população. Essa é uma realidade desde os anos 

1960, época que marcou, entre outras coisas, maior presença da mulher 

no mercado de trabalho e no ensino superior, mais acesso às políticas de 

planejamento familiar e uma queda nas taxas de natalidade no Brasil, 

aspectos que influenciam o envelhecimento de uma população.  

 Sendo um processo subjetivo, a velhice é interpretada 

diferentemente por homens e mulheres. As influências socioculturais 

também os atingem de maneira distinta, e “a experiência desses 

processos influencia a percepção do corpo envelhecido por parte dos 

idosos” (Fernandes; Garcia, 2010, p. 880).  

 Saffioti (2009), aponta que as imagens que concebemos do corpo 

feminino e do masculino são historicamente construídas. Isso quer dizer 
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que tendemos a reproduzir, em nossas relações cotidianas, determinados 

padrões estabelecidos:  

 

As concepções de velhice nada mais são do que resultado 

de uma construção social e temporal feita no seio de uma 

sociedade com valores e princípios próprios, que são 

atravessados por questões multifacetadas, 

multidirecionadas e contraditórias. Na época 

contemporânea, florescer do século XXI, ao mesmo tempo 

em que a sociedade potencializa a longevidade, ela nega 

aos velhos o seu valor e sua importância social. Vive-se em 

uma sociedade de consumo na qual apenas o novo pode 

ser valorizado, caso contrário, não existe produção e 

acumulação de capital. Nesta dura realidade, o velho passa 

a ser ultrapassado, descartado, ou já está fora de moda. 

(Schneider; Irigaray, 2008, p. 587).  

 

 Desse modo, o discurso contemporâneo tem atendido às urgências 

do sistema capitalista, que opera pelo excesso da oferta de objetos de 

consumo, induzindo as pessoas a buscarem por esses objetos como 

formas de satisfação. O tempo que esses objetos ocupam o status de 

novidade, porém, é meteórico, o que traduz também a dinâmica da 

impermanência das formas na sociedade atual. O corpo é também 

regulado por esse discurso que fala de um corpo segundo as 

determinações sociais e históricas. A imagem do corpo ideal, que é 

transmitida pelo discurso contemporâneo e reforçada pelos veículos de 

comunicação, aponta para corpos magros, jovens e sexys, associando-os 

ao bem-estar e ao sucesso. Segundo Veiga (2011, p. 20), “as mulheres 

parecem ser mais discriminadas quando não se aproximam dessa visão 

idealizada de juventude.” É uma ideia reforçada por Boris; Cesídio 

(2007), quando esses autores apontam como a mídia usa a objetificação 

do corpo feminino para favorecer o consumo. Nos comerciais de cerveja, 

por exemplo, o corpo feminino aparece de forma bastante sexualizada, 

obedecendo a uma padronização idealizada de beleza, “impondo modelos 

de pensamento, de comportamento e de relações de gênero a serem 

imitados” (Boris; Cesídio, 2007, p. 473). 
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 São as mulheres que ainda mais investem no autocuidado e, em 

termos gerais, enfrentam com mais qualidade física o envelhecimento do 

corpo. Uma possível explicação para a ocorrência desse fenômeno surgiu 

em um estudo que busca entender esse fato. Gomes; Nascimento; Araújo 

(2007) encontraram, por meio de entrevistas que realizaram, uma 

primeira explicação que relaciona o ato de cuidar ao contexto feminino. 

Segundo esses autores, isso estaria diretamente relacionado à 

reprodução do papel de cuidadora que as mulheres consolidaram, pela 

socialização que receberam. Esse cuidar pode ser entendido como cuidar 

de si e da família.  

 Essa prática discursiva não está dissociada do contexto social e, 

desde o início do desenvolvimento do sistema capitalista, o corpo vem 

sendo definido e redefinido, conforme os arranjos vigentes. Sob esse 

aspecto,  

 

[...] o corpo foi progressivamente politizado, 

desnaturalizado e redefinido como o “outro”, o objeto limite 

da disciplina social. Deste modo, o nascimento do corpo no 

século XVII também marcou seu fim, uma vez que o 

conceito de corpo deixaria de definir uma realidade 

orgânica específica e se tornaria, em vez disso, um 

significante das relações de classe e das fronteiras 

movediças, continuamente redesenhadas, que essas 

relações produzem no mapa da exploração humana 

(Federici, 2017, p. 284). 

 

 Desse modo, na estrutura social capitalista, que defende o 

crescimento, o desenvolvimento, o produtivo, o novo e o jovem, o idoso 

é visto, muitas vezes, como improdutivo e desocupado. Tão importante 

quanto conhecer o modo como são construídas e generalizadas as ideias 

no ambiente social, é conhecer o que representa o corpo feminino 

envelhecido nessa ordem atual do culto ao novo. Esse conhecimento, 

porém, é oportuno que parta das próprias vivências das mulheres idosas. 

Mais do que isso, contudo, segundo Fernandes; Garcia (2010), esse modo 
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de pensar pela perspectiva binária jovem ou velho, é uma tentativa de 

excluir do discurso uma parte das naturalizações e generalizações.  

 Segundo Beauvoir (1990), quando se é adulto, não se pensa na 

idade, e quando envelhecemos, esse processo é mais percebido pelo 

outro do que pelo próprio sujeito. E é esse outro que regulamenta o 

processo de envelhecimento, quando cobra dos velhos que eles se 

comportem de acordo com a imagem que a sociedade faz deles, 

definindo-lhes os comportamentos e até mesmo a aparência. Aprofundar 

os conhecimentos sobre o processo de envelhecimento, implica 

suspender as questões pela perspectiva dos próprios idosos. São eles que 

devem relatar as experiências de seus processos, para que possamos 

compreender, ou minimamente identificar, onde estão localizadas as 

dificuldades que o processo envolve.  

   

Processo de envelhecimento e preconceito 

 Em 1996 foi regulamentada, no Brasil, a lei que cria a Política 

Nacional do Idoso (PNI), a partir de discussões que aconteciam desde a 

década de 70 sobre o envelhecimento da população e suas consequências 

para a dinâmica das relações sociais. A necessidade da lei surgiu como 

uma forma de proteger e garantir direitos aos idosos, que vinham sendo 

desvalorizados e sujeitos a violências. 

 Em algumas sociedades, a educação e a cultura já se ocuparam de 

tratar os velhos como pessoas de muito valor. As imagens de Deus, nas 

pinturas renascentistas, retratam Deus Pai como um homem velho, barba 

e cabelo brancos que lhe conferiam, além da aparência patriarcal, muita 

sabedoria e respeito. Mas mesmo nas sociedades clássicas, a beleza, a 

força e a juventude foram mais valorizadas do que a velhice, considerada 

como a parte da vida que representa o declínio, o enfraquecimento e o 

fim.  

 O tema da imortalidade está presente em O Banquete (2011, p. 

65), de Platão (429-347 a.C.), como um desejo e uma “[...] ambição que 
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anima todos os homens [...]”. O desejo de perpetuar-se pode estar 

relacionado com o medo da morte, o que suscitaria o preconceito com 

relação ao idoso, já que “interagir com velhos é lembrar-se da 

proximidade com a morte.” (Schneider; Irigaray, 2008, p. 587). Segundo 

esses autores, uma das funções do preconceito seria justamente nos 

afastar das ideias que tememos conceber, servindo como fator de 

proteção.  

 De acordo com Rodrigues e Soares (2006), as questões históricas 

e sociais não podem ficar de fora da discussão sobre o envelhecimento, 

uma vez que “O tratamento dispensado à velhice dependerá dos valores 

e da cultura de cada sociedade em particular [...]”. E para os autores 

acima,  

 

é do cenário das representações que sairão os termos e as 

expressões classificatórias como velho e velhote, idoso e 

terceira idade. Tais termos e expressões são responsáveis 

pela construção de uma identidade estigmatizada, que 
acaba por excluir do processo social os indivíduos que se 

encontram com sessenta anos ou mais. (Rodrigues; 

Soares, 2006, p. 7). 

 

 Para entender o significado do termo ‘Terceira Idade’, Bacha, 

Strehlau e Perez (2006) realizaram um estudo entre pessoas com idade 

acima de 60 anos. Alguns atributos foram apresentados para serem 

classificados de acordo com o entendimento de cada um. O resultado 

apresentou como os três atributos com maior grau de concordância para 

definir o termo: ‘velhice ativa’, ‘tempo de sabedoria’ e ‘época da 

maturidade’; e os menores valores foram em relação a ‘isolamento’, 

‘inutilidade’ e ‘abandono’. É importante observar que o estudo foi 

realizado com pessoas das classes econômicas A e B. De qualquer modo, 

o estudo é importante porque traduz a percepção da própria população 

que é o alvo de interesse. Um trabalho que traga a expressão das pessoas 

sobre suas verdades abre a possibilidade de reduzir as representações 

sociais, responsáveis por muitas crenças e pela construção do 
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preconceito que decorre muito da falta de conhecimento do processo de 

envelhecer.  

 Um outro termo que se tornou comum para se referir a idosos 

autônomos e ativos, que se mantêm em contato com a sociedade é, de 

acordo Barbieri (2012), ‘melhor idade’. Essa possibilidade existe, já que 

a experiência de envelhecer acontece de maneira diferente para cada 

pessoa, mas, segundo a autora, esses e outros termos, são utilizados na 

perspectiva qualificar positivamente essa fase. A velhice, assim como 

qualquer outra fase, tem aspectos positivos e negativos. A discussão não 

é essa, mas trata-se do perigo das generalizações que podem remeter a 

falsas ideias de valorização ou desprezo pela velhice, afetando 

diretamente os idosos. A autora ainda aponta que diversos desses termos 

têm o propósito de excluir das discussões assuntos socialmente 

indesejados.  

 O aspecto relacionado às questões de gênero também não pode 

ficar de fora das discussões porque, conforme mostra Strey (1999), 

desde que foram incluídas no discurso teórico, ajudam a pensar as 

construções sociais em torno do que seriam as diferenças e semelhanças 

entre homens e mulheres relativas ao envelhecimento. Ou seja, os 

modelos construídos pela sociedade determinam os papéis 

desempenhados diferentemente por homens e mulheres na velhice.  

 Um estudo realizado por Fernandes (2009) com homens e mulheres 

idosos revelou algo da percepção de cada grupo acerca dos papéis que 

desempenham ou que deveriam desempenhar. Os resultados das 

discussões apresentaram que os homens idosos acreditam que devem: 

‘estar bem’, ‘ser o cabeça da família’ e ‘auxiliar a esposa’; enquanto as 

mulheres se referiram a ‘cuidar da casa’, ‘cuidar da saúde’ e ‘me 

comportar como uma mulher idosa’. 

 De acordo com a autora, esses resultados evidenciam as diferenças 

dos papéis sociais e políticos desempenhados por homens e mulheres ao 

longo da vida e reproduzidos na velhice. Segundo Fernandes (2009), uma 
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grande parte das idosas de hoje, além de não terem tido uma vida 

‘profissionalmente ativa’, estão ‘ideologicamente vinculadas’ ao ‘mundo 

interno do lar’. Como aponta também Chauí (2000, p. 416), somos 

determinados pelas condições de nossa própria existência, e a 

necessidade de explicar essas condições pode levar a uma inversão da 

real natureza de todas as coisas: “o que é causa parece ser efeito, o que 

é efeito parece ser causa”. A generalização e a naturalização de certos 

conceitos também impossibilitam uma mudança nas atitudes em relação 

à velhice.  

 Um aspecto a ser observado também é com relação ao número de 

trabalhos da psicologia e de outras áreas da saúde que se destinam a 

estudar essa fase da vida. Segundo Prado e Sayd (2004) a concentração 

dos trabalhos que tratam do tema do envelhecimento parte das áreas da 

Ciência da Saúde e das Ciências Biológicas. De acordo com Moreira 

(2012, p. 454), no espaço da psicologia é importante “ampliar nos atuais 

programas de pós-graduação a presença de linhas de pesquisa e projetos 

voltados ao envelhecimento e à velhice”, para que se possa pensar 

“intervenções psicológicas junto ao idoso”. 

 

Estatuto do idoso: diálogos possíveis 

 A ampliação do tempo de vida foi uma grande conquista deste 

século e chegar à velhice é um grande privilégio. A sociedade 

contemporânea traz consigo a possibilidade da longevidade; no entanto, 

a velhice é marcada pela heterogeneidade, o que sinaliza pensar tal ciclo 

de vida numa perspectiva mais plural. Podemos reconhecer que houve 

avanços nas políticas públicas de proteção ao idoso, porém nem todos os 

brasileiros são contemplados em suas reais necessidades e muitos vivem 

um quadro de precariedade e exclusão. As políticas sociais objetivam 
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[...] mediante esforço organizado e pactuado, atender as 

necessidades sociais cuja resolução ultrapassa a iniciativa 

privada, individual e espontânea, e requer deliberação 

coletiva regida por princípios de justiça social, que, por sua 
vez, devem ser amparados por leis impessoais e objetivas, 

garantidoras de direitos. (Pereira, 2008, p. 171). 

 

Para instituir a garantia de direitos a esse público, o Estatuto do 

Idoso (EI) foi sancionado no Brasil em 1º de outubro de 2003, pela Lei 

nº 10.741, que se tornou um instrumento de garantia de direitos das 

pessoas idosas. Os direitos, que antes eram frágeis, passaram a contar 

com uma legislação específica que amparasse os idosos.  

Para responder a demanda existente no campo do envelhecimento 

e da velhice, o EI consolidou-se como um marco cidadão no século XX 

para os brasileiros. Como frisa o art.8°, 

 

o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 

proteção um direito social, nos termos desta Lei e da 

legislação vigente, dentre os direitos dos idosos, destaca-

se o direito à velhice como desdobramento do direito à 

vida, à dignidade e à igualdade. (Brasil, 2013).  

  

Na perspectiva de dignidade e igualdade da pessoa idosa, torna-se 

necessária a concretização da prática de tais direitos para que os mesmos 

não se percam numa sociedade discriminatória. No intuito de ter a maior 

parte de seus direitos implementados, 

 

[...] o cidadão idoso precisa ser consciente, participativo e 

atuante nos mais diversos processos. Quando pensamos na 
pessoa idosa como protagonista do processo, temos muito 

o que avançar. O movimento social do idoso ainda é frágil 

no cenário nacional e principalmente nos municípios, locus 

principal de ação e intervenção. É preciso investir na 

formação dos cidadãos idosos para uma participação real 

na vida pública e na defesa dos seus direitos. (Berzins, 

2020, p. 53). 
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Oferecer condições para que o idoso seja respeitado e empoderado 

na sociedade atual é um grande desafio. Assim, as teorias propostas por 

Paulo Freire abordam efetivamente as possibilidades desse cidadão 

transformar sua realidade e daqueles que se encontram à sua volta. O 

autor e educador (2013) sinaliza para os espaços de protagonismo dos 

idosos, dentre eles, a educação, ao referir-se à educação como prática 

da liberdade e processo de humanização, de inserção e de transformação 

do mundo que ocorre em diversos contextos sociais. 

 No entanto, os movimentos de pessoas idosas que buscam 

defender seus direitos ainda estão muito aquém do necessário e quando 

acontecem, são pouco divulgados; apesar de terem apresentado avanços 

significativos na última década. Muitos municípios brasileiros procuram 

inserir em sua agenda a participação social dos idosos em fóruns que se 

apresentam como um exercício importante de prática da cidadania.  

E as mulheres, como se tornam visíveis nesse contexto de busca 

pela valorização e consolidação de direitos, principalmente numa 

sociedade com raízes patriarcais? Reconhecer o seu espaço de 

mobilização, bem como o protagonismo e participação social na conquista 

e defesa de seus direitos torna-se um embate necessário numa sociedade 

que está distante de ser inclusiva.  

Paulo Freire, ao incentivar uma educação problematizadora, buscou 

trazer elementos que façam o sujeito pensar para além do seu 

“mundinho” e, sobretudo, valer-se do seu processo de humanização para 

inserção e transformação do mundo. E como assegurar um mundo digno 

e justo para todos, livres de discriminação de gênero, idade ou de 

qualquer espécie? Freire (2011, p. 41) enfatiza que “qualquer 

discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 

reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser 

gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de 

brigar”. Ainda complementando, nessa perspectiva de 

humanização/desumanização, é possível afirmar que  
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[...] a Pedagogia do Oprimido pode ser entendida como 

uma Pedagogia Humanista que luta pela humanização, pelo 

trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos 

homens como pessoas, como “seres para si”. (Medeiros, 

2013, p. 128). 

 

Será que no quesito velhice, principalmente das mulheres, essa 

pedagogia humanista encontra terreno fértil? As mulheres sofrem mais 

com o preconceito em relação ao envelhecimento, sendo vítimas de uma 

sociedade que prioriza um corpo jovem, belo e produtivo e, 

                                    

[...] além dessa diferenciação de gênero no que concerne 

à expectativa de vida, fica evidente a existência de um 

tratamento desigual ao envelhecer sendo mulher. As 
mulheres velhas, são as mais afetadas com os estereótipos 

criados acerca da velhice, sobretudo perante os papéis 

sociais atribuídos ao homem e a mulher e o ideal de 

juventude disseminados na contemporaneidade. Nesse 

sentido, pode-se observar uma clara distinção de gênero 

no tratamento dado à velhice feminina e masculina. 

(Pinheiro; Menezes, 2018, p. 11).    

 

Dessa forma, entende-se que um envelhecimento com dignidade 

para todas as idades, sejam homens ou mulheres, ainda continua sendo 

uma utopia diante de todos os valores que permeiam a nossa sociedade. 

No entanto, seria possível fazer-se sujeito livre dessas amarras? Freire 

nos convida a pensar num processo de conscientização, de 

transcendência e de libertação frente às realidades impostas; e afirma 

que, “se a tomada de consciência abre o caminho à expressão das 

insatisfações sociais, se deve a que estas são componentes reais de uma 

situação de opressão” (Freire, 2013, p. 23).  

Se o diálogo faz parte da natureza humana, o momento do diálogo 

seria uma janela que se abre na perspectiva de mudança. Tornar-se 

sujeitos capazes de fazer uma leitura de mundo, uma reflexão de si 

mesmo e conquistar um jeito “novo de viver”, sem os estereótipos nos 

quais os idosos sentem-se acorrentados, pode trazer uma luz no fim do 
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túnel para a tão sonhada longevidade. Freire (2011, p. 33) ainda afirma 

que “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é própria da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”. Dessa forma, ao 

reconhecer-se como ser em construção, ainda inacabado, o ser humano 

precisa buscar a autonomia e a criticidade, numa permanente luta para 

deixar de ser objeto e tornar-se protagonista da sua história, movimento 

que sinaliza em direção a uma vida plena e livre de preconceito. 

 

Considerações finais  

Vários fatores estão envolvidos no envelhecimento que se processa 

de maneira diferente para cada pessoa, mas que impõe igualmente 

modificações e perdas. Nesse processo, o corpo ocupa um lugar 

determinante. São as transformações corporais que primeiro anunciam a 

chegada da velhice. E a imagem do corpo se tornou cada vez mais 

importante para o mundo contemporâneo. Debord já adiantava em A 

Sociedade do Espetáculo, livro publicado em 1967, que a produção e a 

oferta abusiva de imagens alimentam o tédio e o vazio de uma sociedade. 

Mas é preciso refletir sobre o lugar que ocupa o corpo envelhecido nessa 

época de reproduções incansáveis de imagens, numa lógica de cultura do 

“novo” e na qual o corpo aparece em destaque. E como já foi dito 

anteriormente, não qualquer corpo, mas um corpo que represente o ideal 

de bem-estar, juventude, felicidade e sucesso.  

Pensar o envelhecimento a partir da juventude fomenta o 

preconceito. A lógica do pensamento binário é um problema 

epistemológico, normativo, não é imparcial e marca a desigualdade: ou 

velho ou jovem. Na tentativa de apagar essa desigualdade imposta pelo 

tempo, os corpos, principalmente os corpos femininos, atravessados por 

muitas questões opressoras, respondem operando transformações no 

próprio corpo que estão muitas vezes a serviço de um outro que impõe 

as regras. Quanto a esse ‘outro’, que cada um cuide de si. “Ao idoso cabe 

encontrar vias de amar seu corpo, trabalhando com atividades que lhe 
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causem prazer, cuidando da imagem, deixando-a aprazível para si 

mesmo” (Mucida, 2009, p. 77). 

Historicamente as mulheres sempre foram vistas como mais 

vulneráveis do que os homens, tanto no processo de envelhecimento do 

corpo quanto em contextos históricos e culturais: os papéis sociais 

repassados e ensinados numa lógica reprodutiva, fizeram com que 

homens e mulheres apresentassem comportamentos distintos. Da 

mesma forma, hodiernamente o corpo, a jovialidade e a aparência ainda 

continuam a ser valorizados trazendo impactos psicoemocionais no 

cotidiano das mulheres que se encontram no processo de 

envelhecimento, que, de certa forma, afetam sua autoimagem.  

Nesse sentido, as concepções e percepções do envelhecer do e no 

corpo feminino são consideradas inaceitáveis pela sociedade masculina, 

o que é reforçado por Veiga (2011, p. 20), de que “as mulheres parecem 

ser mais discriminadas quando não se aproximam dessa visão idealizada 

de juventude”, o que resulta em puro preconceito. 

 A promulgação do Estatuto do Idoso, no intuito de amparar essa 

fase no tocante aos aspectos de segurança e direitos, trouxe muitos 

avanços para os idosos. No entanto, na perspectiva de dignidade e 

igualdade, torna-se de fundamental importância que a concretização da 

prática dos direitos explicitados no Estatuto não se perca numa sociedade 

discriminatória. 
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CAPÍTULO 8 – A MAIORIDADE DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA 

NO BRASIL: ENTRE CONQUISTAS CIVILIZACIONAIS E A 

BARBÁRIE SOCIAL 

 

 

Nayara de Holanda Vieira 

Solange Maria Teixeira  
 
 

 O Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil completará 18 anos de 

existência legal e essa maioridade é atingida num contexto adverso ao 

que foi pensado, aprovado e implementado. Entretanto, a inclusão do 

envelhecimento e da velhice na agenda pública, internacional e nacional, 

é de décadas anteriores e foi mobilizada por eventos internacionais, pela 

gerontologia e suas organizações supranacionais que apontavam com a 

urgência em pactuar e legitimar direitos da pessoa idosa e pressionar 

para a formulação de políticas públicas que tenham este segmento como 

alvo de suas ações, projetos e serviços.  

Enquanto carta de direitos das pessoas idosas, a intencionalidade 

do Estatuto do Idoso foi normatizar e legalizar direitos fundamentais, 

como o direito à vida, direitos civis, políticos e sociais que garantem 

proteção social ao segmento idoso e prevê sanções e penas nos casos de 

violações dos direitos dessa população.  

Além das garantias da política de saúde fincadas no Sistema Único 

de Saúde (SUS), avançou-se com o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), com inúmeros serviços dirigidos às pessoas idosas em situação 

de vulnerabilidade por renda, fragilidade de vínculos familiares, situações 

de abandono, violências e outras.  

Apesar das conquistas, o Estatuto da Pessoa Idosa sofreu 

influências do contexto internacional, com o avanço do neoliberalismo, 

do projeto de restauração conservadora do capital, expressados nos 

vazios deixados na letra da lei, na sua implementação e materialização 

na realidade dos/as idosos/as. Todavia, aqueles ganhos civilizatórios, 

vem correndo riscos com as investidas do capitalismo neodireitista, em 
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especial, como o avanço da extrema direita no país. As contrarreformas 

da previdência social, a “reforma” trabalhista, a lei da terceirização, 

dentre outras, são exemplos de como as políticas sociais entram num 

período de retrocessos, com subtração de direitos e ataques à 

democracia.  

O capítulo emerge partir das seguintes questões-problema de 

pesquisa: 1) Como tem se configurado a proteção social às pessoas 

idosas no Brasil na sociabilidade do capital?; 2) Quais as garantias e os 

vazios protetivos do Estatuto da Pessoa Idosa, considerando os projetos 

antagônicos presentes no cenário brasileiro desde os anos 1990, ou seja, 

o neoliberal e o democrático/popular ancorado na CF/88? e; 3) Quais as 

ameaças aos direitos das pessoas idosas no país com a ascensão da 

extrema direita e a restauração neodireitista do capital pós-2015? 

 O presente texto é decorrente de uma pesquisa teórica, de base 

bibliográfica. Segue uma metodologia de cunho qualitativa, com escolha 

intencional da literatura de apoio para responder aos problemas 

levantados e a perspectiva teórico-metodológica marxista que adota a 

abordagem do método histórico-dialético, destacando as relações entre 

singularidade/particularidade/totalidade, superando a mera aparência da 

realidade e desvendando as mediações dos fenômenos. 

O artigo organiza-se do seguinte modo: 1) reflexões acerca dos 

primórdios da atenção às pessoas idosas e do sistema de proteção social 

brasileiro; 2) análises da legislação pós-Constituição Federal (CF) de 

1988; 3) discussão sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e as análises das 

garantias e dos vazios protetivos no cenário brasileiro contemporâneo. 

 

Os primórdios da atenção às pessoas idosas e o sistema de 

proteção social brasileiro 

O Estado é a estrutura política do capitalismo que altera suas 

funções e papéis conforme as correlações de forças. Assim, as 

necessidades do capital hegemônico têm demandado a pactuação dos 
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direitos da população idosa da classe trabalhadora, numa conjuntura de 

acirramento da luta de classes, para legitimar e garantir a expansão do 

capital, ao mesmo tempo que atendeu a algumas necessidades imediatas 

da classe trabalhadora para ter legitimidade.  

Pereira (2016) considera que a proteção social na fase do Estado 

intervencionista, denominado de Estado de Bem-estar Social ou Estado 

social, materializou-se através das políticas públicas e, entre estas, das 

políticas sociais, apesar do caráter contraditório dessas e da busca de 

legitimidade para a acumulação do capital.  

No Brasil, a constituição de um sistema de proteção social envolveu 

dois grandes marcos históricos: 1) pós-1930, fase inicial da formação do 

sistema, com o reconhecimento de direitos sociais, tanto na área 

trabalhista quanto na previdenciária e; 2) CF de 1988, quando se amplia 

o padrão de proteção social com a incorporação da perspectiva da 

seguridade social. 

O sistema de proteção social brasileiro, sua emergência e a sua 

reformulação progressista com a CF (1988), é interpretado por muitos 

analistas de formas distintas. Alguns afirmam que nunca tivemos um 

Estado de Bem-Estar Social; outros dizem que o mais próximo dessa ideia 

foi instituído com a Carta Magna de 1988, ainda que tardiamente e tendo 

de conviver com os ataques neoliberais nos anos seguintes.  

A tendência inicial do sistema de proteção social no Brasil nos anos 

1930 remete ao período em que o país assume o modelo urbano-

industrial e abandona a base econômica prioritariamente 

agroexportadora. Com a chegada do regime militar (1960 e 1970), foi 

possível identificar ainda as marcas iniciais do sistema protetivo brasileiro 

que não sofreram alterações. Nesse âmbito, prevaleceu um reformismo 

centralizador, burocrático e tecnocrático, gerido por um Estado 

autoritário e fortemente atrelado ao setor privado (Cobo, 2012).  

As políticas relacionadas à população idosa no Brasil, como grupo 

etário, têm uma história recente. Como exemplo, o Programa de 
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Assistência ao Idoso (PAI), que, inserido no extinto Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), atendia os grupos de idosos existentes nas 

salas de espera dos ambulatórios do Instituto.  

Com a mobilização dos movimentos sociais que caracterizou a 

década de 1980, ocorreram reivindicações por um novo padrão público 

de proteção social, em face das diversas expressões da questão social 

manifestadas na vida cotidiana das populações urbanas e rurais. Esse 

ideário foi incorporado pela CF de 1988 com as políticas de saúde, 

assistência social e previdência social, proporcionando um considerável 

avanço na proteção à população idosa. 

Giovanni (2008, p. 1) conceitua as políticas sociais como “um 

sistema de proteção social que as sociedades constituem para proteger 

parte ou o conjunto de seus membros”. Desse modo, os sistemas de 

proteção social abrangem formas diversificadas de proteção social, desde 

as informais, oferecidos pelas famílias, paróquias e organizações 

filantrópicas, até os ofertados pelo mercado, mas o que marca as 

conquistas de direitos foi a proteção social pública garantidora de 

cidadania.  

Essa condição está posta no Brasil apenas no final da década de 

1980, de forma tardia, quando em outros países o Estado social já sofria 

crises, críticas e reformas de desmonte. Desde 1988 se instituiu a 

Seguridade Social, fundamentada na noção de justiça social, equidade e 

universalidade, como dever do Estado e direito do cidadão; e era 

entendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à 

Saúde, à Previdência e à Assistência Social (Brasil, 1988). 

Todavia, a partir dos anos de 1990 o projeto democrático e popular 

da CF (1988) é tensionado pelo projeto neoliberal. Trata-se de um projeto 

societário de restauração neoconservadora e neoliberal do grande capital 

que colide com os direitos sociais e trabalhistas, rompendo com o período 

de reformas e instaurando contrarreformas que limitam o acesso às 
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políticas sociais, subtraem direitos e instauram formas atualizadas de 

superexploração do trabalho, típicos da fase da barbárie social. 

Como esse projeto penetra nas legislações sociais dos anos de 

1990, 2000 e anos recentes, especialmente, na legislação que garante 

direitos às pessoas idosas? Como ele respinga e tensiona com o projeto 

democrático e reformista da CF (1988)? 

Para responder estas perguntas temos que situar as estratégias 

neoliberais ancoradas no tripé: privatização, mercantilização e familismo. 

Isso significa que a privatização dos bens públicos, de acesso a toda a 

coletividade são vendidos ao capital ou precarizados para que os usuários 

optem pela via privada, aqueles serviços que não podem ser 

individualizados e comprados no mercado são então dirigidos para as 

famílias, instância que deve responder pelos problemas de seus entes, 

enquanto dever, e/ou atendidos/prestados pelas organizações não 

governamentais. 

 

A proteção social aos velhos/as brasileiros/as pós-Constituição 

Federal de 1988 

As principais normativas que compõem o sistema de proteção social 

brasileiro apresentam-se como mecanismos legais fundamentados pela 

CF de 1988 e constituem um dos principais marcos regulatórios para a 

garantia dos direitos das pessoas idosas, rompendo com as noções de 

cobertura restrita a setores inseridos no mercado formal e com o viés 

estritamente assistencialista. 

As legislações que se destacam nesse cenário são a Política 

Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 04/01/1994), a Política Nacional da 

Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 1.395/GM, de 10/12/1999), a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19/09/1990), a Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei nº 8.742, de 07/12/ 1993), que foi regulamentada 

e posteriormente atualizada pela Lei nº 12.435, de 06/07/2011, que 

dispõe sobre a organização da política de assistência social e cria o 
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Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Lei de Prioridade de 

Atendimento às Pessoas com Deficiência, aos Idosos, Gestantes e 

Lactantes (Lei nº 10.048, de 08/11/2000) e a criação do Conselho 

Nacional do Idoso (Decreto nº 4.227, de 13/05/2002). 

Posteriormente, é aprovado o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 

1º de outubro de 2003), a Política Nacional da Assistência Social 

(Resolução do CNAS nº 78, de 22 de junho de 2004), a Portaria GM/MS 

399, de 22/02/2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação 

do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido pacto, o Benefício 

de Prestação Continuada (Decreto nº 6.214, de 26/09/2007) a instituição 

do Fundo Nacional do Idoso (Lei nº 12.213, de 20/01/2010), entre 

outras. 

 No Brasil, o sistema de proteção social proposto para as pessoas 

idosas é estruturado desde a criação da política de Previdência Social, 

mas avança com políticas específicas para o segmento. Somente com a 

Lei nº 8.842, de 04/01/1994, instituída como a Política Nacional do Idoso, 

e regulamentada em 1996, é definido o marco legal nas políticas de 

assistência, proteção e apoio às pessoas idosas, uma vez que estabeleceu 

princípios e diretrizes que visam assegurar a autonomia, a promoção da 

saúde e a qualidade de vida, com destaque para a “priorização do 

atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento 

do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuem condições 

que garantam sua própria sobrevivência” (Brasil, 1996, p. 7).  

Concomitantemente à política, houve a criação do Conselho 

Nacional do Idoso, que visa à garantia do convívio, da integração e da 

ocupação do idoso na sociedade, com sua inclusão como protagonista no 

processo de formulação das políticas públicas destinadas para esse 

segmento etário, que perdura no seu formato até 2016, quando a 

ofensiva neodireitista no Brasil, antidemocrática e neoconservadora 

desmantela e limita os espaços de deliberações diretas, a 

representatividade da sociedade civil e dos usuários dos serviços. 
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Em 17/06/2004, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso (CNDI) por meio do decreto nº 5.109, que o coloca como órgão 

colegiado de caráter deliberativo. Em 2003, a Lei nº 10.741 de 

01/12/2003, denominado Estatuto do Idoso, que estabeleceu os direitos 

fundamentais, as medidas de proteção e de atendimento aos idosos e 

sanções a tudo aquilo que configura crimes contra essa população. 

Camarano e Pasinato (2004) definem o Estatuto do Idoso como 

uma consolidação de instrumentos normativos que agregou medidas já 

aprovadas e em implementação, além da inclusão de novos conteúdos, 

com a perspectiva integral de medidas para proporcionar o bem-estar 

dos idosos. 

Todavia, uma característica pós-CF/88, foi o crescimento e o 

avanço de legislações sociais, mas um grande hiato ocorre entre 

formulação e implementação das políticas públicas, recolocando a 

questão de que é preciso garantir direitos, que desde 2016, com o golpe 

que destituiu a presidenta Dilma Russeff, e a entrada numa fase de 

retrocessos, de risco imanente de serem devolvidos para o âmbito dos 

indivíduos e das famílias, uma vez que a política de austeridade fiscal 

neoliberal esvazia os recursos que alimentam as políticas públicas, não 

deixando imune o Estatuto da Pessoa Idosa. 

 

O Estatuto da Pessoa Idosa: garantias e os vazios protetivos no 

cenário brasileiro 

 Com o advento e a difusão do fenômeno da longevidade no cenário 

internacional, foi expressivo o impacto deste nos países periféricos e de 

capitalismo dependente e tardio, dentre eles o Brasil, e a difusão pela 

OMS, orientada pela gerontologia internacional, sob a tônica do 

envelhecimento saudável, bem sucedido, ativo e a necessidade de 

garantir direitos para a população envelhecida, e criar políticas de nova 

geração, fundadas nas parcerias público/privada, no cuidado na política 
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de saúde e o familiar ancorado na solidariedade intergeracional e nos 

vínculos e laços que obrigam as famílias a cuidarem dos seus idosos.  

 A Estatuto da Pessoa Idosa reafirma as conquistas civilizatórias 

materializadas com a CF (1988), no período de redemocratização 

brasileira, período de reformas progressistas, como se pode observar no 

Título VIII, da Ordem Social, Capítulo II da Seguridade Social, na Seção 

III Da Previdência Social, seção IV, no art. 203, que trata Da Assistência 

Social, seguido neste mesmo título, do Capítulo III que trata Da 

Educação, Da Cultura e do Desporto e ainda na Seção VII que apresenta 

os arts. 226 e vai até o art. 230 (Brasil, 1988).  

Muitos artigos da CF (1988) foram respostas às reivindicações dos 

movimentos sociais de velhos e velhas que se manifestavam na época 

(Haddad, 1993). Nesse contexto, o movimento organizado dos idosos 

continuou com os reclamos e as pressões para a conquista dos seus 

direitos que não foram integralmente viabilizados com a Constituição e 

outras legislações posteriores a ela, como a Política Nacional do Idoso 

(Lei nº 8.842 de 04/01/1994), colocando em cena o Estatuto do/s 

Idoso/a, que após tramitar por diversos anos no Congresso Nacional, teve 

sua aprovação por unanimidade na Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, instaurando o seu nascedouro, promulgado na Lei nº 10.741, de 

01/10/2003, favorecido pela conjuntura política de ascensão da esquerda 

no poder político, executivo e legislativo, e pelo projeto 

“neodesenvolvimentista” que conjugou crescimento econômico com 

desenvolvimento social.  

O Estatuto do Idoso apresenta em seu desenho normativo 118 

artigos, organizados em sete títulos. No primeiro artigo, a definição de 

pessoa idosa é conceituada à luz da Organização das Nações Unidas 

(ONU), haja vista que nos países periféricos como o Brasil, pessoa idosa 

são aquelas que ultrapassam a idade adulta, ou seja, pessoas com idade 

igual ao acima de 60 anos.  
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As influências dos organismos internacionais, como ONU, OMS, 

Organizações internacionais de Gerontologia e Geriatria foram ativas na 

difusão de um novo modelo de fazer política social fundado nas parcerias 

público/privado, na intergeracionalidades como dever da família de cuidar 

e proteger as pessoas idosas, na desregulamentação do Estado, ativo na 

regulação, porém, restrito na oferta de serviços e programas que são 

oferecidos pela filantropia ou mercado e, o Estado apenas para os 

estritamente pobres. Também foi forte a influência do envelhecimento 

ativo, saudável, os serviços para idosos independentes e um vazio em 

relação aos abandonados, em situação de vulnerabilidade de mãos tratos, 

ao envelhecimento e velhice da classe trabalhadora.  

O familismo, um dos braços do neoliberalismo, aparece no desenho 

do Estatuto da Pessoa Idosa. Trata-se da perspectiva de subsidiariedade 

do Estado, intervindo apenas quando a família não consegue exercer a 

proteção social, os cuidados, e ainda assim, promove a (re)filatropização 

no atendimento destas necessidades, das redes informais de vizinhança 

e famílias. 

 Esse quadro, de contradições perpassa a lei, e se soma ao hiato 

entre o normatizado e a realidade vivida, concreta das pessoas idosas, 

típico da sociedade brasileira, marcada historicamente pela desigualdade 

social e em meio à racionalidade neoliberal, dos últimos anos, ou seja, 

reforça o cenário da discriminação por nível de renda, classe social, 

raça/etnia e idade, desconsiderando as pessoas idosas da classe 

trabalhadora que foram submetidas à venda da sua força de trabalho 

para o capital e sofreram os efeitos do trabalho alienado, tendo sua 

velhice igualada a todas, homogeneizadas. 

A grande maioria das políticas sociais, criadas nos anos 1990 e 

posteriormente, sofreram influências e respingos do projeto neoliberal, 

ressignificando a ideia de participação da família como o melhor local para 

se viver, como a instituição que deve garantir a proteção social, o cuidado 

e a assistência. Assim, as políticas ao invés de assumirem características 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
170 

de universalização, desmercadorização e desfamiliarização, típicos do 

reformismo social-democráta, caminham para a focalização, seletividade, 

filantropização e familismo.  

Um dos artigos da Lei nº 10.741/2003 que deve ser voltada à 

atenção (artigo 39) trata da gratuidade nos transportes coletivos urbanos 

para as pessoas idosas que atingiram a idade de 65 anos ou mais, 

previsto constitucionalmente no artigo 230 da carta magna.  

No referido artigo, identifica-se a divergência da caracterização do 

que é ser idoso/a pelo estatuto, a realidade imposta pelo capital do setor 

de transporte, a as experiências da classe trabalhadora de 

envelhecimento precoce pelas condições de trabalho ao longo de sua 

trajetória de vida, marcada pela superexploração, desemprego, 

exclusões, dentre outras. E comum, mesmo com o amparo da lei, as 

discriminações e humilhações por parte dos órgãos responsáveis pela 

prestação do serviço de transporte, resultando em demora no 

atendimento, longas filas para o acesso e ainda maus tratos na oferta do 

serviço. 

Vale destacar em alguns dos artigos que mesmo em meio as 

conquistas advindas pelas lutas do segmento de velhos/as no Brasil, 

identificam-se ainda inúmeros vazios protetivos, que estão na sua grande 

maioria, apresentadas no desenho organizacional de distintas legislações, 

expressas pelas visões homogeneizadoras do fenômeno do 

envelhecimento humano, desconsiderando as condições de existência dos 

velhos e velhas da classe trabalhadora mais explorada, que habitam os 

bolsões de pobreza. 

Apesar destas limitações, o Estatuto da Pessoa Idosa representa o 

reformismo, ganhos civilizacionais ao prevê e sistematizar as políticas 

que podem atender as necessidades das pessoas idosas, mesmo com 

respingos e tensões com o projeto neoliberal. A nossa defesa é pelo 

sistema de proteção social público do país, com serviços ofertados na 

maioria das situações pelo Estado, com reforços das bases instituídos 
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com a CF/88, ou seja, de justiça social, equidade e direitos sociais, 

descentralizados, com participação popular, isto, é em bases 

democráticas e essenciais para a efetivação da cidadania.  

Para além da criação de novas normativas jurídicas, fazer emendas 

nestas, é necessário fazer cumprir as legislações já positivadas, garantir 

sua materialização com novos financiamentos e compromissos 

governamentais, além de reforçar o papel da participação das pessoas 

idosas como sujeitos políticos. 

 

Considerações Finais  

As reflexões apontadas neste estudo sobre o Estatuto da Pessoa 

Idosa, a proteção social, as legislações e os direitos ora demandados e 

conquistados por este segmento populacional são justificadas pela 

necessidade do debate que vai desde as concepções históricas e analíticas 

que perpassam a trajetória de lutas dos/as velhos/as no Brasil em 

distintas conjunturas que reivindicavam, como sujeito políticos e 

cidadãos, direitos fundamentais, às demandas levadas a público pela 

organizações não governamentais nacionais e internacionais, influências 

de setores diversos do capital afetados pelos direitos sociais, agentes 

políticos, dentre outros, que expressam contradições entre os projetos 

democrático e o neoliberal.  

Na contemporaneidade, a ênfase nesses aspectos estão intimamente 

influenciados pelas transformações advindas das metamorfoses no 

capitalismo e seu atual estágio, fundados nos pressupostos neoliberais 

que têm se firmado no recuo da atuação do Estado na intervenção social 

e trazem alguns desafios nessa arena, contribuindo significativamente 

para o aumento das diversas manifestações da questão social, o que 

reflete diretamente no cotidiano da maioria das pessoas idosas, 

especialmente os da classe trabalhadora e ainda aqueles em situação de 

vulnerabilidade social por idade, gênero, deficiência, raça-etnia, 
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regionais, dentre outras que não tem suas necessidades atendidas como 

direitos de cidadania.  

Os caminhos trilhados no cenário contemporâneo das legislações 

que garantem formalmente os direitos das pessoas idosas no Brasil, 

especificamente o Estatuto da Pessoa Idosa que chega a sua maioridade, 

expressa a tensão entre o projeto democrático popular e o estão postos 

com o projeto neoliberal, com conquistas importantes e outras 

ressignificadas pela racionalidade que se estende aos diversos âmbitos 

da vida em sociedade, extrapolando a dimensão econômica e reduzindo 

a condição protetiva, esvaziando cada vez mais a proteção formal do 

Estado. 

O panorama atual brasileiro, na paisagem neoliberal neodireitista e 

neoconservadora da extrema direita é uma ameaça real e constante, ao 

promoverem contrarreformas e desmontes, subtraírem direitos ou 

dificultarem a legitimação dos direitos já conquistados pela população 

idosa, através dos dispositivos legais, como é o caso do Estatuto da 

Pessoa Idosa, cuja materialização impõem desafios, especialmente para 

as futuras gerações e para os/as idosos/as de hoje, diante dos ataques 

aos direitos sociais, à democracia e à justiça social. Ainda que estas 

possam proporcionar apenas uma emancipação política, no cenário atual 

está vem sendo castrada e desmantelada. Assim, para além dos direitos 

conquistados e de sua materialização, ou seja, de reforço dos ganhos 

civilizacionais, as lutas devem ser ampliadas em seus objetivos de 

emancipação humana, por uma sociedade sem exploração, sem classes 

e opressões. 

Apesar dos vazios protetivos e conceituais, a legislação está 

ancorada na seguridade social e em outras políticas setoriais que podem 

atender as necessidades das pessoas idosas, desde que os projetos de 

governo assumam esse compromisso. A política de envelhecimento que 

visa promover o envelhecimento ativo, saudável ou bem-sucedido, 

produtivo, mediante mudanças de estilo de vida para deter os processos 
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mais negativos do envelhecer e consolidar o idoso cidadão consumidor 

para atingir sua qualidade de vida deve ser repensada, não para aderir a 

ideia de velhice como doença, seu oposto, mas como direito das pessoas 

envelhecerem com segurança social, em suas famílias, com dignidade e 

direitos de cidadania. 

As contrarreformas da previdência social, a Emenda Constitucional 

n.95/2016, cortes do orçamento do Sistema Único de Assistência Social, 

da Educação e Ciência e Tecnologia, o desfinanciamento do Sistema Único 

da Saúde estão asfixiando as políticas sociais, em prol do mercado e da 

filantropização apontados pelos discursos falaciosos de mais eficientes, 

eficientes e efetivos que os serviços públicos, ao lado do familismo e da 

ética da responsabilização e do dever dos indivíduos e famílias que mina 

a solidariedade e o Estado social que assumem responsabilidades sociais 

e coletivas pelo enfrentamento da questão social.  

Em contexto de avanço do neoconservadorismo de extrema direita 

e do neoliberalismo econômico, os direitos sociais em geral, e em 

específicos os das pessoas idosas, sofrem regressões, desmontes e 

ataques constantes, tornando-se imperativo a necessidade de posições 

contrárias a essas contrarreformas, de fazer um chamamento para a 

participação, principalmente dos/as velhos/as do Brasil, para ocuparem 

e não permitirem o esvaziamento das instâncias de controle social no 

país, na tentativa de defesa do Estatuto da Pessoa Idosa, para fins de 

fortalecimento da capacidade de reivindicação, mobilização e pressão, 

como também, na criação de mecanismos que respondam e atendam a 

suas demandas, para além dos seus interesses imediatos. 
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CAPÍTULO 9 – REFLEXÕES SOBRE AS VELHICES LGBT, 

ENVELHECIMENTO ATIVO E EDUCAÇÃO PELA AUTONOMIA 

 

 

Diego Felix Miguel 

Milton Roberto Furst Crenitte 

 

 
Seria uma atitude ingênua esperar que as classes 

dominantes desenvolvessem uma forma de educação que 

proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças 

sociais de maneira crítica. (Freire, 1984, p. 89). 

 

Sabemos que a Gerontologia – a ciência que estuda o processo de 

envelhecimento, amplia a nossa percepção e conhecimento à aspectos 

que estão muito além de uma análise simplista do conceito de saúde, 

favorecendo percepções e reflexões acerca dos aspectos biopsicossociais, 

que aprimoram e contextualizam esse processo muito além do binômio 

saúde/doença, trazendo à visibilidade os contextos sociais, culturais, 

afetivos e psicológicos que compõem os aspectos biológicos e permeiam 

o envelhecer.  

Sem dúvidas, a ciência trouxe um grande avanço para a 

longevidade humana, contribuindo com oportunidades para um 

envelhecimento e velhice saudáveis, com valorização, visibilidade, 

prevenção e tratamentos eficazes, com muito mais participação social, 

garantindo principalmente, possibilidades de uma melhor qualidade de 

vida e dignidade para as pessoas idosas.  

Porém, percebemos que alguns discursos sobre o envelhecer e a 

velhice, timidamente perpassam por questões que são socialmente 

marginalizadas e que são pouco consideradas em discursos hegemônicos, 

que beiram uma visão tradicional e moral sobre cultura e costumes, 

determinando o que é certo ou errado, investindo numa padronização e 

ideário de uma velhice ideal, que implicitamente culpabilizam pessoas e 

experiências que não contemplam essa expectativa social, por uma série 

de motivos, mas um deles, por estarem à margem dessa realidade 
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socialmente imposta. Vale enfatizar que se trata de uma questão 

sociocultural que envolve vários aspectos, e que integram um sistema de 

relação de poder desigual que está presente ao longo da nossa vida, e 

que com poucos recursos, incentivos e oportunidades de questioná-las, 

exigem um esforço de superação desproporcional à determinados grupos 

sociais para que haja uma mudança social.  

O processo de envelhecimento e a velhice são “heterogêneos” – ou 

seja, diferentes a cada pessoa, subjetivos. Mas essa heterogeneidade 

está muito presente discursivamente e não compreendida em realidades 

e contextos que fogem do nosso conhecimento, identificação ou realidade. 

Nesse sentido, por que não pluralizar e falarmos em “envelhecimentos” 

e em “velhices”? Será que não favoreceria essa compreensão, tornando 

ainda mais acessível a compreensão de uma diversidade do envelhecer 

que extrapola nosso repertório pessoal e enfatizar sobre os processos 

únicos que envolvem contextos específicos a cada realidade e condição 

social, dando visibilidade às minorias sociais? 

O Envelhecimento Ativo – a proposta da Organização Mundial da 

Saúde lançada em 2002, foi um marco para as políticas públicas, serviços, 

projetos e ações direcionadas para o envelhecimento e velhices, tratando 

estrategicamente sobre a importância de estimular e valorizar a 

independência e autonomia das pessoas ao longo da vida, principalmente 

na velhice, onde muitos dos seus direitos são violados por conta do 

preconceito e discriminação que desvalorizam e expõem as pessoas 

idosas às vulnerabilidades sociais. 

Nunca se falou tanto em participação social da pessoa idosa desde 

então, tanto ocupando espaços para exercício da cidadania, buscando a 

representatividade social junto aos movimentos sociais, fóruns, 

conselhos e conferências, lutando por políticas públicas que acolham suas 

demandas e garantam melhores condições de vida ativa, com acessos 

garantidos à saúde, assistência social, cultura, mercado de trabalho, 

educação e todos os outros campos da sociedade, assim como, sejam 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
177 

garantidas e respeitadas sua participação em decisões familiares e 

pessoais, onde seja priorizada a sua fala e autonomia. 

Porém, como pontuado pela Organização Mundial da Saúde, 

compreender as determinantes do Envelhecimento Ativo é primordial 

para identificar as barreiras enfrentadas pelas velhices, que dificultam 

seus acessos e desprivilegiam grupos que não possuem as mesmas 

condições de acesso por conta da interseccionalidade, ou seja, 

marcadores sociais relacionados aos preconceitos de ordem racial, de 

gênero, orientação sexual, etnia, econômicos e tantos outros aspectos 

que nos condicionam socialmente à desigualdade social e maior 

exposição às vulnerabilidades, reforçando o privilégios de umas pessoas 

sob outras. 

Envelhecimentos, velhices, minorias sociais, autonomia e 

independência são aspectos que se relacionam diretamente com a obra 

de Paulo Freire, principalmente quando compreendemos que trata-se de 

um processo e um grupo geracional que são marginalizados, associados 

à mitos e estereótipos que desprivilegiam e limitam acessos, fomentados 

por um sistema hegemônico e complexo que garante uma relação de 

poder desigual para favorecimento de um grupo quantitativamente 

minoritário, mas que detém privilégios sociais que reforçam a 

desigualdade social e expõem às pessoas a maiores vulnerabilidades. 

É estratégico, por parte de alguns setores do Estado, não investir 

numa cultura que ressignifique nossas percepções acerca dos 

envelhecimentos e velhices em sua diversidade, assim como, também faz 

parte desse sistema, não favorecer a participação política das pessoas, 

com espaços garantidos à fala e análises críticas sobre o que está posto 

socialmente a fim de descortinar as injustiças sociais que integram um 

conjunto de preconceitos que alimentam a violência estrutural. 

Vamos falar de velhices de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneras? 
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Invisibilidade e silenciamento: a quem interessa a fala das 

Velhices LGBT? 

Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são 

os oprimidos, jamais estiveram ‘fora de’. Sempre estiveram 

‘dentro de’. Dentro da estrutura que os transforma em 
‘seres para outro’. Sua solução, pois não está em ‘integrar-

se’, em ‘incorporar-se’ a esta estrutura que os oprime, mas 

em transformá-la para que possam fazer-se ‘seres para si’. 

(Freire, 2005, p. 70). 

 

A ideia de uma velhice heterogênea, na maioria das vezes, mesmo 

tratando-se conceitualmente de diferentes velhices, ainda contempla 

uma ideia padrão com base na visão hetero-cis-normativa, ou seja, 

presumindo que todas as pessoas idosas são heterossexuais e que estão 

em conformidade com o gênero atribuído ao nascimento (pessoas 

cisgêneras), envolvendo-as à normas padrões que são aceitáveis (ou 

esperadas) socialmente, ofuscando outras possibilidades de orientação 

sexual e identidades de gênero. Sabemos que questão da sexualidade na 

velhice é um tabu, assim como em nossa cultura geral, somos 

condicionados desde a infância, a reduzir a sexualidade à questões 

biológicas e ao ato sexual, mas mesmo diante de novas percepções e 

discussões contemporâneas acerca da sua desconstrução, a 

compreensão, legitimização e a valorização da diversidade sexual e de 

gênero ainda é um desafio social. 

Vale reforçar que a orientação sexual e a identidade de gênero são 

moldadas por um sistema de poder social, que favorece o machismo, o 

falocentrismo e patriarcalismo, composta por normatizações que limitam 

as possibilidades de vivências sexuais à um ato penetrativo, de 

valorização do falo como instrumento de poder e reforço do estereótipo 

da força, domínio e do papel de um principal provedor, que determina 

um lugar social privilegiado sobre as outras possibilidades de expressão 

sexual e identidade de gênero que não correspondam à essa expectativa. 

Desse modo, é explícito que as possibilidades de vivências sexuais e 
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afetivas, assim como, de identidade de gênero, não podem ser resumidas 

aos aspectos biológicos, mas a todo constructo social inerentes à elas.  

Nessa perspectiva, como lidar com uma dupla desconstrução: uma 

referente às questões que transgridem às normatizações impostas 

socialmente às questões de gênero e sexualidade, e outra, em romper 

com o ideário que trata as pessoas idosas como assexuadas?  

Essa invisibilidade imposta socialmente às pessoas idosas LGBT é 

muito perceptível quando falamos sobre esse tema em eventos e 

palestras, assim quando conversamos com as próprias pessoas idosas 

LGBT, que não se sentem representadas pelas políticas públicas, serviços, 

projetos ou ações que surgem para atender as demandas das pessoas 

idosas. 

Será que questões que envolvem a sexualidade e o gênero são 

importantes para desenvolver um atendimento assertivo às pessoas 

idosas LGBT? É relevante conhecermos e representarmos a diversidade 

sexual e de gênero em nossos serviços? 

Por um lado, índices elevados de solidão e isolamento social ainda 

são frequentes em pessoas idosas LGBT. Informações norte-americanas 

mostram que 80% desses indivíduos são solteiros, 90% não tem filhos e 

75% vivem sozinhos. Na população geral esses números chegam a 40%, 

20% e 33%, respectivamente. 

Por outro, algumas questões potencialmente relacionadas com a 

falta de confiança nos serviços de saúde e com o medo de sofrer 

discriminação nesses locais fazem com que essas pessoas deixem de 

procurá-los ou os procurem somente em emergências, e dessa forma, 

cuidem pior de sua saúde.  

São diversos os exemplos que podem ilustrar essas situações, como 

o pior controle de algumas doenças crônicas como o diabetes e a 

depressão, a menor realização de exames preventivos, como mamografia 

ou Papanicolau, por mulheres lésbicas ou até mesmo a maior prevalência 
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de exposição a alguns fatores de risco para comorbidades, como álcool, 

tabaco e sedentarismo. 

Ao longo da vida, uma pessoa LGBT enfrenta os desafios impostos 

por uma sociedade LGBTfóbica, sendo submetida a um processo de 

resistência à contextos de violência, exclusão social e marginalização, por 

uma condição identitária e de sexualidade que não condiz com o padrão 

hegemônico, e na velhice conseguir vivenciar sua autonomia e 

independência numa sociedade idadista, ou seja, permeada por 

preconceito etário que distancia gerações, é exposta a uma condição de 

dupla invisibilidade.  

Assim como na citação proferida por Paulo Freire que abre essa 

seção, as pessoas idosas LGBT sempre estiveram presentes em nossa 

sociedade, muitas foram protagonistas para as conquistas dos direitos e 

da proteção que hoje, nós, pessoas LGBT mais jovens usufruímos, porém 

estão submetidas à invisibilidade e ao isolamento, que são reforçados 

pela estrutura sociocultural instaurada, submetidas à esse contexto em 

nome de uma suposta segurança e mínimo conforto, pelo simples fato de 

viver sua velhice com sua orientação sexual e identidade de gênero 

preservadas.  

As oportunidades de acessos são diferenciadas para cada realidade, 

por isso, as ideias de integração e inclusão, podem ser consideradas 

perversas, quando não comprometidas com a reparação social, 

considerando as diferenças impostas socialmente.  

O Estado precisa fomentar políticas públicas que favoreçam uma 

transformação dessa realidade, com princípios de equidade e justiça 

social, e isso só será possível a partir do empoderamento das pessoas, a 

fim de qualificar os discursos e promover ações para sua 

representatividade, atuando ativamente na ressignificação sociocultural, 

integrando os diferentes contextos que tornam nossa sociedade rica em 

diversidade.  
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Educação pela autonomia: aproximações entre Paulo Freire e o 

Envelhecimento Ativo 

Por que falar de Velhices LGBT? Nomear um grupo de pessoas 

idosas não é um reforço ao estereótipo e preconceito?  

Por que incomoda nomear as realidades que não estão 

compreendidas em nosso contexto? Porque não estamos acostumados, 

ou melhor, não somos estimulados a problematizar questões sociais e o 

modo em que as coisas estão postas no mundo. Porque é desconhecido. 

Esse processo requer abrir mão de nossas vaidades e também de se 

permitir a percorrer por novos trajetos que estão além da nossa 

experiência e conhecimento. 

A educação tem esse papel, o de encorajar novas descobertas, mas 

infelizmente nosso sistema educacional, apesar de alguns avanços, ainda 

caminha à passos lentos para essa perspectiva. Em sua maioria, a 

educação ainda atende um modelo tecnicista, ou seja, coloca o aprendiz 

em situação de passividade no processo educativo, impondo sob ele a 

perspectiva do educador, não criando espaços para diálogo e trocas de 

conhecimento. Já a educação progressista está alinhada com o que 

defendemos, que é uma educação dialógica, comprometida com a 

autonomia, composta por metodologias que perpassam por um processo 

que favorece a crítica, por meio da problematização e aprofundamento 

das questões sociais, priorizando a fala das pessoas envolvidas e a 

valorização de suas experiências para o desenvolvimento da 

aprendizagem. A educação problematizadora desmistifica. Propõe um re-

fazer o mundo, ou seja, ver sob vários ângulos as razões de como estão 

sendo no mundo (Freire, 2005). 

Para um re-fazer do mundo, é fundamental que sejam garantidos 

o lugar de fala das pessoas envolvidas no processo educativo, pois é a 

partir do compartilhamento das experiências e diferentes possibilidades 

de enxerga-las, é que conseguimos entender as diferentes realidades, 
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contextos e necessidades, que vão muito além da nossa experiência 

pessoal. 

Quando nos referimos às minorias sociais, defendemos que é 

relevante nomear a realidade que estamos falando. Para Ribeiro, “se não 

se nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias para uma 

realidade que segue invisível” (Ribeiro, 2017, p. 41). Por isso, nomear é 

dar visibilidade à um determinado contexto, e com essa atenção, 

propiciar espaços de fala às pessoas que estão inseridas nessa realidade, 

de modo que falem sobre suas demandas em específico e exerçam um 

papel de protagonistas, colocando suas percepções sobre o contexto 

social em que vivem e as condições de injustiças e dificuldades de acesso, 

para que, por meio de uma escuta qualificada, empática e humanizada, 

possamos unir forças para transformar essa realidade.  

Para isso, nós precisamos compreender que ocupamos lugares 

únicos na sociedade, que são postos de acordo com os privilégios que são 

atribuídos à diferentes fatores e precisam ser reconhecidos, falados e 

problematizados. 

Uma mulher cisgênera lésbica, branca e idosa, ocupa um lugar 

social diferente de uma mulher transgênera lésbica, preta e jovem. Os 

contextos são diferentes e expõem as pessoas em situações de acessos 

desiguais e desproporcionais de acordo com as características que são ou 

não são aceitas pela sociedade. 

Diante de tantas demandas sociais que emergem acerca dos 

envelhecimentos e velhices, desnudar a desigualdade e as situações de 

injustiça social é fundamental para tornar políticas públicas justas e 

representativas, que atendam a real demanda das pessoas. 

Por isso, a Gerontologia enquanto uma ciência multidisciplinar 

precisa dialogar com Paulo Freire. Há muitas aproximações teóricas que 

podem potencializar a nossa prática, independentemente da área que 

atuamos, seja na saúde ou social.  
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Paulo Freire defende um processo educativo horizontalizado, que 

valoriza as experiências e as concepções do aprendiz, protagonizando-o 

nesse processo de troca, onde a compreensão do aprendizado mútuo está 

presente a todo momento. O Envelhecimento Ativo, a partir da proposta 

do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC, 215), agregou um 

importante pilar para a sustentação de programas que favoreçam a 

autonomia e independência ao longo da vida: a aprendizagem, que 

idealiza o acesso à informação, a capacidade de aprofundar as ideias e 

fomentar a participação social engajada à mudança social, a fim de tornar 

uma sociedade “amiga para todas as idades”.  

 

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para a sua própria produção, ou a sua 

construção. Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, 

às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de 

ensinar e não a transferir conhecimento. (Freire, 2010, 

p.12) 

 

Se desde infância tivéssemos acesso a um processo educativo 

comprometido com a autonomia das pessoas, onde a construção do 

conhecimento é realizada de forma coletiva e compartilhada, 

promovendo uma análise crítica de como as coisas estão postas no 

mundo, partindo da compreensão da desigualdade social e da 

importância de denunciar as injustiças, com certeza, teríamos maior 

engajamento social na luta pela equidade e acesso de direitos, para que 

todas as pessoas tenham oportunidades que dialoguem com suas 

necessidades e demandas, considerando as diferenças. Por isso, o 

processo educativo precisa ser compartilhado entre os educadores e 

aprendizes, inclusivo e protagonizado pelos aprendizes, de modo que 

formem pessoas mais sensíveis à diversidade e aliados importantes na 

luta pela justiça social.  
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Reflexões finais 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um 

ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei 

que posso ir mais além dele. (Freire, 2005, p. 31). 

 

Vivemos um contexto social, considerado pelo Centro Internacional 

da Longevidade Brasil (2015) como a “Revolução da Longevidade”, em 

que estamos aprendendo e ressignificando o que é ser uma pessoa idosa 

nesse momento atual, onde pessoas que passaram por momentos 

históricos de transgressões, lutas e conquistas estão nos ensinando a 

lidar com esse novo modo de vivenciar a velhice, por vezes mais crítico 

e empoderado, mas que também precisa dialogar com as questões 

contemporâneas de modo que conquistem oportunidades de maior 

participação social, numa construção conjunta e representativa. 

Deste modo, o processo educativo é um aspecto muito importante 

para a autonomia, conforme é defendido nas obras de Paulo Freire, e 

precisa ser construído em conjunto com as pessoas, dialogando com as 

realidades e contextos, contribuindo para denunciar as injustiças sociais, 

mas também ser agente de transformação, re-fazendo o que está posto 

na sociedade, de modo que seja representativo e nos princípios da 

equidade, aspectos que se relacionam diretamente com o 

Envelhecimento Ativo, que considera a aprendizagem ao longo da vida 

como um fator importante para a autonomia e independência na velhice. 

Por outro lado, consideramos que a velhice é heterogênea, mas que 

há muitas velhices que não são compreendidas ou representadas em 

nossos discursos na Gerontologia, nas políticas públicas, serviços e 

projetos voltados às pessoas idosas, e que formam grupos 

marginalizados, que são negligenciados por conta da invisibilidade e 

silenciamento socialmente imposto. 

As velhices LGBT são um exemplo de pessoas idosas que possuem 

pouca (ou nenhuma) representatividade nos movimentos sociais, tanto 

na luta pelos direitos da pessoa idosa e na militância LGBT, o que 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
185 

ocasiona uma dupla invisibilidade, sendo ofuscada por preconceitos e 

discriminação por conta da LGBTfobia e idadismo, principalmente por 

envolver questões que ainda são estereotipadas e consideradas tabus 

pela sociedade, como a sexualidade e as questões de gênero. 

Vale reforçar que essa ideia também perpassa por outros fatores 

que são exclusos do discurso hegemônico, como questões raciais, de 

etnia, classe e tantas outras determinantes que, por questões do 

preconceito estrutural, reforçam a desigualdade social e impõem sobre 

as pessoas uma condição de maior vulnerabilidade.  

Por isso acreditamos que as obras de Paulo Freire têm muito a 

contribuir com a Gerontologia por nos aproximar da educação, nos 

colocando como agentes que disseminam conhecimento, onde devemos 

priorizar o protagonismo das pessoas envolvidas nessa troca, a fim de 

valorizar suas experiências e seus contextos socioculturais, um processo 

transgressor aos estereótipos da educação formal que reforçam uma 

relação de poder desigual. 

Acreditamos que a educação pela autonomia tem um papel 

importante para a conquista de direitos e representatividade das pessoas 

idosas LGBT nas políticas públicas, serviços e projetos voltados às 

velhices, mas para isso, é importante que essas pessoas tenham 

garantido o acesso à participação social, tanto nos movimentos sociais, 

quanto em fóruns, conselhos e conferências que tratem sobre as 

questões de direitos da pessoa idosa, onde suas experiências possam ser 

acolhidas e valorizadas, de modo a promover a visibilidade e atenção às 

demandas específicas e que até então são negligenciadas pelo Estado, 

tratando as velhices de forma generalista, que padronizam identidades e 

realidades socioculturais.  
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CAPÍTULO 10 – IDADISMO COMBATIDO PELA PEDAGOGIA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO  

 

 

Fabiana Satiro de Souza 
 

 

 O aumento da expectativa de vida e a queda da fecundidade 

resultou no envelhecimento populacional. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2018), a população brasileira manteve 

a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões 

de idosos, desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões, em 2017. 

Os 4,8 milhões de novos idosos, em cinco anos, correspondem a um 

crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez 

mais representativo em nosso País. Em recente revisão apresentada pelo 

IBGE (2018), acerca da projeção da população, para unidades da 

Federação estima-se que, em 2060, um quarto da população (25,5%) no 

Brasil deverá ter mais de 65 anos. 

 Tais índices deixam claro o acelerado crescimento da população 

idosa e a dúvida de estarmos preparados para esta realidade. Como será 

a convivência intergeracional? Como estará o mercado de trabalho? 

Como as famílias se organizarão? Como os idosos são e serão recebidos 

na sociedade?  

 Hoje temos poucas políticas públicas que garantem os direitos dos 

idosos, dentre elas está o Estatuto do Idoso (Lei nº 10741/2003), que 

ressalta em distintos artigos o direito ao envelhecimento saudável e digno, 

com respeito e liberdade. Mas na prática, como ele ocorre? 

 Cabe ressaltar que o envelhecimento é um processo natural, mas 

que não ocorre de forma homogênea, sendo afetado pelas experiências, 

pelas relações com os ambientes social, físico e cultural, pela etnia, raça, 

sexo e características familiares, sendo, portanto, extremamente 

heterogêneo.  

 Existe de forma, profundamente enraizada e infelizmente, 

socialmente aceita e muitas vezes não percebida, o preconceito e 
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discriminação em relação a diferentes faixas etárias, perpetuando 

conceitos errôneos que, além de influenciar a forma como os indivíduos 

se enxergam, colocam uma geração contra outra, desvalorizam ou 

limitam a capacidade de se beneficiar do que as populações mais jovens 

e mais velhas podem contribuir e podem reduzir as oportunidades para 

saúde, longevidade e bem-estar. Tal fato afeta também a elaboração de 

políticas públicas e iniciativas privadas, além de ter consequências 

econômicas de longo alcance. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (Who, 2021) torna-se 

evidente que para prevenir danos, reduzir a injustiça e promover a 

solidariedade entre gerações, precisamos reduzir o preconceito etário 

contra pessoas de todas as idades.  

  Se vivo, em 2021 Paulo Freire comemoraria seus 100 anos! 

Educador reconhecido no Brasil e no mundo, nascido em Recife em 

setembro de 1921, faleceu em São Paulo em 1997. Seu método de 

alfabetização foi utilizado com sucesso em diversos lugares do mundo e 

sua pedagogia ultrapassa o tempo e se mantem atual nos dias de hoje.  

 A pedagogia crítica, conscientizadora, libertadora, dialógica e 

democrática de Paulo Freire aborda a inclusão social e a igualdade de 

oportunidade e participação para todos, quando aponta a dimensão 

política em todo e qualquer contexto educacional, muito além dos muros 

da escola. A educação torna-se, para Freire, uma ação política e cultural.  

 Como a visão político-pedagógica de Paulo Freire abordaria o 

problema do preconceito etário na atualidade? Como ele, um velho seria 

tratado, reconhecido e se sentiria? 

 O presente capítulo tem por objetivo fazer uma reflexão da 

pedagogia da conscientização de Paulo Freire frente ao preconceito etário 

que deve ser enfrentado como forma de emancipar e fortalecer a 

população idosa, possibilitando o envelhecimento com mais qualidade de 

vida, saúde, respeito, dignidade e oportunidades. Para tanto, foram 

revisados e analisados os conceitos do Estatuto do Idoso, da Pedagogia 
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da Conscientização de Paulo Freire e o Relatório Global do Ageismo e 

encontrados os pontos de similaridade e intersecção. Os resultados 

apontam para a necessidade de combate ao idadismo desde a infância 

até o preconceito autodirigido, que reforça e mantém os estereótipos 

atuais, além da necessidade de políticas públicas que favoreçam a 

equidade de direitos e deveres a todas as idades.  

 

O Idadismo 

A imagem sublimada deles mesmos que lhes é proposta é 

a do sábio aureolado de cabelos brancos, rico de 

experiência e venerável, que domina de muito alto a 

condição humana; se dela se afastam, caem no outro 

extremo: a imagem que se opõe à primeira é a do velho 
louco que caduca e delira e de quem as crianças zombam. 

De qualquer maneira, por sua virtude ou por sua abjeção, 

os velhos situam-se fora da humanidade. Pode-se, portanto, 

sem escrúpulo, recusar-lhes o mínimo julgado necessário 

para levar uma vida de homem. (Beauvoir, 1990, p. 10). 

 

 Vivemos tempos curiosos, se por um lado o envelhecimento 

populacional é uma grande conquista da ciência, da saúde e da sociedade, 

por outro lado, grandes desafios surgem. De forma explicita ou implícita, 

consciente ou inconsciente reforçamos os estereótipos negativos e 

“positivos” relacionados ao envelhecimento, polarizamos a imagem do 

velho ora como o tolo, dependente e incapaz; ora como o “super idoso”, 

imagens que podem existir, mas que não representam a maioria e muito 

menos a heterogeneidade da população idosa. Tais imagens vêm sendo 

construídas há séculos e mantendo os idosos marginalizados, afetando 

suas vidas de diversas maneiras.  

  Expressões como: 

“Minha memória falha, estou ficando velho”,  

“Meus reflexos já não são os mesmos, devo estar envelhecendo”,  

“Meus filhos já não querem que eu tome decisões sozinho”, 

“Estou velho demais para aprender algo novo”; entre outras, 

associando a idade ao declínio físico, cognitivo, à dependência e perda de 
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autonomia são frequentes e usadas sem a percepção do peso que 

carregam.  

Frequentemente se escutam notícias vangloriando os “super 

idosos”, maratonistas, esportistas, com corpos atléticos em idades 

avançadas, fora dos padrões e com uma cobrança de normalização desta 

realidade. Junto a essas imagens, campanhas de marketing, produtos, 

serviços anti-aging, de prevenção e combate ao envelhecimento não 

param de surgir, a indústria da beleza lucra anualmente com o medo do 

envelhecimento. Porém, só há uma forma de não envelhecer: morrer 

jovem! Acredita-se que a maioria das pessoas não queira aderir a este 

tipo de produto ou serviço. O que as campanhas devem propor é um 

envelhecimento saudável, com novas possibilidades, com qualidade de 

vida! Mas associam a fase da vida a algo negativo, à necessidade de 

combate, de esconder essa etapa, de camuflar! 

Na mídia, novelas, filmes, livros, os personagens idosos raramente 

são descritos como pessoas autônomas, capazes, com sua sabedoria 

valorizada. Muitas vezes tornam-se personagens de piadas na internet e 

comédias.  

 No mercado de trabalho, o cenário não é menos desalentador, 

pessoas começam a perder espaço a partir dos 40 anos, sendo que a 

expectativa de vida hoje é o dobro dessa idade!  

 Esses são alguns dos exemplos dos muitos preconceitos etários ou 

idadismos vivenciados atualmente. Isso porque não se identificou as 

particularidades destes preconceitos ao sexo, orientação sexual, raça, 

região em que reside, entre outros, que podem agravar e intensificar essa 

discriminação.  

 O ato de discriminar ou criar estereótipos negativos a alguém ou a 

um grupo de pessoas baseado única e exclusivamente em sua idade 

cronológica ganhou o termo de ageísmo pelo geriatra norte-americano 

Robert Butler em 1969, quando moradores do bairro de Chevy Chase 

(Washington-EUA) se manifestaram contra a transformação de um 
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complexo de apartamentos em moradias populares para idosos de baixa 

renda. (Dórea, 2020). Butler inicialmente definiu o ageismo como “um 

estereótipo sistemático e discriminação contra as pessoas, porque elas 

são velhas”, no entanto, atualmente o termo refere-se ao preconceito 

contra qualquer grupo etário, sendo, em geral, os adolescentes e as 

pessoas acima dos 60 anos os mais afetados. No Brasil utilizam-se este 

ou outros termos como: idadismo, idosismo, etarismo, velhismo, 

velhofobia, gerontofobia.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ageismo 

surge quando usamos a idade para categorizar e dividir as pessoas, 

levando-as a danos, desvantagens, e injustiças, afetando a solidariedade 

entre as gerações. O ageismo se refere aos estereótipos (como 

pensamos), ao preconceito (como nos sentimos) e à discriminação (como 

agimos) dirigida às pessoas com base na sua idade. (Who, 2021). 

Os estereótipos são as informações, crenças e expectativas sobre 

as características que os membros de um mesmo grupo social 

apresentam; podem ser em relação à idade, e incluir inferências sobre 

suas capacidades física e mental, competências sociais e políticas e 

crenças religiosas. São exemplos de estereótipo a crença de que os 

jovens são eficazes com a tecnologia e os idosos não tem a capacidade 

de aprender.  

O preconceito é uma reação emocional ou sentimento que também 

leva a prejuízos por criar ou manter relações distintas entre grupos 

sociais. São exemplos de preconceito, sentir pena das pessoas mais 

velhas pelo estereótipo de que são fragilizadas e dependentes.  

A discriminação trata das ações, das práticas e políticas 

desenvolvidas às pessoas idosas ou com base em sua faixa etária. Por 

exemplo, não analisar ou entrevistar um candidato a uma vaga após 

verificar a sua idade, eliminando-o unicamente por este requisito. 

Tanto os estereótipos, quanto o preconceito e a discriminação 

podem ser positivos ou negativos, mas por se tratar de generalizações 
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excessivas, são sempre nocivos e tendem a orientar comportamentos que 

criam ou mantem relações de status hierárquico entre os grupos etários.  

O preconceito etário permeia muitas instituições e setores da 

sociedade, incluindo instituições de saúde e assistência social, local de 

trabalho, mídia e sistema jurídico; também molda como as estatísticas e 

dados são coletados, nos quais as políticas são baseadas. 

O idadismo tem consequências graves e de longo alcance para a 

saúde, o bem-estar e os direitos humanos das pessoas, estando 

associado a uma expectativa de vida mais curta, pior saúde física e 

mental, recuperação mais lenta de doenças e declínio cognitivo, em 

resumo, o idadismo reduz a qualidade de vida dos idosos, aumenta seu 

isolamento social e solidão (ambas associadas a sérios problemas de 

saúde), restringe sua capacidade de expressar sua sexualidade, pode 

aumentar o risco de violência e abuso contra pessoas mais velhas, 

contribui para a pobreza e a insegurança financeira na velhice e gera um 

custo monetário altíssimo à sociedade.  

Corrêa (2000, p. 68) afirma que “atitudes, sentimentos e 

comportamentos preconceituosos são apre(e)ndidos, interiorizados pelas 

pessoas desde a mais tenra idade. Logo, o preconceito é cultural”. As 

pessoas não nascem preconceituosas, mas em contato com os 

estereótipos, preconceitos e discriminações apresentados pela sociedade, 

políticas, mídia, literatura, entre outros, se tornam preconceituosas e 

naturalizam esse comportamento. 

Dórea (2020) aponta que também o idadismo é estrutural, ou seja,  

 

Ele refere-se a desigualdades históricas e contemporâneas 
que são perpetuadas pelos sistemas políticos, econômicos 

e sociais, incluindo sistemas que se reforçam mutuamente, 

como de saúde, educação, emprego, moradia, mídia e 

justiça criminal. (Dórea, 2020, p. 64). 

 

 Desde a primeira infância há contato com estereótipos e 

preconceitos, a criança os internaliza e passa a fazer inferências e a ter 
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seu comportamento e pensamentos guiados por tais preceitos. Quando 

se envelhece carregando essas marcas, ocorre o preconceito etário 

autodirigido e o comportamento apresentado acaba por reforçar e 

retroalimentar os estereótipos e preconceitos em relação a idade a todos 

os demais.  

O idadismo, difere de outros tipos de “-ismos” (como racismo e 

sexismo) pois, não permite que o indivíduo aprenda, com uma rede de 

suporte de pessoas do mesmo grupo, como agir desde cedo, são grupos 

estáveis e que convivem com essa dificuldade ao longo de toda a vida. 

Ao se tornar velho, mal se percebe a passagem do tempo; muitas vezes 

a percepção ocorre justamente a partir das primeiras situações de 

discriminação, diferentemente de outros “ismos” esse preconceito torna 

todos os subgrupos suscetíveis de experimentar, podendo ser agravado 

ao interagir com outras formas de preconceito, como o sexismo.  

A manifestação do idadismo pode ocorrer no nível institucional, 

interpessoal e autodirigido (Dórea, 2020; Who, 2021) 

No nível institucional se refere às leis, regras, normas sociais, 

políticas e práticas de instituições que restringem oportunidades 

injustamente e prejudicam sistematicamente os indivíduos com base em 

sua idade, incluindo as políticas públicas, que raramente abrangem a 

heterogeneidade do envelhecimento e cria ações sem a participação e 

consulta dos próprios interessados. As empresas e o mercado de trabalho 

como um todo, também são classificados no nível institucional, sendo 

este um dos principais motivos que desestimula os idosos na busca ou 

permanência no emprego. O tratamento médico e dentro das instituições 

de saúde também se classifica nesta categoria, sendo manifestado 

através de discriminação na atenção à saúde, excesso de tratamentos 

que podem ser prejudiciais, polifarmácia, procedimentos diagnósticos 

desnecessários, alteração no comportamento do profissional de saúde 

frente ao idoso (como infantilização e direcionamento da fala e 

questionamentos para o acompanhante), entre outros.  
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No Brasil, O Estatuto do Idoso pode ser considerado exemplo de 

idadismo institucional, na medida em que considera a velhice como 

problema médico-social e exagera na proteção e visão carente sobre as 

pessoas idosas, desconsiderando a heterogeneidade do envelhecer. 

Acaba reforçando estereótipos, preconceito e o conflito entre gerações. 

(Neri, 2005) 

O idadismo interpessoal é aquele praticado por outra pessoa, na 

forma com que ele enxerga e trata o idoso, desrespeitando ou 

condescendendo com os mais velhos, ignorando seus pontos de vista na 

tomada de decisão ou evitando contato e interações, infantilizando-o ou 

insultando-o.  

Embora o próprio envelhecimento muitas vezes passe 

desapercebido, o idadismo autodirigido pode ocorrer até mesmo de forma 

inconsciente. Trata-se do preconceito contra si mesmo, por exemplo 

quando indivíduos mais velhos que não acreditam serem capazes de 

aprender novas habilidades e hesitam em se inscrever em cursos ou 

praticar uma nova atividade física; mulheres mais velhas que pensam 

que não podem manter cabelos longos ou vestirem determinadas roupas. 

Está muito relacionado aos estereótipos e preconceitos a que foram 

expostos ao longo da vida.  

  O relatório da OMS (2021) apresenta dados que relacionam o 

preconceito etário ao pior estado de saúde física; os estudos 

apresentados demonstram que as pessoas que envelhecem em uma 

cultura idadista são mais propensas a adotar comportamentos de risco à 

saúde, como comer uma dieta pouco saudável, não tomar a medicação 

conforme prescrito, beber excessivamente ou fumar, maior risco de 

contraírem Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV, uso de 

medicação de forma inadequada, prescrição em excesso, polifarmácia e 

abandono de medicamentos.  

A saúde cognitiva dos idosos também é ameaçada por situações 

em que o idadismo prevalece. O estereótipo de alterações cognitivas 
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junto ao envelhecimento é comum e faz com que os indivíduos mais 

velhos apresentem desempenho abaixo de suas habilidades nas tarefas 

mentais e motoras, inclusive em consultas médicas e exames 

laboratoriais. Já as pessoas que envelhecem com atitudes positivas sobre 

essa fase da vida, tendem a viver mais e apresentar melhor desempenho 

em atividades de memória, além de se recuperarem mais facilmente de 

doenças (Barber, 2017). 

 Se o custo humano e social do idadismo não bastam para justificar 

que ele deve ser combatido, acrescentamos que ele também tem um 

elevado custo financeiro. Esse preconceito levou a custos excessivos de 

US$ 63 bilhões durante um ano nos Estados Unidos, o que equivale a um 

de cada sete dólares gastos nas oito condições de saúde mais caras 

(dentre elas: doenças cardiovasculares, transtornos mentais e doenças 

respiratórias crônicas) para todos os americanos com mais de 60 anos.  

 Por outro lado, pessoas que envelheceram recebendo crenças 

positivas em relação à velhice de sua cultura e adotam estereótipos 

positivos sobre o envelhecimento, possuem melhores condições de saúde 

e recuperação. É o que aponta os estudos de Levy (2012 e 2018). O 

primeira mostra que, de dois grupos com visões diferentes do 

envelhecimento, os indivíduos idosos com estereótipos positivas tinham 

44% mais chances de se recuperar de uma deficiência grave. O segundo 

afirma que pessoas mais velhas com crenças de idade positiva que 

carregam a variante ε4 do gene APOE, um dos fatores de risco mais fortes 

para desenvolver demência, tinham quase 50% menos chances de 

desenvolver a doença do que seus pares que possuíam crenças negativas 

na idade. 

O Relatório Global sobre o Ageismo apresentado pela OMS (2021) 

mostra três estratégias promissoras para acabar com o preconceito 

etário: políticas e leis, atividades educativas e intervenções de contato 

intergeracional. Ressalta que além de criar leis e políticas que reduzam o 

preconceito e discriminação etária, e favoreçam a igualdade, devem 
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existir estratégias de fiscalização que garantam sua eficácia; as 

atividades educativas devem ocorrem em todos os níveis educacionais e 

em contextos não formais; e que intervenções de contato intergeracional 

se mostram uma das mais promissoras maneiras de reduzir o risco de 

perpetuar o preconceito etário contra alguém. A conscientização e 

mudança no modo como enxergamos as pessoas mais velhas e suas 

capacidades parece não ser somente uma questão de respeito e ética, 

mas também de qualidade de vida e saúde pública. 

  

A Pedagogia da Conscientização como possibilidade de libertação 

ao idadismo 

A conscientização é isto; tomar posse da realidade; por 

esta razão, e por causa da radicação utópica que a informa, 

é um afastamento da realidade. A conscientização produz 

a desmitologização. É evidente e impressionante, mas os 

opressores jamais poderão provocar a conscientização para 
a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo? Ao 

contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a 

mistificar a realidade que se dá à captação dos oprimidos, 

para os quais a captação é feita de maneira mística e não 

crítica. O trabalho humanizante não poderá ser outro senão 

o trabalho da desmistificação. (Freire, 1980, p. 29).  

 

A educação é um processo que acontece ao longo de toda a vida, 

em múltiplos contextos e relaciona-se à aquisição e à articulação entre 

os conhecimentos, popular e científico. Independentemente da idade, 

sempre se ensina e se aprende com o outro e com o mundo, promovendo 

mudanças na vida e na sociedade. (Patrocínio, Todaro, 2012). 

 Paulo Freire, em sua obra, nos apresenta uma teoria educacional 

libertadora e humanista, que tem por objetivo superar as relações que se 

estabelecem entre o opressor e aquele que por conta de uma estrutura 

“desumanizante da sociedade” é oprimido, fazendo-o "ser menos", 

impossibilitado de ser, ou seja, em toda sua obra apresenta formas de 

ajudar os oprimidos a se tornarem responsáveis pela formação de sua 

própria história. 
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O homem é um “ser de relações num mundo de relações”, é capaz 

de agir conscientemente sobre a realidade objetiva e transformar o meio 

que vive, sendo a conscientização um aspecto intrínseco ao processo de 

ensino-aprendizagem.  

Para Freire, a conscientização é conceito central na educação, que 

“como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação 

crítica da realidade” e o diálogo é sua essência, pois é ele que aproxima, 

contextualiza, problematiza, sistematiza e humaniza o homem. 

 Em seu livro Pedagogia do Oprimido (1987) Freire afirma que não 

há diálogo, questionamento ou criticidade na relação entre opressor e 

oprimido, no entanto, para todo processo de humanização é necessário 

o reconhecimento da desumanização, das injustiças, da violência e da 

opressão que torna-os acríticos, conformados com a própria sorte, como 

se tivessem suas identidades predeterminadas pela sociedade e fossem 

incapazes de atuarem como transformadores da mesma, impossibilitados 

de se perceberem possuidores de uma identidade cultural importante, 

capazes de construir história e cultura através da práxis consciente. No 

entanto, o homem tem necessidade de mudanças e não é coadjuvante, 

ele se reconhece como “inacabado” e por isso é capaz de interferir na 

realidade, de agir, criar e recriar, para transformá-la, num movimento 

dialético com o mundo que o cerca. 

 Beauvoir (1990), quando retrata o contexto da velhice na sociedade 

de 1970, diz: 

 

Todo mundo sabe: a condição das pessoas idosas é hoje 

escandalosa. Antes de examiná-la em detalhe, é preciso 

tentar entender por que a sociedade se acomoda tão 

facilmente a essa situação. De maneira geral, ela fecha os 

olhos para os abusos, os escândalos e os dramas que não 
abalam seu equilíbrio (...) cada membro da coletividade 

deveria saber que seu futuro está em questão; e quase 

todos têm relações individuais e estreitas com certos velhos. 

Como explicar sua atitude? É a classe dominante que impõe 

às pessoas idosas seu estatuto; mas o conjunto da 

população ativa se faz cúmplice dela. (Beauvoir, 1990, p. 
265). 
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  O idadismo, compreendido nesta perspectiva, considera a pessoa 

idosa como oprimido e a política e a sociedade como opressores, pois os 

sujeitos oprimidos são aqueles que não são detentores da liberdade, 

principalmente de escolha dentro de seu contexto social, por serem 

controlados pela ação dos opressores. Outra característica dos oprimidos 

é interiorizar as características que lhe são dadas pelos opressores e 

replicar contra si.  

 

O desprezo por si mesmo é outra característica do oprimido, 
que provém da interiorização da opinião dos opressores 

sobre ele. Ouvem dizer tão frequentemente que não 

servem para nada, que não podem aprender nada, que são 

débeis, preguiçosos e improdutivos que acabam por 

convencer-se de sua própria incapacidade. (Freire, 1980, p. 

61). 

 

 Embora a citação faça referência aos trabalhadores rurais, pode 

perfeitamente ser empregada para a pessoa idosa, com a diferença de 

que o idoso, antes jovem, já foi opressor, assume agora o papel de 

oprimido carregando as ideologias de outrora sobre seu próprio papel 

social. O idadismo autodirigido reforça demasiadamente a propagação da 

opressão; enquanto o protagonista deste dilema não se conscientizar da 

necessidade de mudança através da reflexão sobre a realidade, não se 

comprometerá ou estará pronto para nela intervir.  

 O Estatuto do Idoso prevê no Capítulo V – Da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, que considera não apenas o acesso da pessoa idosa à 

programas e projetos educacionais, como a inserção de conteúdos sobre 

o processo do envelhecimento em todos os níveis de ensino formal e nos 

meios de comunicação. Desta forma, podemos considerar, com ressalva 

dos contextos idadistas presentes no texto desta Lei, que existe a 

possibilidade de uma educação para o envelhecimento e sobre o 

envelhecimento, que podem auxiliar a quebrar estereótipos e derrubar 

preconceitos, favorecendo uma visão crítica da realidade.  
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 Urge trazer luz aos reforços diários que ocorrem de forma 

consciente ou inconsciente às ideologias estereotipadas sobre a velhice e 

o envelhecimento, que levam ao idadismo. A conscientização, como nos 

apresenta Freire (1980) não existirá sem a ação-reflexão, na qual a 

participação da própria pessoa idosa é fundamental para que perceba que 

a realidade é modificável, e que ele tem papel ativo nesta modificação. A 

conscientização não trata apenas da percepção da relação de opressão, 

mas implica em comprometer-se com sua própria transformação.  

 O preconceito etário deve ser tema presente desde a infância, aos 

bancos universitários e aos contextos informais de educação. A reflexão 

sobre as mensagens implícitas que ocasionaram, ao longo da história, às 

ações idadistas devem ser analisadas, situando o contexto atual do 

envelhecimento populacional e os impactos deste preconceito nos 

âmbitos biológico, psicológico, social, político e financeiro.  

 Não podem mais passar desapercebidas campanhas de marketing, 

ações sociais, políticas públicas, piadas, personagens de novela, filmes, 

entre outros que reforçam o idadismo. A denúncia desta estrutura que 

discrimina e desumaniza a pessoa idosa deve ocorrer como forma de 

conscientização de todos e na expectativa de se criar atitudes críticas e 

que modificarão a história e a relação do velho na sociedade.  

É necessário, através da educação, despertar nos indivíduos a 

mudança da concepção que está enraizada nestes, ou seja, promover a 

conscientização sobre a realidade e a concepção histórica que a fez surgir. 

A conscientização é um processo histórico-político-social, desenvolvida 

através da tomada de consciência, que possibilitará ao homem sua 

emancipação, liberdade, respeito e integração ao mundo real, através da 

qual as pessoas podem assumir o papel singular de ressignificar e 

reconstruir o mundo dentro de uma relação dialética e dialógica.  

A pedagogia da conscientização apresentada por Paulo Freire surge, 

portanto, como uma possibilidade de combate ao idadismo, possibilitando 
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mudanças nas políticas, na elaboração de leis, intervindo por meio 

educativo e que favoreçam o contato intergeracional.  

 Urge criar um mundo para todas as idades, construir uma sociedade 

mais justa, digna e respeitosa à pessoa idosa é um dever de todos e será 

também benéfico a todos, já que, com sorte, todos um dia envelhecerão.  
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CAPÍTULO 11 – IDOSO INSTITUCIONALIZADO: DIREITO E 

CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Fábio Ricardo Ledesma 
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Áurea Eleotério Soares Barroso 

 

 

O fenômeno do envelhecimento populacional, hoje em dia, se faz 

presente no mundo todo ainda que em ritmo diferente, conforme as 

condições de vida de cada localidade.  

O envelhecimento populacional é entendido como a relação do 

aumento das pessoas que completam 60 anos e a diminuição da taxa de 

natalidade.  

Sanches, Lebrão e Duarte (2008) relatam que décadas atrás o 

envelhecimento era uma característica de populações abastadas. 

Envelhecer era um sinal de riqueza, uma vez que os pobres não 

chegavam a idades avançadas. Atualmente, Veras (2009) coloca a idade 

de 60 anos como um marco plausível de ser alcançado, mesmo pelas 

populações mais pobres. A Organização Mundial da Saúde (OMS,2015) 

em seu último relatório sobre envelhecimento afirma que nunca se 

pensou em uma vida tão extensa, sendo que, hoje em dia, é possível se 

pensar em uma velhice longa e até centenária. 

As contribuições para que essa longevidade possa atingir 

patamares nunca vistos, para Barroso (2017), se devem a fatores como 

o avanço da medicina, que inovou no tratamento de diversas doenças 

antes consideradas fatais, conseguindo, dessa maneira, evitar mortes em 

idades consideradas jovens, também a migração das pessoas de zonas 

rurais para zonas urbanas. 

 

Merece lembrar que a migração da população rural para as 

cidades facilitou a aplicação de técnicas médico-sanitárias, 

como o combate de agentes transmissores de doenças, 

ações de higienização e campanhas de vacinação com 

maior alcance. (Barroso, 2017, p. 433). 
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Com os avanços da medicina e das condições de higiene 

contribuindo para o prolongamento da vida humana, ao se pensar nessa 

fase da vida, a velhice, é necessário que se pense também nas condições 

que essa população tem para propiciar um envelhecimento digno e 

saudável. Envelhecer não basta, precisa ser um envelhecimento com 

qualidade de vida, sendo necessário, dessa maneira, que se pense o idoso 

de forma global, como um todo, sem priorizar aspectos. 

É necessário que, ao se pensar o idoso se forma integral, se pense 

nos aspectos biopsicossociais, onde se inclui saúde física e mental; 

segurança nutricional; acesso a bens e serviços; moradia; mobilidade 

urbana; socialização, entre outros aspectos. 

Partindo do princípio que envelhecer não basta, antes de se pensar 

em idade cronológica é preciso que se pense na qualidade desse tempo 

vivido, esse raciocínio acaba por levantar dúvidas acerca da maneira 

como as pessoas chegam a esta fase da vida. Se esses indivíduos chegam 

com poder de decisão, com voz e vontade respeitadas, podendo exercer 

seu desejo ante outras pessoas e fazer valer seus direitos ou se mesmo 

capaz de manifestar de forma clara sua vontade e pensamentos, ainda 

assim é desrespeitado e fica sujeito a terceiros, é um ponto a ser 

levantado. 

Entre as necessidades do ser humano em geral, não apenas do 

idoso, está a moradia, esta precisa ser em condições ideais de 

habitabilidade e acessibilidade, porém a moradia não representa 

simplesmente uma casa, para muitos idosos está carregada de 

significados, este passou anos naquele lugar, construiu laços afetivos e 

comunitários, consegue se localizar e se prover com maior facilidade que 

em outros locais. 

O envelhecimento populacional se apresenta como um fenômeno 

contemporâneo, fazendo da população idosa um segmento crescente da 

população em geral, caracterizando um fenômeno social que precisa ter 

suas demandas absorvidas pela atual sociedade. Quando essas 
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demandas não podem ser sanadas em seu local de residência a ILPI 

(Instituição de Longa Permanência Para Idosos) se torna uma alternativa 

viável para que esses idosos possam ser atendidos de forma integral 

visando o bem estar, respeito, integridade e dignidade do cidadão. 

 

Justificativa 

Em se tratando de moradia para idosos a ILPI é uma alternativa 

para idosos seja por impossibilidade da família em manter seus cuidados 

devido a morbidades ou por opção própria por não ter condições físicas 

ou mentais para residir sozinho. 

 

Nos países como o Brasil, com extrema desigualdade 

socioeconômica e diversidade cultural, o atendimento 

assume contornos diferenciados. No sul, sudeste e para 

aqueles com poder aquisitivo maior, a institucionalização 

tende a ser similar a dos países desenvolvidos. Porém, 
muitos idosos são institucionalizados por doenças crônico-

degenerativas e dificuldades geradas pela falta da família 

ou impossibilidade desta para mantê-lo. (Pollo; Assis, 

2008, p. 33). 
 

O idoso então acaba em uma dinâmica norteada por senso comum 

que o coloca em uma posição de pessoa que precisa de descanso depois 

de uma vida de trabalho, procurando um lugar sossegado, assim sendo, 

o ideal para ele é a “casa de repouso”, porém esse senso comum precisa 

ser combatido e o idoso precisa ser visto enquanto parte integrante de 

uma população crescente que será inserida na sociedade. Não é mais 

possível que se fale em segregação do idoso e do resto da sociedade, o 

envelhecimento populacional é uma realidade pela qual o mundo passa e 

precisa se adaptar. 

A ILPI aparece como uma alternativa de moradia viável. Antes 

chamada de asilo, nos dias de hoje deixou este conceito para trás e 

assumiu um papel não somente de moradia, mas de espaço de garantia 

de direitos e, entre esses direitos, a moradia. Residir em ILPI vai muito 

além de não viver na rua, engloba o acolhimento, o pertencimento àquele 
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local e a intervenção de profissionais que vão analisar cada morador em 

sua individualidade para que se possa planejar atividades que possam 

proporcionar autonomia, independência, saúde física, saúde mental e 

proporcionar a manutenção e estabelecimento de vínculos sociais e 

comunitários entre moradores da instituição e sociedade fora da ILPI. 

Pensando nisso a ILPI Santa Rita, de Irati, Paraná elaborou e 

implantou dois projetos que visam a segurança dos moradores 

reestruturando o espaço da instituição e promovendo oficinas que 

abordam o sujeito da perspectiva biopsicossocial, promovendo e 

mantendo saúde física, mental e vínculos sociais. 

Devido ao sucesso do primeiro projeto que abriu as portas para que 

um segundo fosse desenvolvido, se torna importante a divulgação desses 

resultados de modo que esse conhecimento possa ser levado a mais 

pessoas, também como parte do projeto, visando sua sustentabilidade e 

continuidade. 

 

ILPI como moradia 

 Dentre todas as alternativas de moradia, a ILPI tem se mostrado 

opção viável a idosos que necessitam de algum tipo de cuidado 

continuado, apresentam dificuldades na realização das AVD’s ou 

simplesmente se encontram sozinhos e buscam uma moradia onde 

podem ter mais contato e socializar. A pela SBGG (Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia) conceitua a ILPI: 

 

A SBGG define-a como estabelecimento para atendimento 

integral institucional, cujo público-alvo são as pessoas de 

60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não 

dispõem de condições para permanecer com a família ou 

em domicílio unicelular. (Costa; Mercadante, 2013, p. 211). 

  

Ante o exposto se faz necessária uma análise da vida na ILPI, 

levando em consideração que o processo de institucionalização pode ser 
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uma mudança bem aceita ou um rompimento por vezes traumático, tudo 

depende da forma com que essa institucionalização ocorre.  

 A decisão por acolhimento institucional precisa levar em conta 

fatores como a vontade do idoso e seu grau de autonomia. Quando o 

idoso é capaz de manifestar sua vontade e tomar decisões de forma 

lúcida, o desejo do mesmo deve prevalecer, em conjunto com a família 

quando houver e com profissionais que atuem na instituição para que se 

esse acolhimento ocorra da melhor maneira possível. 

 Uma das formas com que ocorre a institucionalização do idoso é 

através da busca espontânea, ou seja, busca partindo do próprio idoso, 

ou, por vezes, a decisão é tomada em conjunto com a família e conta 

com a concordância do idoso, assim sendo, a transição da casa para a 

instituição ocorre de forma tranquila e a possibilidade de uma adaptação 

rápida à vida em instituição também é bem maior nesses casos. 

 Também existem os casos em que o idoso não pode responder por 

si, seja por condições de saúde mental ou por qualquer outra limitação 

que o impeça de manifestar sua vontade de forma clara, este pode ser 

encaminhado a uma instituição de longa permanência, mesmo não sendo 

de sua vontade, quando este não apresenta condições psicológicas ou 

físicas de permanecer em sua residência ou reside em um lar onde tem 

seus direitos violados,ocasião em que essa decisão é respaldada por 

meios jurídicos. 

 Segundo o artigo 10 do Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado e 

da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição Federal e nas leis. Desta 

feita, como proteção aos seus próprios direitos e garantias, quando o 

idoso passa a apresentar sinais de incapacidade para os atos da vida civil, 

surge a necessidade da interdição, que ocorre por meio da indicação de 

uma curatela. Como exemplos de incapacidade do idoso que ensejam 

essa medida judicial como proteção aos seus direitos, podem-se citar os 
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casos em que o idoso estiver em risco de assinar documentos de pessoas 

mal-intencionadas, entregar seus proventos a quem não deve, não 

possuir discernimento para decidir quem pode entrar em sua residência, 

entre outros. 

 O Código de Processo Civil, nos artigos 747 e 748, estabelece as 

pessoas legitimadas para propor o processo de interdição, quais sejam:o 

cônjuge ou companheiro, os parentes ou tutores ou o representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando. A legitimidade para 

a propositurada interdição deve ser comprovada por documentação que 

acompanhe a petição inicial. Cabe dizer também que, nos casos de 

doença mental em que as pessoas acima mencionadas não existirem ou 

não promoverem a interdição, o Ministério Público terá legitimidade para 

promover. Outra hipótese de propositura pelo Ministério Público é se, em 

caso de doença mental do idoso, seu cônjuge ou companheiro, ou seus 

parentes ou tutores, forem incapazes. 

 Nos termos do artigo 749, do Código de Processo Civil, na petição 

inicial do processo de interdição, o autor deverá especificar os fatos que 

demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens 

e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento 

em que a incapacidade se revelou. O processo passará pelo procedimento 

disciplinado no Código de Processo Civil entre os artigos 747 e 758 e, 

caso reste demonstrado que o idoso não possui plena capacidade de, por 

si só, praticar os atos da vida civil, a interdição será decretada pelo juiz, 

o qual nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição. Cabe 

ao juiz também fixar os limites da curatela, de acordo com o estado e 

desenvolvimento mental do interdito. Ao decidir, o juiz deverá considerar 

as características pessoais do interdito, em observância a suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências, tudo em prol da 

dignidade da pessoa idosa. Sem dúvidas, a curatela deverá ser atribuída 

a quem melhor possa atender aos interesses do idoso curatelado.   
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 Uma vez concluída a interdição e, por conseguinte, seja decidido 

pelo encaminhamento do idoso à instituição própria, é necessário que se 

tenha em mente que a vida em instituição impõe algumas restrições ao 

idoso, em geral, devido a própria dinâmica de funcionamento das 

instituições, as quais se tornam responsáveis por cada idoso acolhido e, 

assim sendo, impedem saídas desacompanhadas, as regras de visita são 

mais restritas que em casa, na maioria das vezes com horários definidos, 

os passeios em família ou com amigos precisam ser comunicados com 

antecedência e requer a apresentação de um responsável pelo bem-estar 

do acolhido quando este deixa a instituição pelo tempo que for. 

 

Ao falar do cotidiano de uma ILPI, o primeiro ponto a ser 

levantado é a questão do afastamento do sujeito, asilado 

do mundo exterior. A partir do momento em que o sujeito 

deixa a sua própria residência, não deixa de lado apenas 

seus bens pessoais, mas também significados de uma vida 
inteira, o que causa efeitos no emocional do internado que 

precisa se adaptar a uma nova realidade. (Costa; 

Mercadante, 2013, p. 215). 

 

 O processo de acolhimento institucional não pode representar um 

rompimento com a vida anterior a institucionalização, a ILPI precisa 

representar, mais que um abrigamento, um lar. Ledesma et. al. (2020) 

chama atenção para o fato de que o local de moradia é onde o indivíduo 

passa a maior parte de seu tempo, evidenciando assim a necessidade de 

um ambiente aprazível e acolhedor, oferecendo serviços que visem o 

bem-estar psicossocial e a segurança desse idoso. 

 Por vezes residir em ILPI significa sair de sua casa, deixar pra trás 

seus pertences, cortar laços afetivos e comunitários com amigos e 

vizinhos, por isso a institucionalização é o último recurso com o qual a 

Assistência Social conta, porém, quando esta ocorre, a instituição precisa 

estar preparada, contando com uma equipe interdisciplinar que vai 

atender o idoso em todos os seus aspectos, buscando minimizar a 

mudança e manter o máximo possível de autonomia e independência 
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desse idoso, entrando aqui um papel fundamental de avaliação e 

planejamento de atividades para cada idoso, buscando conhecer as 

demandas individuais e coletivas e realizando tanto intervenções a nível 

individual quanto atividades coletivas. 

 A ILPI precisa então representar um lar confortável e seguro, visto 

que muitos idosos que buscam essa forma de moradia o fazem por, antes 

da decisão, sofrer alguma forma de violência, negligência com seus 

cuidados, abandono, experimenta dificuldades, falta de segurança física, 

financeira, alimentar, tem direitos violados ou é submetido a tratamentos 

cruéis ou humilhantes. 

 É importante que na hora do acolhimento a equipe esteja preparada 

para receber esse idoso, independente de seu passado e esteja aberta a 

trabalhar essas marcas que, ao longo do tempo, o idoso pode carregar e 

formar uma couraça que o fecha ao resto do mundo, por vezes tornando 

esse sujeito difícil de trabalhar ou marcado pelo isolamento, nesse 

sentido então é importante que se desenvolvam projetos dentro dessas 

ILPI’ s não apenas visando saúde física ou um local adequado de 

habitação, mas conseguindo gerar ganhos de socialização, aprendizado e 

bem estar geral. 

 

ILPI Santa Rita 

A instituição observada foi a ILPI Santa Rita, situada na cidade de 

Irati, no sul do estado do Paraná, a qual conta com 64 anos de atuação, 

desde 1957 e atualmente é a residência de 66 acolhidos de ambos os 

sexos e todos os graus de dependência (I, II e III). 

Para atender ao público ao qual se destina a ILPI conta com uma 

área de aproximadamente 2000m² construídos, onde compreende 

quartos masculinos e femininos individuais, para duas, três e quatro 

pessoas, refeitório, cozinha, almoxarifados, salão multiuso, três 

garagens, lavanderia com divisão de área limpa/suja, rouparia, sala de 

costura, vestiários, 15 banheiros, capela, ampla varanda, salas de 
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atendimento individual de Psicologia, Fisioterapia e Serviço Social, 

jardim, quintal com verduras e legumes para consumo dos acolhidos e 

pomar que fornece frutas da época. 

A instituição também conta com uma equipe multidisciplinar que 

envolve Cuidadores, Trabalhadores de Serviços Gerais, Trabalhadores de 

Cozinha, Trabalhadores de Lavanderia, Assistente Social, Psicólogo, 

Nutricionista, Secretária Administrativa e Coordenação. 

Os profissionais, embora de especialidades diferentes, trabalham 

de maneira interdisciplinar visando à manutenção da qualidade de vida 

dos moradores, para isso, além do trabalho realizado diretamente com 

os acolhidos, também executa projetos juntamente às três esferas de 

governo, Federal, Estadual e Municipal, originando assim ações junto a 

população acolhida que ocasionam ganhos em todos os aspectos 

biopsicossociais. 

 

Projetos desenvolvidos na ILPI 

 O Projeto Viver Bem- Movimento e Arte foi desenvolvido na ILPI 

Santa Rita ao longo do ano de 2019, com recursos provenientes do Fundo 

Municipal do Idoso, prevendo a compra de itens como Gás de cozinha, 

produtos de limpeza e gênero alimentício, porém, também previa a 

contratação de um Fisioterapeuta e um Professor de Arte, a parte final 

do projeto, onde foram desenvolvidas as oficinas, é merecedora de 

análise em virtude dos benefícios que acarreta aos participantes. 

 Ledesma et al (2020), bem como Ledesma et al (2021) relatam que 

o projeto teve resultado exitoso na ILPI: 

 

As oficinas realizadas pelo projeto Viver Bem: Movimento e 

arte trouxeram benefícios aos moradores da ILPI Santa 

Rita, considerando que o serviço de Fisioterapia ocasionou 

uma gama de na saúde física e a oficina de Artena saúde 
mental e vida social. (Ledesma et al, 2021, p. 141). 
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Como apontado então, o projeto cumpriu com seu objetivo de 

aquisição e manutenção de qualidade de vida, uma vez que foram 

apontados ganhos de saúde física, mental e social. Com o êxito do projeto 

abriram-se portas para novos projetos no sentido de promoção de 

oficinas, destacando a importância de se apagar o estigma do idoso 

enquanto alguém sem vontade de aprender, de inovar ou de descobrir. 

 O segundo projeto, chamado de Projeto Espaço Acolhedor está 

sendo desenvolvido ao longo dos anos 2020 e 2021, em parceria com o 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o qual destinou 

recursos à ILPI, foi proposto a reestruturação do espaço dos acolhidos 

promovendo a troca das camas, colchões e guarda-roupas de cada 

morador, assim como foram adquiridas camas com proteção lateral para 

os dependentes de grau III (mais elevado) e cadeiras de banho. 

 O aprendizado contínuo do projeto “Viver Bem: Movimento e Arte” 

abriu espaço para o planejamento de outras oficinas educativas na ILPI 

Santa Rita porém houve uma interrupção durante o ano de 2020 para 

evitar atividades em grupo, conforme recomendação da OMS, em razão 

da pandemia por COVID-19. As Instituições de Longa Permanência para 

Idosos são ambientes restritos, onde o contato com a sociedade acaba 

sendo reduzido, apenas no ano atual, 2021 é que o projeto pode ser 

continuado.  

A Fisioterapia se mostrou uma experiência extremamente 

produtiva, assim sendo, depois do tempo de vigência do projeto a 

fisioterapeuta foi contratada de forma permanente pela instituição, no 

novo projeto então foi requisitada uma Educadora Física no intuito de 

complementar a Fisioterapia. A oficineira de Arte não foi contratada de 

forma permanente, porém o novo projeto previu a volta dessa oficina e, 

somado a isso, uma oficina de Nutrição que trata da importância da 

alimentação saudável e balanceada. 
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Oficinas realizadas e a relação com o aprendizado 

Através do aprendizado da Arte, os moradores da ILPI Santa Rita 

se expressarem tanto de forma individual quanto em grupo. Segundo 

Freire (2005, p. 40), nas mediações que o homem estabelece ao longo 

da vida, junto a seus pares, ele vai formando a consciência de si e 

do mundo, e esse processo acontece sob uma determinada dimensão 

social, política, econômica e em determinado tempo histórico, ao que o 

autor complementa: “A consciência do mundo e a consciência de mim me 

fazem um ser não apenas no mundo, mas com o mundo e com os outros”.  

A compreensão do inacabamento do ser na perspectiva freiriana 

permeou todas as etapas do projeto Arte. Para Dickman (2020), 

Freire deixa claro que o diferencial humano é a consciência do inacabamento 

que se reconhece como seres que estão sendo, numa realidade, que também, 

por ser histórica, é inacabada. Os projetos educacionais desenvolvidos na 

ILPI Santa Rita fundamentam-se no diálogo, na esperança e na inconclusão 

do ser humano:  

 
O diálogo não pode existir sem esperança. A esperança está 

na raiz da inconclusão dos homens, a partir da qual eles se 

movem em permanente busca. Busca em comunhão com 

os outros. [...] O verdadeiro diálogo não pode existir se os 

que dialogam não se comprometem com o pensamento 
crítico; pensamento que, não aceitando a dicotomia 

mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 

solidariedade; pensamento que percebe a realidade como 

um processo em evolução, de transformação, e não como 

uma entidade estática; pensamento que não se separa da 

ação, mas que se submerge, sem cessar, na 
temporalidade, sem medo dos riscos. (Freire, 1980, p. 84).  

 

Uma vez vencido o estigma da velhice como a fase do descanso e 

do idoso como uma pessoa que já não aprende, resta então, ao ser 

humano com idade superior aos 60 anos livre de rótulos, se fazer 

presente em grupos sociais e não ser excluído ou segregado. É possível 

evidenciar que o idoso está além do estigma do descanso ao final da vida, 

o ser humano, até seu último dia, ainda está em construção e 
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aperfeiçoamento, o que torna necessário que se desenvolvam métodos 

de promoção de aprendizagem. Não aprendizagem tradicional como em 

sala de aula, mas formas alternativas de aprendizagem, através da arte, 

da música, das expressões corporais ou qualquer outra forma que possa 

agregar conhecimento. 

 

A oficina de Arte, por sua vez, apresentou também ganhos 

voltados à saúde mental e à vida social. Os moradores 

apresentaram fortalecimento de laços sociais e afetivos, 

aumento de autoestima, sentimentos de pertencimento e 

reconheceram que são importantes, podendo se expressar 

através da Arte. (Ledesma et. al., 2020, p. 73). 

 

 Ganhos em socialização podem ser evidenciados, também 

contribuições para a construção de um espaço de convivência mais 

harmônico, no intuito de tornar a ILPI um ambiente acolhedor e pacífico, 

porém ainda é possível evidenciar mais ganhos, estes em aprendizagem 

e atualização pra se manter ativo na sociedade e não um indivíduo a 

parte da realidade de inovação do mundo ao seu redor. 

 

O aprendizado contínuo de Artes abre espaço para se 

pensar em demais formas de aprendizado, visto que existe 

demanda. Uma vez apagado o estigma da velhice como a 

fase do descanso e do idoso como uma pessoa que já 

aprendeu e que ser ultrapassado pelas tecnologias é coisa 

da idade, resta então, somente o ser humano com idade 

superior aos 60 anos livre de rótulos, que por sua vez, 
demonstra vontade de aprender, de se fazer presente em 

grupos sociais e não ser excluído ou segregado, mas com 

um desejo de aprendizado de forma constante e contínua. 

(Ledesma et al, 2021, p. 142). 

 

A primeira edição da oficina de Arte esteve em torno de trabalhos 

manuais, como pintura, escultura em argila, recorte e papietagem, já a 

oficina do segundo projeto, além da continuidade dessas atividades, 

ainda inclui expressões corporais e música, trabalhos advindos dar artes 

cênicas, mantendo assim o foco no aprendizado contínuo do sujeito em 

formação. 
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Ainda pensando na possibilidade do aprendizado se encontra a 

oficina de Nutrição, a qual, além dos ganhos físicos, também foi planejada 

para instruir acerca de temas como alimentação saudável, obesidade, 

importância de refeições balanceadas, entre outros. Mais que objetivando 

refeições balanceadas e saudáveis, essa oficina proporciona 

conhecimento acerca do próprio corpo. Tognon et al (2017) destacam: 

 

A incidência de desvios nutricionais em geriatria, como a 

desnutrição e o excesso de peso, é amplamente discutida 
na medida em que o perfil de insegurança alimentar 

predomina sobre estes indivíduos, sugerindo maiores 

cuidados para a avaliação do estado nutricional a fim de 

garantir qualidade de vida aos idosos. (Tognon et al, 2017, 

p. 26). 

 

Ainda é importante mencionar os ganhos obtidos através da 

Fisioterapia, experiência que Ledesma et. al. (2020), ao falar do projeto, 

descreve como concluída com êxito, visto que os ganhos obtidos 

justificaram a permanência da profissional na instituição mesmo além do 

projeto. 

 

Destacam-se os benefícios da Fisioterapia para os idosos: 

manutenção do equilíbrio e da mobilidade funcional, 

facilitando a realização das AVD’s e promovendo a 

prevenção de quedas, através do fortalecimento de 

músculos dos membros inferiores; treino de equilíbrio e 

marcha, trabalho proprioceptivo e aumento do controle 
postural dos moradores da ILPI. (Ledesma et. al. 2020, p. 

68). 

 

 A oficina de Educação Física vem para agregar aos ganhos já 

obtidos na Fisioterapia, em mobilidade funcional, fortalecimento 

muscular e facilitação da realização das AVD’ s.  

 As oficinas trabalham de forma integrada entre si enxergando o 

morador de forma global, visando promoção e manutenção de saúde 

física e mental, mantendo uma vida ativa e envelhecimento saudável. 

Não basta preparar o idoso para as nuances do envelhecimento, é preciso 
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que este também esteja ciente da importância dessa preparação, seja 

incentivado a se preparar para este envelhecimento da melhor forma que 

puder e se sinta um sujeito ativo e participativo, não deixado de lado em 

uma sociedade onde o desenvolvimento tecnológico é tão rápido que as 

pessoas se tornam excluídas ao não conseguirem acompanhar esse 

ritmo. 

 

Temos de encontrar os meios para: incorporar os idosos 

em nossa sociedade, mudar conceitos já enraizados e 
utilizar novas tecnologias, com inovação e sabedoria, a fim 

de alcançar de forma justa e democrática a equidade na 

distribuição dos serviços e facilidades para o grupo 

populacional que mais cresce em nosso país. (Veras e 

Oliveira, 2018, p. 1938). 

 

Como colocado por Veras e Oliveira (2018) a sociedade precisa se 

adequar ao envelhecimento populacional de forma a incluir e não a excluir 

o idoso dos contextos sociais e a ILPI não pode ser exceção nesse 

processo. Morar em ILPI deve representar ao acolhido um lar e não um 

abrigamento como ainda aparece no senso comum. 

 

Discussão dos resultados 

Com os avanços na legislação que tange os direitos da pessoa 

idosa, bem como da Assistência Social, que atua na garantia desses 

direitos, a população idosa vem recebendo maior visibilidade por parte 

da sociedade em geral, o que é importante, visto que essa população está 

crescendo de forma acelerada não apenas no Brasil, mas no mundo todo. 

Sobre o amparo legal existente no Brasil, importante colocar que a 

pessoa idosa deve ser respeitada, sendo que tal respeito pode ser 

traduzido nas garantias de liberdade e dignidade, alimentação, saúde, 

educação, cultura, esporte e lazer, exercício da atividade profissional e 

direito de aposentar-se dignamente, moradia digna, transporte, política 

de atendimento por ações governamentais e não governamentais, 

atendimento preferencial e acesso à justiça. 
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O artigo 10 do Estatuto do Idoso prevê que é obrigação do Estado 

e da sociedade assegurar à pessoa idosa seus direitos e garantias 

individuais, civis, políticos e sociais, previstos na Constituição e nas leis. 

Como aspectos do direito da liberdade estão compreendidos: a faculdade 

de ir, vir e estar; a opinião e expressão; a crença e culto religioso; prática 

de esportes e de diversões; participação na vida familiar, comunitária e 

política e faculdade de buscar auxílio e orientação. Também determina o 

Estatuto do Idoso a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de 

valores, ideias e crenças, dos objetos e espaços pessoais. De todos é a 

obrigação de zelar pela dignidade da pessoa humana, salvando-a de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

No meio disso o envelhecimento saudável, priorizando pela saúde 

mental, mobilidade, autonomia, independência, socialização e 

aprendizado contínuo anda estritamente ligado aos objetivos da ILPI, 

visto que esta, desde que deixou de ser asilo, não atua mais como 

instituição total, a parte da sociedade onde todos os casos devem ser 

resolvidos dentro dos muros do espaço físico. A ILPI atua agora como 

ponte entre o idoso e a sociedade, priorizando os vínculos familiares, 

comunitários e sociais. 

Com o objetivo de estabelecer vínculos entre moradores e 

sociedade, bem como priorizar o envelhecimento ativo e saudável, a ILPI 

Santa Rita executou o projeto “Viver Bem: Movimento e Arte” e com o 

êxito deste, está em execução o projeto Espaço Acolhedor, visando tanto 

a integridade das instalações da instituição quanto a integridade 

biopsicossocial dos moradores. 

O aprendizado de Arte se mostrou relevante, uma vez que 

atividades dessa natureza em instituições de longa permanência para 

idosos ainda são vistas como um investimento desnecessário pelo senso 

comum. Ao final do projeto foi realizada a exposição das obras dos 
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participantes aberta ao público em geral, nessa exposição que abrangeu 

os meses de trabalho foi possível observar o desenvolvimento de 

potencialidades artísticas e autoconfiança dos residentes quando 

apresentavam as suas produções.  

 
A oficina de fisioterapia realizada no projeto trouxe também 

resultados importantes no ganho de força muscular dos 

idosos atendidos; no ganho e manutenção da Amplitude de 

Movimento (ADM); melhora da capacidade 

cardiorrespiratória; prevenção de deformidade; melhora na 

mobilidade, postura, equilíbrio, propriocepção e 

coordenação motora. Todos esses itens influenciaram 
diretamente na capacidade funcional do idoso e na sua 

qualidade de vida diária. (Ledesma et. al. 2020, p. 70-71). 

 

Esse resultado não só foi importante para a manutenção da 

mobilidade e realização das AVD’ s dos participantes como abriu porta 

para a parceria da oficina de Educação Física do novo projeto Espaço 

Acolhedor, os moradores, obtendo ganhos nessas áreas, conquistam 

maior autonomia e independência, o que, no final das contas, se traduz 

em dignidade, manutenção de capacidade funcional, manifestar e realizar 

desejos e vontades. 

Ao final de tudo isso ainda está em andamento a oficina de nutrição, 

essa mesclando a obtenção e manutenção de saúde tanto física quanto 

mental, não se limitando a calcular dietas e índice de massa buscando 

um ideal, mas realizando oficinas e palestras deixando claro o motivo de 

cada dieta que possa ser calculada para cada morador, de acordo com 

sua demanda, dessa maneira os participantes estão em um trabalho de 

conscientização acerca de riscos e benefícios alimentares, indo assim ao 

encontro do proposto por Paulo Freire acerca do aprendizado contínuo e 

construção do sujeito que nunca é acabada. 
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Considerações finais 

 Fica evidente que falar em ILPI não é mais falar em abrigamento, 

mas falar em uma gama de ferramentas que contribuem com o 

envelhecimento ativo e saudável. Não é mais possível que se tenha uma 

visão estereotipada do idoso enquanto se humano que já fez tudo o que 

gostaria e agora precisa de lugar adequado para descanso. O idoso que 

busca a ILPI deve ter seu desenvolvimento continuado, priorizando a 

socialização e os vínculos. 

 O acolhimento institucional por vezes pode ser traumático, 

representando o rompimento com a vida anterior, porém cabe aos 

profissionais que atuam em ILPI o cuidado para que essa mudança não 

seja vista como rompimento, mas como recomeço, uma oportunidade de 

viver em um local onde manterá ao máximo seus vínculos, poderá 

manifestar sua vontade, continuará incluído na dinâmica familiar fazendo 

da ILPI sua casa e não simplesmente um teto. 

 O projeto “Viver Bem: Movimento e Arte” cumpre com seu objetivo 

ao proporcionar ganhos em âmbito biopsicossocial e abre caminho para 

a realização do projeto Espaço Acolhedor, o qual também visa ganhos 

semelhantes ao projeto anterior, mas que possam ir além, atuando na 

formação contínua e construção do sujeito. 

 Envelhecer não pode significar segregação, institucionalização não 

pode ser exclusão, o idoso precisa de seu espaço, precisa ser respeitado 

e ter voz ativa. Quando este idoso não é capaz de permanecer em seu 

local de moradia, a ILPI aparece como uma opção cada vez mais viável 

e, assim como a sociedade em geral, apresentando evoluções que 

possam evitar qualquer forma de discriminação com os que recorrem a 

esta forma de moradia. 

 O idoso é então amparado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A 

Constituição Federal, legislação infraconstitucional – o Estatuto do Idoso, 

que é o diploma legal específico da matéria – e a Convenção 

Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 
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ratificada pelo Brasil, são importantes indicativos de avanço no 

reconhecimento dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Nesse sentido, a 

ILPI e seus profissionais devem trabalhar no sentido de que esse idoso 

possa ter seus direitos respeitado, voz ativa e que possa fazer valer sua 

vontade. 
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CAPÍTULO 12 – ENVELHECIMENTO, DIÁLOGO E AMOROSIDADE: 

RUPTURAS COM A INVISIBILIDADE DOS/AS IDOSOS/AS NA 

FAMÍLIA E NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 

Denise Cuoghi de Carvalho Veríssimo Freitas  

Rubia Cristina Cruz 

 

 

A proposta deste capítulo procura tecer um diálogo que 

problematize alguns aspectos relevantes do envelhecimento como as 

relações familiares e educacionais do idoso/da idosa4, considerando 

os conceitos freireanos do diálogo e da amorosidade, em processos 

de humildade e ética, na interlocução com o Estatuto do Idoso onde 

possam ser evidenciadas contribuições para sua melhor qualidade de vida, 

autonomia, tomada de decisão, estimulação cognitiva, os sistemas 

proprioceptivo e sensorial, melhora na linguagem e comunicação, o 

diálogo com o outro e consigo mesmo, rompendo com a invisibilidade 

social que cerca as relações com o envelhecimento. 

Os conceitos de velho/velha, velhice, envelhecimento, indivíduo 

improdutivo, ocioso, passou por uma profunda mudança paradigmática 

em sentido amplo na qual se destaca novos papéis no que diz respeito 

aos vários níveis de desenvolvimento do idoso, considerando sua 

trajetória de vida e inserção social, ainda que de forma discreta, mas no 

sentido de sua constituição de sujeito de expressão e de direitos, na 

contínua construção de espaços para a existência de novas possibilidades 

de desenvolvimento. 

 

Senta na roda... 

O século XXI inaugurou um tempo de enfrentamento de muitos 

desafios: a desigualdade social, o déficit crescente de oportunidades de 

trabalho, a necessidade de mudar a matriz energética, o colapso dos 

recursos naturais, as mudanças climáticas, a necessidade de políticas de 

 
4  Optamos em trabalhar com o masculino e o feminino de maneira a reforçar a 

visibilidade dos idosos e idosas na sociedade contemporânea. 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
222 

desenvolvimento sustentável, o questionamento dos modelos de 

crescimento voltados unicamente para o desenvolvimento econômico 

com a falta de cuidados com o aspecto ambiental e social. É neste 

contexto que se delineiam as discussões relacionadas ao envelhecimento 

populacional, desafio deste tempo de incertezas da qualidade da vida e 

da felicidade, mas presentes nas conquistas da sociedade brasileira. 

O processo de redemocratização do Brasil, movimento pós ditadura 

militar, teve na promulgação de sua Carta Constitucional, a Constituição 

Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, a explicitação 

de uma nova postura legislativa fundada em princípios norteadores do 

conjunto de nosso ordenamento jurídico, que apresenta os direitos e 

garantias fundamentais asseguradas sem distinção a toda população 

brasileira (Brasil, 1988).  

No contexto da promulgação de uma Constituição Federal que 

assegura que todos somos iguais sem distinção, a elaboração e discussão 

das Políticas Públicas e Leis que visem o bem estar dos/as idosos/as teve 

amparo e base legal para assegurar o seu lugar de protagonista de 

direitos adquiridos ao longo de algumas décadas. Portanto, temos como 

marco fundamental e de conquista para os/as idosos/as a Lei 10.741 de 

1 de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003). 

O Estatuto do idoso (Brasil, 2003) instituído com poderes de 

garantia dos direitos dos/das idosos/as, se propõe a oferecer os meios 

necessários ao enfrentamento de demandas sociais, as vulnerabilidades 

e os cuidados que o envelhecimento abarca, a serem reconhecidos pela 

sociedade civil, pública de órgãos das diversas instâncias, e a se fazer 

cumprir esses direitos garantidos pela lei (Brasil, 2003). 

Para destacar, o artigo 30 do Estatuto do Idoso assegura que estes 

são possuidores de direitos, e:  
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É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à convivência familiar e 

comunitária. (Brasil, 2008, p. 8). 
 

No trato que oferece à Educação, o Estatuto do Idoso elucida o 

acesso ao conhecimento, autonomia de saberes, autoconhecimento, 

liberdade de expressão, pautado na dignidade e heterogeneidade do 

envelhecimento da pessoa idosa. Portanto, a Educação é uma das formas 

de liberdade, desenvolvimento pessoal e de sua inserção na sociedade e 

família, onde a importância da singularidade e biografia da pessoa idosa 

deve ser presevada.  

Ao abordar a inserção do/a idoso/a pelas famílias existe uma 

invisibilidade que passa despercebida, na qual, inconscientemente os/as 

idosos/as são retirados aos poucos de suas próprias vidas, deixando-os 

nos bastidores, intensificando as suas dependências em alguns 

momentos na qual nem sempre são reais as dependências e sim impostas 

pela família. As pessoas idosas no seio familiar às vezes necessitam de 

ajuda e incentivo para viver com melhor qualidade de vida, manter as 

relações sociais, a afetividade, o contato com novas experiências ou até 

resgata-las. As atividades de sua vida diária necessitam ser 

contempladas e adaptadas com ambientes favoráveis em todas as suas 

necessidades e dificuldades para que tenham cada vez mais a autonomia 

e a liberdade preservadas. 

Segundo Lima-Costa e Veras (2003): 

 

Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade foi a 
ampliação do tempo de vida, que se fez acompanhar de uma 

melhora substancial dos parâmestros de saúde das 

populações, ainda que estas conquistas estejam longe de se 

distribuir de forma equitativa nos diferentes países e 

contextos sócio-econômicos. (Lima-Costa; Veras, 2003, p. 

700). 
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Em contraposição à invisibilidade do/a idoso/a pela família, a 

visibilidade deve ser ampliada a um olhar mais complexo, partindo de 

uma escuta qualificada, apurada, atenta, carinhosa e amorosa para poder 

detectar o que não é aparente, o invisível a comportamentos que retiram 

a autonomia dos idosos, baseados em pensamentos, cuidados e atitudes 

equivocadas que cerceiam a liberdade que ainda lhes resta (Ramos, 

2017). 

Quanto mais independentes e ágeis os/as idosos/as apresentar, 

mais a interação familiar, as relações socais tendem a ser mais intensas 

e significativas, pautadas no diálogo respeitoso e sincero, valorizando, 

incentivando cada vez mais a pessoa idosa para um reforço amoroso de 

suas ações para tornarem-se fortalecidas (Ramos, 2017). 

Partindo dos saberes oferecidos pela literatura gerontológica, as 

interações familiares e educacionais impactam na qualidade de vida de 

pessoas idosas. É importante salientar que cada pessoa idosa em seu 

processo de educação, aprendizado, carrega consigo uma experiência 

única vivenciada ao longo da vida, são pessoas que viveram ou vivem 

muito tempo no mundo do trabalho cercado de responsabilidades sociais 

e familiares.  

Paulo Freire em sua obra, toma como seu ponto de vista o dos 

“condenados da terra”, o dos excluídos (Freire, 2002, p.16). Podemos 

inserir as pessoas em processo de envelhecimento no bojo tratado por 

Freire, diante da situação excludente em que são colocados pela 

sociedade.  

O lugar de sabedoria e experiência que emanam do lugar do 

envelhecimento está ficando cada vez mais restrito a grupos que 

conseguiram consolidar o respeito e a reverência ao idoso. Nestas 

comunidades, nestes grupos, a pessoa idosa se apresenta como 

referência, conselheira, sábia, que nutriu ao longo de sua existência um 

conhecimento que garante ao seu grupo um lugar de permanência e de 

relação com a vida. Na sociedade ocidental capitalista, vimos o 
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desprestígio daquele que não pode mais oferecer sua força de trabalho e 

ajuda familiar sendo relegado a um lugar de exclusão dentro de seu 

próprio núcleo familiar.  

Tomamos, desta forma, a obra de Paulo Freire, fazendo nossa 

opção por este sujeito, condenado pela sociedade capitalista, excluído, 

oprimido em seu direito de prosseguir a vida como sujeito da história, 

vivenciando o desprestígio de não conseguir garantir muitas vezes seu 

próprio cuidado. 

 

Amorosidade e Diálogo 

A amorosidade e o diálogo são conceitos importantes e muito 

recorrentes na obra de Paulo Freire. A sua obra nos apresenta tanta 

profundidade nas relações com co conhecimento, com a pesquisa e, 

portanto, com a vida, que é muito difícil elegermos aqueles que mais nos 

tocam. Toda a obra freireana é um presente àqueles que amam as gentes, 

como ele mesmo amou e se dedicou. Para este capítulo, fizemos esta 

escolha, mas ela é apenas um convite. É uma escolha que na verdade é 

uma porta por onde convidamos o leitor a entrar, mas há centenas delas, 

pois as palavras freireanas são sempre caminhos abertos de 

encantamentos. 

Para Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 27), “Paulo Freire foi um 

semeador e um cultivador de palavras. Não de quaisquer palavras, mas 

de palavras “grávidas de mundo”, como dizia. Palavras que têm o dom 

de gerar mundos, de pronunciar novas realidades”. Tão intensas aos 

autores as palavras grávidas de mundo que organizaram um dicionário 

com as palavras e temas freireanos. Consultamos essa obra para as 

palavras: Amorosidade e Diálogo. 

Para Fernandes (2010): 
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A amorosidade freiriana que percorre toda sua obra e sua 

vida se materializa no afeto como compromisso com o 

outro, que se faz engravidado da solidariedade e da 

humildade. Usando o prefixo com-, ganha força a ideia de 
compromisso que pode significar prometer-se consigo e 

com o outro. Tarefa difícil que desafia uma solidariedade de 

classe e a humildade não como submissão, mas como 

possibilidade de que a verdade também possa estar com o 

outro, em um emaranhado que envolve respeito como uma 

categoria de acolhimento das diferenças, não apenas como 

categoria cultural, embora também o seja, mas sua 
essência se constitui como categoria de conteúdo ético. 

Para Freire (1987): “o amor é um ato de coragem, [...] o 

ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A 

causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é 

amoroso, é dialógico”. (Fernandes, 2021, p. 37). 

 

Nossos estudos apontam a amorosidade como um dos conceitos 

mais intensos da obra freireana. A amorosidade perpassa as relações 

entre as pessoas e fundamenta o respeito, a ética, a humildade, esse 

lugar de encontrarmos no outro nossa própria identidade. É um estado 

do estar junto, de doer-se com a dor do outro e alegrar-se com a legria 

do outro, mas de sobretudo lutar para que o outro tenha acesso e lugar 

no mundo comigo, o que nos oferece um espaço de convivência coletiva 

e solidária. 

Para Zitkoski (2010) o diálogo para Freire: 

 

é a força que impulsiona o pensar crítico problematizador 

em relação à condição humana no mundo. Através do 
diálogo podemos dizer o mundo segundo nosso modo de 

ver. Além disso, o diálogo implica uma práxis social, que é 

o compromisso entre a palavra dita e nossa ação 

humanizadora. Essa possibilidade abre caminhos para 

repensar a vida em sociedade, discutir sobre nosso ethos 

cultural, sobre nossa educação, a linguagem que 

praticamos e a possibilidade de agirmos de outro modo de 
ser, que transforme o mundo que nos cerca. (Zitkoski, 

2010, p. 117). 

 

Fica explícita a importância do diálogo nas relações com o 

envelhecimento. A vida faz sentido na medida em que dialoga com a 

intensidade de seus períodos e estabelece uma compreensão de sujeito 
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histórico que somos. Dialogar uns com os outros e com a intensidade da 

vida é elemento fundante na relação entre homens e mulheres, entre 

jovens e idosos e idosas, na corporificação do exemplo para as gerações 

que vão se constituindo ao longo das vidas. 

São, portanto, amorosidade e diálogo que estrão entrelaçados em 

nossas palavras de reflexões. 

 

Nossas reflexões 

Cabe-nos aqui abordar duas questões: (a) o núcleo familiar de 

convivência e dos cuidados da pessoa idosa; (b) os círculos sociais de 

convivência educacional que o idoso frequenta ou está inserido. 

(a) O idoso possui no seu núcleo familiar as referências e as 

aprendizagens de enfrentamento aos desafios que este período da vida 

lhe apresenta. Algumas ações corriqueiras e executadas com agilidade 

vão pouco a pouco necessitando maior atenção e maior acompanhamento 

das pessoas que estão no seu círculo de convivência. O desenvolvimento 

da amorosidade nas relações que vão sendo trabalhadas pode ser uma 

das possibilidades de motivação, enfrentamento e sucesso na 

manutenção de sua autonomia de pensamento e de gesto. 

Paulo Freire, em sua obra, À Sombra desta Mangueira (2006), 

expõe seu relato sobre seu exílio no período de 1964 a 1980, e o seu 

retorno ao Brasil com os processos de redemocratização. Foi para o exílio 

com 43 anos e voltou aos 58 anos. Explicita que não se sentia envelhecido, 

e sim jovem, tão intensamente considerava importante manter-se forte 

para participar dos movimentos de luta no Brasil. Vejamos: 

 

Voltava velho? Não. Voltava vivido, amadurecido, provado 

em diferentes momentos. Voltava esperançoso, disposto a 

reaprender o Brasil, a participar das lutas em favor da 

democracia, da escola pública que fosse virando popular, 
por isso menos elitista, mais crítica, mais aberta. Voltava 

jovem, apesar da aparência, da barba branca e da escassez 

dos cabelos. 
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Em 1995, aos 74 anos, continuo a me sentir moço, 

recusando, não por vaidade ou para não revelar a idade, os 

privilégios que a terceira idade usufrui, por exemplo, em 

aeroportos. 
Os critérios de avaliação da idade, da juventude ou da 

velhice, não podem ser os do calendário. Ninguém é velho 

só porque nasceu há muito tempo ou jovem porque nasceu 

há pouco. Somos velhos ou moços muito mais em função 

de como pensamos o mundo, da disponibilidade com que 

nos damos curiosos ao saber, cuja procura jamais nos 

cansa e cujo achado jamais nos deixa imovelmente 
satisfeitos. Somos moços ou velhos muito mais em função 

da vivacidade, da esperança com que estamos sempre 

prontos a começar tudo de novo e se o que fizemos 

continua a encarnar sonho nosso, sonho eticamente válido 

e politicamente necessário. Somos moços ou velhos se nos 

inclinarmos ou não a aceitar a mudança como sinal de vida 
e não a paralisação como sinal de morte. Somos moços na 

medida em que, lutando, vamos superando os preconceitos. 

Somos velhos se, apesar de termos apenas 22 anos, 

arrogantemente desprezamos os outros e o mundo. Vamos 

ficando velhos na medida em que, desapercebidamente, 

recusamos a novidade como argumento de que “no meu 
tempo era melhor”. O melhor tempo para o jovem de 22 

ou de 70 anos é o tempo que se vive. É vivendo o tempo 

como melhor possa, que o vivo jovem. (Freire, 2006, p. 56). 

  

Paulo Freire nos aponta uma vitalidade e lucidez aos 74, em 1995, 

quando escreve estas palavras. Apesar do sofrimento do exílio e da 

reconstrução de sua vida ao retornar ao Brasil, conjugava a cada dia seu 

verbo esperançar. Era mais do que nutrir a esperança, mas sim apostar 

que as ações do presente construíam os sonhos e as utopias do futuro, 

fazendo com que esperançar, não fosse o verbo do esperar, mas do agir, 

de ter atitude nos enfrentamentos da realidade. 

Podemos procurar transpor tais lições freireana para as questões 

na relação do idoso em seu núcleo familiar.  

Algumas questões se tornam relevantes: como não deixar que o 

brilho nos olhos de nossos idosos se perca diante do cansaço dos 

enfrentamentos vividos durante toda sua trajetória de vida? Como 

mantê-los esperançando quando vão se percebendo nos limites impostos 

pelo físico, pela memória, pela lentidão de raciocínio? 
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Neste momento o núcleo familiar se torna essencial na condução 

dos processos do enfrentamento ao envelhecimento de forma ética, 

atenta e amorosa. 

Freire (2006) nos afirma que: 

 

Viver profundamente as tramas que a experiência social 

nos coloca e assumir a dramaticidade da reinvenção do 

mundo, são caminhos da juventude. Envelhecemos quando, 

reconhecendo a importância que temos em nosso meio, 
pensamos que ela se deve a nós mesmos, que ela se 

constitui em nós e não nas relações entre nós, os outros e 

o mundo. (Freire, 2006, p. 56). 

 

Nesse sentido, a importância da relação com o outro e com o 

mundo nos conecta à essa juventude de procurar a reinvenção do mundo. 

De um lado temos a individualidade do idoso e em como é capaz de 

realizar os enfrentamentos deste período da vida, de outro a importância 

dos membros do núcleo familiar do idoso nas relações travadas. As 

relações estabelecidas entre os membros do núcleo familiar precisam se 

pautar em princípios que fortaleçam mutuamente tais relações, como a 

humildade, para que a conjugação do verbo esperançar enlace os 

encontros intergeracionais que tais relações exigem. 

Nossa posição ética - como afirma Paulo Freire (2002), 

rigorosamente ética - nos faz perceber que sempre vamos observar de 

um determinado ponto de vista, o que não há problemas em fazê-lo. A 

grande questão é quando absolutizamos este ponto de vista, ou seja, 

desconhecemos e não desejamos conhecer o ponto de vista do outro, o 

que pode nos trazer uma questão muito importante: de que a razão ética 

nem sempre estará conosco. É por isso que o exercício da humildade 

frente às relações com o envelhecimento, e, portanto, com os idosos se 

faz importante. É na relação com a humildade freiriana que me percebo 

inconclusa. A inconclusão do ser humano, trabalhada com exaustão por 

Paulo Freire (2002) nos chama a uma postura crítica diante do grande 

desafio da reflexão sobre a relação com o envelhecimento. E, sendo 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
230 

inconcluso, humildemente, posso considerar que o universo de 

conhecimento que se situa nas relações entre uma pessoa adulta e uma 

pessoa idosa pode ganhar sentido à medida que considero, com 

amorosidade esse outro, com quem me identifico e que me constitui.  

A família aqui vai exercer um papel fundamental na elaboração 

desse lugar de humildade. Podem os descendentes dos idosos agir com 

humildade? A humildade é o reconhecimento desta incompletude e de 

como que o nosso outro nos complementa, nos aponta lugares outros. A 

pessoa idosa no seio da família pode garantir os lugares de memória e 

de fortalecimentos das identidades e das origens. A humildade nessas 

relações intergeracionais nos coloca diante da possibilidade de 

compreender, aprender, considerar e tornar o outro parte de nós. Ouvir, 

dialogar, estar junto e em comunhão, pode nos aproximar dessa 

construção de humildade. Como nos ensina Freire (2002), o orgulho e a 

autossuficiência nos envelhecem; é na experiência de viver a humildade 

que me abro à convivência, lugar em que podemos ajudar e sermos 

ajudados, nos constituímos com os outros. 

Paulo Freire nos aponta a importância do ato amoroso nos 

processos de ensinar e aprender. É o amor em ato que cunha o conceito 

de amorosidade para o autor. O conhecimento prescinde de uma relação 

intensa entre o aprendente e o ensinante, sendo que não cabe aqui lugar 

hierárquico sobre quem ensina e o que aprende. Ambos se apresentam 

numa atitude dialógica e responsiva em que partilham sua leitura de 

mundo, para que possam compartilhar os elementos da leitura da palavra 

que vão fazer emergir desta relação. Ocorre que no trato ao adulto que 

está em processos de envelhecimento, há comportamentos que podem 

distanciar a intensidade dessa relação de aprendizagem. Como contribuir 

para o não distanciamento do idoso do convívio social e das possibilidades 

de continuar a aprender? Como construir referências metodológicas de 

atendimento a esta fase da vida na esfera educativa? 
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O educador Paulo Freire em sua obra reflete e nos apresenta 

questões educacionais como forma de liberdade do ser humano, 

desenvolvimento e aprendizado. Segundo Braga (2011) o 

envelhecimento digno deve ser tutelado de todas as maneiras possíveis, 

com ações de conscientização da sociedade quanto à heterogeneidade do 

envelhecimento e que através da educação das pessoas o resgate ao 

respeito e dos direitos seja uma conquista. Fica explícito a importância 

da viabilidade de processos educativos a partir de métodos educacionais 

que busca a prática de alfabetização mediante a discussão de suas 

experiências de vida através da palavra escrita e da compreensão de 

mundo a alfabetização Freiriana possibilita e elucida que “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção (Freire, 2002). 

Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (2002) elucida questões 

que são preciosas para a reflexão sobre os que desejam ser educadores. 

Traçamos aqui um paralelo com a questão da presença dos/as idosos/as 

nas instituições educacionais, pensando em princípios que a prática 

pedagógica ética e humana podem considerar para uma educação que 

inclua a todos, inclusive àqueles que pertencem ao período de 

envelhecimento, e que deve estar incluído em todas as relações que a 

sociedade estabelece, e presente nas instituições educacionais.  

Nesta obra, Freire nos presenteia com 3 grandes princípios sobre o 

ensinar num ato nunca solitário, sempre com o outro, sempre na 

comunhão com o outro. O ato de ensinar está imbricado completamente 

no ato de aprender e entre eles não está posta a hierarquia de que é 

sempre o professor que ensina e o aluno sempre o que aprende. Freire 

nos apresenta um ato de ensinar, que rompe com as hierarquias do 

conhecimento, trazendo uma relação dialogal para os processos de 

ensinar aprender que extrapolam a instituição escola, estão presentes 

nos grupos que a ele queiram se dedicar: Não há docência sem discência, 
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Ensinar não é transferir conhecimento e Ensinar é uma especificidade 

humana 

Quando Freire estabelece uma relação de interdependência da 

docência para sua existência, ou seja, só existe se a discência estiver 

presente, nos aponta a importância dos dois sujeitos nos processos 

educativos de igual importância, o sujeito que ensina e o sujeito que 

aprende, mas não estabelece que é o docente que ensina o tempo todo, 

e nem o discente que aprende o tempo todo, a relação entre eles produz 

um conhecimento que transforma a ambos, e o mais experiente ensina o 

que ele tem a experiência.  

Na relação com os idosos nos processos de ensinar/aprender a sua 

inserção nos processos educacionais vem dessa relação de acolhimento 

e profunda amorosidade, em que seus saberes possuem relevância, 

desencadeiam diálogos, promovem a transformação de si e do outro. A 

escuta do educador e sua sensibilidade na construção dessa relação tem 

um componente da ética universal humana, quando preserva a 

possibilidade deste processo acontecer de forma não hierárquica, mas 

sim dialogal, constitutiva, identitária. Os idosos trazem para estes 

momentos a reafirmação dos lugares de sujeitos no mundo na medida 

que evidenciam seus diferentes lugares no trabalho, na família, na 

comunidade, na memória coletiva que construíram ao longo da vida, e é 

essa potência que invade os momentos de ensinar-aprender. 

Para pensarmos na relação do idoso com as instituições 

educacionais é preciso trazer ao nosso diálogo a importância ética que 

expressa a natureza da prática educativa, enquanto prática formativa 

(Freire, 2002). Freire nos chama à atenção para a questão ética quando 

aponta que os formadores, os educadores não podem escapar à 

rigorosidade ética. Propondo um distanciamento da ética de mercado, 

embebida nas relações capitalistas, aponta para a ética universal do ser 

humano que é “inseparável da prática educativa”, uma prática que é 

especificadamente humana, não importa se trabalhamos com crianças, 
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jovens ou com adultos” (Freire, 2002, p. 17). E, no movimento que 

enfrentamos com relação aos conflitos do enfrentamento do 

envelhecimento, com certeza, apontaria sua atenção para os idosos e 

para as idosas. 

 

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na 

manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. 

É por esta ética inseparável da prática educativa, não 

importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com 
adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela 

lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, 

aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira 

como lidamos com os conteúdos que ensinamos [...] (Freire, 

2002, p. 17). 

 

É nesse sentido, que Freire (2002, p. 18) aponta que “o preparo 

científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão 

ética”. Propõe que educadores e educadoras se dediquem com 

perseverança o desenvolvimento em nossa prática, da formação científica, 

correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de 

aprender com o diferente. O autor estabelece uma relação direta em 

nossa constituição como sujeitos históricos: não há como sermos sujeitos 

histórico sem nos assumir como sujeitos éticos.  

Portanto, quando Freire (2002, p. 19) nos aponta a necessidade da 

ética universal do ser humano, aponta a ética como marca da natureza 

huma. Sendo assim, como pensar numa prática educativa distante da 

natureza humana? Não há, como falarmos e lidarmos com as práticas 

educativas sem o componente ético. É essa ética, indispensável à 

convivência humana, que nos coloca ao lado (não sobre e nem abaixo) 

daquele a quem se deseja educar. Na lida com a educação da pessoa 

idosa, o componente ético nos enlaça ao outro numa relação singular e 

no desenvolvimento de uma 
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Presença no mundo, com o mundo e com os outros. 

Presença que, reconhecendo a outra presença como um 

“não-eu” se reconhece como “si própria”. Presença que se 

pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, 
que transforma, que fala do que faz mas também do que 

sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, 

que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da 

liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 

necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. [...] 

Como presença consciente no mundo não posso escapar à 

responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. 
(Freire, 2002, p. 20).  

 

É o mover-se e o deixar fruir os processos de construção do 

conhecimento e da interação, entre educador/a e o/a idoso/a, que reforça 

a aceitação do novo, que vem do exemplo da escuta ao idoso (sim 

processo transformador e inovador), e que rejeita qualquer forma de 

discriminação, e nessa discussão da discriminação geracional, e que se 

desenvolve no diálogo e na ética.  

 

Para além de nossas reflexões... 

Não há álibi para ocultar a responsabilidade da família e das 

práticas educativas na relação com o envelhecimento. Precisamos 

ressignificar nossas experiências e a partir de uma reflexão crítica nos 

posicionarmos a favor da consolidação da legislação que trata e ampara 

as questões de envelhecimento e dos componentes de estudo e pesquisa 

no campo da Gerontologia e da Educação que nos aproximem das 

transformações necessárias à plena consciência de nosso lugar no mundo 

de sujeitos conscientes do respeito de da ética ao outro. 

Tomar para si a responsabilidade de construção desse lugar ético, 

humilde, amoroso, é nosso desafio com relação ao envelhecimento.  

É uma construção de um caminho coletivo, que considera a justiça 

social e elege o esperançar como verbo de quem luta por uma sociedade 

com equidade, solidariedade, amorosa e dialogal, cuja ética e humildade 

sejam marcas profundas no comportamento humano. 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
235 

Referências  

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out, 1988. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-

outubro-1988- 322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 05. jun. 

2021. 

 

BRASIL. Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741, de 1º.10.2003. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,3, out, 2003. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 

5. jun. 2021 

 

BRAGA, P. Curso de direito do idoso. São Paulo: Atlas, 2001 

 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática 

Educativa. 22 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2022. 

 

FREIRE, P. À Sombra desta Mangueira. São Paulo: Olho D’Água, 2006 

 

LIMA-COSTA, M. F; VERAS, R. Saúde pública e envelhecimento. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3: p. 700-701, 2003.  

 

RAMOS, S. A invisibilidade despercebida: idoso é frágio, mas não é bibelô 

para ser esquecido na estante da vida. Portal do Envelhecimento; 15 

de ab. 2017. Disponível: em 

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/invisibilidade-espercebida-
idoso-e-fragil-mas-nao-e-bibelo-para-ser-esquecido-na-estante-da-ida/ 

Acesso em: 21 de jun. 2021 

 

STRECK, D. R., REDIN, E., ZITKOSKI, J. J. (orgs.). Dicionário Paulo 

Freire. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

 

TODARO, M; PATROCÍNIO, W. Programa de educação para um 

envelhecimento Saudável: Revista Kairós Gerontologia, São Paulo, v. 

15, n. 3, p. 5-27, 2012. 

 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
236 

CAPÍTULO 13 – VELHOS COM SONHOS DE LIBERDADE: 

APROXIMAÇÕES ENTRE O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E O 

ESTATUTO DO IDOSO 

 

 

Mônica de Ávila Todaro 

Meire Cachioni 

 

 

A população idosa vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil. 

Diante desse cenário, novos desafios exigem políticas públicas que 

garantam o envelhecimento digno, propiciando qualidade de vida aos 

idosos na busca de uma sociedade inclusiva.  

Em nosso país, há várias diretrizes que orientam as políticas 

públicas destinadas aos idosos. A busca por fazer valer, na prática 

cotidiana, os direitos prescritos em lei, implica em participação política. 

O idoso, enquanto sujeito de direitos, segue construindo sua cidadania 

como um velho com sonhos de liberdade. Assim, participa da sociedade 

na luta por seu lugar no tempo presente. 

Nosso objetivo, nesse texto, é aproximar as ideias de Paulo Freire 

do conteúdo que está prescrito no Estatuto do Idoso, naquilo que toca a 

participação. Para isso, construímos nossa escrita em três seções. 

 Nas seções, mobilizamo-nos pelas questões: O que podemos 

aprender com Freire sobre sonhos, liberdade e participação? O que as 

pesquisas atuais trazem a respeito dos movimentos sociais com idosos? 

O que pode a legislação voltada para os direitos das pessoas idosas 

quando pensamos em uma Pedagogia da Indignação?  

A metodologia pautou-se na análise qualitativa a partir do estudo 

de obras de Paulo Freire, articulado com pesquisas na área de 

Gerontologia e com a análise do Estatuto do Idoso. Orientamo-nos, 

também, pelas experiências vivenciadas por nós, enquanto educadoras.  

Ao introduzir a temática, defendemos a ideia de que o legado de 

Paulo Freire pode inspirar os educadores a buscarem uma Pedagogia da 

Indignação na qual a virtude da convivência humana, entre as pessoas 
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que sabem que mudar é possível, se dá no sentido ético de indignar-se 

com a vida dela participando ativamente como sujeito de direitos. 

 

Sonhos, liberdade e participação nas obras de Paulo Freire 

 Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997. No ano de sua 

morte, o índice de envelhecimento do Brasil era de 28,1%, de acordo 

com os indicadores demográficos do Ministério da Saúde. A relação entre 

a porcentagem de idosos e de jovens, chamada de “índice de 

envelhecimento”, deve aumentar de 43,19%, em 2018, para 173,47%, 

em 2060, segundo a projeção da população divulgada pelo IBGE (2018). 

 No Brasil, de acordo com a legislação, são consideradas idosas as 

pessoas que têm 60 anos ou mais. Todaro e Cachioni (2021), 

interessadas em pesquisar o legado de Paulo Freire sobre a velhice, 

encontraram na obra “À sombra desta mangueira” uma fonte fecunda 

para os sentidos de ser velho. Segundo as autoras, “foi possível concluir 

que o autor não admite que os critérios da velhice possam ser puramente 

os do calendário, o que aproximou seu pensamento das concepções 

acadêmico-científicas sobre velhice” (Todaro; Cachioni, 2021, p. 8). 

 Partimos da concepção de ‘velhices’, no plural, visto que inexiste 

um único modo de ser velho já que podemos perceber distintas formas 

de experiências de velhice vivenciadas pelas pessoas idosas. Isto é, para 

nós é inadequado supor a existência de uma população idosa homogênea, 

pois o processo de envelhecimento se dá em uma perspectiva histórico-

social articulada a questões de classe social, gênero e raça.  

O livro “Reinventing Paulo Freire: a pedagogy of love”, de Antonia 

Darder, traz em seu prefácio um texto de Henry Giroux intitulado “Paulo 

Freire e a coragem de ser político”. Nele, o estudioso norte-americano 

afirma que Freire foi um dos mais importantes educadores do século XX. 

Nas palavras de Giroux,  
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Ele ocupa um lugar sagrado entre os fundadores da 

‘Pedagogia Crítica’- o movimento educacional guiado por 

paixão e princípio para ajudar os estudantes a 

desenvolverem uma consciência de liberdade, 
reconhecerem tendências autoritárias, capacitarem a 

imaginação, conectarem conhecimento e verdade ao poder, 

e aprenderem a ler a palavra e o mundo como parte de 

uma luta mais ampla por justiça e democracia. (Darder, 

2017, p. 69, tradução nossa). 

  

Ler o mundo que envelhece é importante no contexto brasileiro 

porque é ‘parte de uma luta mais ampla por justiça’, afinal vivemos em 

uma sociedade intergeracional na qual todas as pessoas, de diferentes 

idades, merecem ser respeitadas em seus direitos.  

Em 1991, em um artigo publicado na revista Carícia, Freire 

convidou os jovens a reunirem-se e conversarem sobre o “[...] mal-estar 

que vocês sentem enquanto alunos.” (Freire, 1991, p. 38). Essa 

publicação ganhou destaque na obra “Pedagogia da tolerância”, 

organizada por sua esposa Ana Maria Araújo Freire, em 2004. No 

subtítulo do referido artigo, Freire (2014) aconselha os jovens: “Jamais 

envelheçam, apenas fiquem maduros.” (p. 324).  

A frase se insere em um diálogo sobre ensino-aprendizagem. Para 

Freire, ensinar e aprender, por meio de encontros nos quais se decifra o 

objeto de estudo, se dá no desejo da mudança. Seu conselho, portanto, 

se refere a não deixar envelhecer as ideias e os ideais deixando as coisas 

como estão. Em suas palavras, 

 

Isso são ideias de um sujeito de 70 anos com sonhos de 
15. Vivem dentro de mim o menino que eu fui e o que eu 

gostaria de ter sido e não pude ser e que, hoje, procuro 

ser. Não deixem morrer em vocês as meninas e os meninos 

que são hoje para que jamais envelheçam, apenas fiquem 

maduros. (Freire, 2014, p. 326). 

  

O legado freiriano sobre a utopia, enquanto sonho, esperança e 

ética, parece-nos atravessar todas as suas obras e nos toca, 

sobremaneira, quando pensamos na luta de pessoas idosas por seus 
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direitos. Acreditamos que a busca por ser mais não se esgota com a 

chegada da velhice.  

Se a velhice pode ser caracterizada como uma etapa do ciclo da 

vida na qual há perdas relativas à independência física e à autonomia, 

“[...] o idoso pode ativar mecanismos compensatórios para lidar com os 

limites físicos que a idade lhe impõe” (Neri, 2006).  

A participação de pessoas idosas em Movimentos Sociais de lutas 

por direitos humanos pode ser considerada como um dos mecanismos 

compensatórios para a manutenção de sua atividade funcional. Isto é, a 

participação é um dos pilares para a política do envelhecimento ativo 

junto à saúde e segurança, de acordo com a Resolução da Organização 

das Nações Unidas (ONU, 1982). 

Ao sentirem-se repugnadas com a realidade que desumaniza o 

mundo, as pessoas idosas que lutam por uma sociedade melhor 

participam, com coragem, de movimentos sociais somando a eles com 

sua experiência de vida. Com a maturidade de quem segue se arriscando 

a denunciar e teve a oportunidade de viver por mais tempo, se mostram 

vinculadas com o futuro, desmitificando a ideia preconceituosa e 

estereotipada de que são pessoas alienadas. 

A conscientização de seus direitos e do espaço social que ocupam 

na vida do país, permite às pessoas idosas exporem-se, corajosamente, 

ao enfrentamento de questões desafiadoras como, por exemplo, a 

precarização da aposentadoria. Acusadas de onerarem o país, por causa 

do chamado ‘rombo da previdência’, unem-se em Associações de 

Aposentados e Pensionistas na luta em prol de seus interesses. Tal 

constatação vai de encontro à ideia freireana de que “Ninguém pode estar 

no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso 

estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas” (Freire, 1996, 

p. 86). 

 As pessoas idosas, que vivem hoje, não estão no mundo 

‘constatando apenas’ nem tampouco ‘com a boca escancarada, 
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esperando a morte chegar’, como diz a canção de Raul Seixas. Estão 

ativas, participando da construção da sociedade atual.  

No depoimento de vida que Paulo Freire deu ao Museu da Pessoa, 

em 1992, transcrito no livro ‘Pedagogia da tolerância’, aos 71 anos de 

idade deixou clara sua responsabilidade para com o mundo em 

construção. Sobre a viuvez e o segundo casamento, o pensador disse, 

poeticamente, que 

 

A ausência se veste de uma saudade risonha, em que você 

convive com a positividade do passado. Aí você está 

disposto de novo a reabrir-se ao mundo. E é isso que tem 

que ser feito. E não há dúvida de que é isso que tem que 

ser feito. E não ficar eu dentro de casa morrendo, e morrer 
com a responsabilidade que eu acho que cada um de nós 

tem com o mundo, em níveis diferentes. Nós somos essa 

responsabilidade. (Freire, 2014, p. 350). 

 

Se a viuvez pode consistir em um dos estressores de mais difícil 

adaptação na velhice, temos em Freire o anúncio de que tal ausência 

pode significar ‘uma saudade risonha’ que, mesmo sendo dor, não 

impede a ação responsável para com o mundo. As pessoas idosas que 

ficam viúvas, para minimizar o sentimento desencadeado pela morte das 

companheiras, podem encontrar na participação social um importante 

recurso para enfrentar as dificuldades que tal perda traz. 

O livro “Educação na cidade”, de Freire, traz uma compilação de 

entrevistas concedidas por ele por ocasião de sua administração na 

Secretaria de Educação do Município de São Paulo. Na obra, ao se referir 

às classes populares, encontramos que a participação implica “[...] estar 

presente na história e não simplesmente nela estar representadas. 

Implica a participação política das classes populares através de suas 

representações ao nível das opções, das decisões e não só do fazer o já 

programado” (Freire, 1999, p. 75).  

Temos, portanto, em Freire, o tema ‘participação’ em geral e, 

especificamente ‘participação comunitária’, ‘participação política’ e 
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‘participação popular’. Para Freire (1983), no livro Educação e mudança, 

“participar está relacionado com a presença das massas populares na 

tomada de decisões sobre os rumos da sociedade” (p.37). Ao se referir a 

uma sociedade que se quer desalienada, Freire explicita a ideia de 

participação popular no poder e afirma que “Nesta sociedade em 

transição ou se está numa posição progressista ou reacionária; não se 

pode estar com os braços cruzados” (Freire, 1983, p. 20). 

A pessoa idosa, que não se vê como espectador do mundo, 

descruza os braços e participa de movimentos sociais. Assim, cria, recria 

e toma decisões participando ativamente de sua época.  

  

Movimentos sociais com idosos: pesquisas (2013-2019) 

 A participação social na vida política é uma atividade que pode ser 

exercida pelas pessoas idosas como forma de controle social de diferentes 

políticas públicas. Nesse tópico do texto, destacaremos: O Movimento 

Social dos Trabalhadores Sem Terra, as Associações de Aposentados e os 

Conselhos de Idosos.  

O Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra (MST), segundo 

Freire (2000), “[...] tão ético e pedagógico quanto cheio de boniteza, não 

começou agora, nem há dez ou quinze, ou vinte anos.” (Freire, 2000, p. 

60). Fruto de pesquisas realizadas nos trabalhos de conclusões de Curso 

Pedagogia da Terra UERGS/ITERRA e de Mestrado em Educação na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o artigo intitulado “Formação 

dos idosos do campo nos movimentos sociais: ‘Do Fazer Fazendo’ - 

Idosos do MST e o Trabalho” desvelou que os idosos estão nos 

assentamentos de reforma Agrária e neles cumprem um papel 

fundamental da memória social e coletiva, bem como, de guardiões da 

biodiversidade (Silva; Lopes, 2014).  

As pesquisadoras utilizaram a técnica de entrevistas e observação 

em uma pesquisa participante. Ao analisarem a relação entre trabalho e 

envelhecimento, concluíram que “[...] o tempo e o espaço do e no campo 
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toma outra forma e os sujeitos trazem consigo uma relação, às vezes, 

mais humana e aberta com o trabalho, que é prático, contínuo e diário, 

e que está intrinsecamente ligada à produção da existência humana.” 

(Silva; Lopes, 2014, p. 14-15). Nesse tipo de relação com o trabalho, 

ainda de acordo com as pesquisadoras, os idosos podem ser considerados 

verdadeiros educadores populares quando se trata de criar e compartilhar 

saberes ligados a artesanatos, culinária, música e contação de histórias.  

Os idosos, integrantes do MST, transformam seus saberes em 

participação política uma vez que constroem relações sociais com pessoas 

de diferentes idades através das marchas, assembleias, ocupações e 

mobilizações. Nesse sentido, “A eles e elas, sem-terra, a seu 

inconformismo, à sua determinação de ajudar a democratização deste 

país devemos mais do que às vezes podemos pensar” (Freire, 2000, p. 

61). 

 Nas cidades, diferentemente do campo, quando se trata da relação 

com o trabalho, a participação de idosos nas Associações de Aposentados 

tem se revelado uma opção interessante de luta por direitos. Tais 

Associações podem ser incluídas “[...] no âmbito dos novos movimentos 

sociais, na medida em que, sem representar uma classe social, são 

grupos sociais com contornos mais ou menos definidos, que defendem 

interesses coletivos, às vezes bastante localizados, mas com 

possibilidade de ser universalizados.” (Santos, 1999, apud Costa; Costa; 

Fuzaro Junior, 2016, p. 71). 

Nesse grande movimento de organização e mobilização dos 

aposentados e pensionistas, na defesa e ampliação dos direitos e na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a Confederação 

Brasileira de Aposentados e Pensionistas (CONBAP) foi criada em 1985. 

Segundo Souza e Machado (2018), a CONBAP “[...} ganhou visibilidade 

durante a Assembleia Nacional Constituinte ao reivindicar a melhoria dos 

benefícios previdenciários e propiciar maior visibilidade às demandas dos 

idosos”. 
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 A Política Nacional do Idoso (PNI), na busca da efetividade dos 

princípios constitucionais, foi implementada em 1994 e previu a criação 

do CNDI. Porém, somente oito anos depois tal Conselho foi criado e ligado 

ao Ministério da Justiça. Em 2002, foi criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) como estrutura de governança para 

fortalecer a garantia de direitos através da articulação entre setores de 

governo e sociedade civil (Souza; Machado, 2018).  

De acordo com Alcântara e Giacomim (2013, p. 145), “[...] o Brasil 

conta com Conselhos ativos nos 26 Estados, no Distrito Federal e em 

menos de 20% dos municípios. Porém, nos três níveis de governo, o 

poder de atuação desse órgão colegiado ainda se mostra muito inferior 

ao estabelecido na norma.”. 

De 2002 a 2004, Todaro teve a experiência de estar como 

presidente do Conselho Municipal do Idoso de Atibaia (SP), de acordo 

com o Decreto Nº 4235 de 25 de novembro de 2002. Nele, a participação 

de idosos representantes da sociedade civil organizada foi marcada por 

momentos de expressão de suas vontades e, também, por episódios de 

superação do silenciamento ao qual aquelas pessoas haviam sido 

submetidas por serem ‘filhos da ditadura’.  

 

O Estatuto do Idoso em diálogo com a Pedagogia da Indignação 

Em nosso país, as diretrizes que orientam as políticas públicas 

destinadas aos idosos são: Constituição Federal (1988); Lei Orgânica da 

Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990); Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993); Política 

Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994); Política 

Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (Portaria n. 1.395/GM, de 10 de 

dezembro de 1999); Conselho Nacional do Idoso (Decreto n. 4.227, de 

13 de maio de 2002); Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com 

Deficiência, aos Idosos, Gestantes e Lactantes (Lei n. 10.048, de 8 de 

novembro de 2000); Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro 
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de 2003); Política Nacional da Assistência Social (Resolução do CNAS n. 

78, de 22 de junho de 2004); Benefício de Prestação Continuada (Decreto 

n. 6.214, de 26 de setembro de 2007); Fundo Nacional do Idoso (Lei n. 

12.213, de 20 de janeiro de 2010).  

O cenário de discussão do Estatuto do Idoso iniciou-se após a 

aprovação da lei que criou, em 1994, a Política Nacional do Idoso (PNI), 

que foi regulamentada em 1996. A sociedade civil reuniu-se por meio dos 

Fóruns Estaduais e Regionais e dos Encontros municipais, regionais e 

nacionais de Conselhos de Direito do Idoso para discutir e acompanhar a 

implementação da PNI. 

A aplicação do Estatuto, como potente instrumento para ampliar os 

mecanismos de participação dos idosos, pode nos aproximar das ideias 

de Freire no tocante ao “[...] ensinamento da inconformidade diante das 

injustiças, o ensinamento de que somos capazes de decidir, de mudar o 

mundo, de melhorá-lo” (Freire, 2000, p. 75). 

Ao buscar no Estatuto do Idoso a palavra ‘participação’, 

encontramos nele oito ocorrências: título I, parágrafo único, inciso IV; 

capítulo II, artigo 10, parágrafo 1º, incisos V e VI; capítulo V, artigo 23; 

capítulo VIII, artigo 35, parágrafos 1º e 2º; título IV, artigo 47, inciso VI; 

capítulo II, artigo 49, inciso IV.  

O título I, que trata das disposições preliminares, traz em seu 

parágrafo único a garantia de prioridade. Tal garantia compreende, no 

inciso IV, a “viabilização de formas alternativas de participação, ocupação 

e convívio do idoso com as demais gerações” (Brasil, 2003).  

A participação do idoso em atividades intergeracionais é 

fundamental para que, de acordo com a colocação de Freire (2012, p. 

52) no livro “À sombra desta mangueira”, “[...] o neto oprimido não repita 

o sofrimento do avô.”. 

O capítulo II, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade, traz no artigo dez a obrigação do Estado e da sociedade de 

assegurar à pessoa idosa “a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
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pessoa humana 10 e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 

sociais, garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 2003). O 

parágrafo primeiro destaca os aspectos do direito à liberdade. Dentre 

eles, destacamos os incisos: “V - participação na vida familiar e 

comunitária; VI - participação na vida política, na forma da lei” (Brasil, 

2003).  

A participação na vida política encontra um sentido profundo nas 

palavras de Paulo Freire (2000): 

 

É isso minha gente, gente do povo, gente brasileira. Esse 
Brasil é de todos e de todas nós. Vamos em frente, na luta 

sem violência, na resistência consciente, com determinação 

tomá-lo para construirmos, solidariamente, o país de todos 

e de todas os/as que aqui nasceram ou a ele se juntaram 

para engrandecê-lo. Esse país não pode continuar sendo o 

de poucos... (Freire, 2000, p. 63). 

 

O capítulo V, que versa sobre educação, cultura, esporte e lazer, 

traz no artigo vinte e três que “A participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 

culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 

respectivos locais” (Brasil, 2003). 

A participação de idosos em atividades culturais propicia às pessoas 

idosas vivenciarem “[...] a cultura como aquisição sistemática da 

experiência humana.” (Freire, 1980, p.109). O desconto nos ingressos de 

eventos artísticos significa uma oportunidade de acessar peças teatrais, 

shows, espetáculos de dança, etc, que podem gerar experiências 

sensíveis que (retro)alimentam sua vivência em inúmeros aspectos: 

ético, estético, sensorial, por exemplo. 

O capítulo VIII, sobre assistência social, trata no artigo trinta e 

cinco das entidades de longa permanência. Em seu parágrafo primeiro, 

lemos que “No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a 

cobrança de participação do idoso no custeio da entidade” (Brasil, 2003). 
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Ainda no artigo trinta e cinco, o parágrafo segundo indica que “O 

Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência 

Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1°, que não 

poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício 

previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso” (Brasil, 

2003). 

A Instituição de Longa Permanência (ILPI) filantrópica, com a qual 

o idoso contribui financeiramente para nela residir, não é um lugar para 

o qual se deva ir obrigado, contra a sua vontade. A forma de participação 

da pessoa idosa nas ILPIs não pode estar reduzida aos 70% do valor de 

seu benefício previdenciário. Essas entidades precisam, também, 

promover e garantir a participação das pessoas idosas nas decisões que 

lhes dizem respeito. 

O título IV, que trata da política de atendimento ao idoso, traz em 

seu capítulo as disposições gerais. Nelas, estão destacadas as linhas de 

ação da política de atendimento. A palavra participação aparece no inciso 

VI: “mobilização da opinião pública no sentido da participação dos 

diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso” (Brasil, 

2003). 

Na intenção de mobilizar a opinião pública, faz-se necessário “[...] 

desocultar verdades escondidas, como desmitificar a farsa ideológica, 

espécie de arapuca ideológica atraente em que facilmente caímos” 

(Freire, 2000, p. 109).  

No capítulo II, sobre as entidades de atendimento ao idoso, há no 

artigo quarenta e nove a indicação de princípios a serem adotados. Um 

deles, no inciso IV, se refere à “participação do idoso nas atividades 

comunitárias, de caráter interno e externo” (Brasil, 2003). 

 Morar em uma ILPI, que dá dignidade e possibilidade de qualidade 

de vida na velhice, não significa estar isolado do mundo. A entidade, 

enquanto lugar que atende aos idosos, não impede sua ação no mundo e 

sobre o mundo. Interna e externamente à Instituição, a vida segue seu 
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curso e a participação nela continua sendo importante para pessoas 

idosas se manterem ativas.  

 

Considerações finais 

 O idoso ativo não é apenas aquela pessoa que, na velhice, está 

fisicamente capaz de fazer parte da força de trabalho. É e está ativo 

aquele que participa da luta por direitos que lhe dizem respeito e que 

afetam o conjunto da sociedade. 

 Como educadores que lidam diariamente com a formação de 

bacharéis e licenciados que estarão com pessoas idosas em instituições 

formais e não-formais, como as Universidades para a Terceira Idade, a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), as Instituições de Longa 

Permanência (ILPI), entre outras, acreditamos ser necessário fomentar a 

participação de pessoas idosas na ampliação e consolidação de nossa 

democracia no Brasil.  

 Aquelas e aqueles que educam pessoas idosas precisam 

compreender que, ao se comprometerem com uma educação crítica e 

libertadora, não podem basear-se no depósito de conteúdos vazios e 

alienantes. Na esteira de uma Pedagogia da Indignação, educadoras, 

educadores e idosos podem juntos agir e refletir sobre o mundo para 

transformá-lo.  

 Concluímos que, infelizmente, desde a promulgação do Estatuto do 

Idoso em 2003 até os dias atuais há lacunas a serem preenchidas entre 

o discurso legal e prática cotidiana. Acreditamos que a educação pode 

contribuir para desafiar as pessoas idosas a construírem “[...] uma 

compreensão crítica de sua presença no mundo.” (Freire, 2000, p. 92). 

“Fica a esperança de que direitos e políticas saiam do papel e se 

transformem em ações efetivas em algum momento da nossa história.” 

(Cachioni; Todaro, 2016). 
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CAPÍTULO 14 – A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE PAULO 

FREIRE PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO PERSONALÍSSIMO 

DE ENVELHECER 

 

 

Pérola Melissa Vianna Braga 

 

 

O brasileiro Paulo Freire nasceu em 1921. Pernambucano de Recife, 

membro de uma família de classe média formada por quatro filhos, pai 

militar e mãe dona de casa. Sua família vivenciou a depressão de 1929 e 

dos quatro filhos foi ele quem mais estudou. E por essa oportunidade 

agradeceu aos irmãos (Freire, 2017).  

Em 1943, então com 22 anos, entrou para a Faculdade de Direito 

da Universidade de Recife e na mesma época começou a se dedicar aos 

estudos de filosofia da linguagem. Nunca exerceu a advocacia de forma 

direta, no entanto, a defesa do direito, enquanto gênero, ciência e 

filosofia, faz parte de toda sua obra e pensamento; não só com relação 

ao direito à educação, como também quanto à sua própria forma de 

compreender o ser humano (Freire, 2000) e defender valores como 

liberdade, democracia e justiça (Freire, 1967).  

Este trabalho faz um recorte sob o prisma andragógico utilizando a 

obra “À Sombra Desta Mangueira” escrita por Paulo Freire e organizada 

por sua esposa e parceira literária Ana Maria Araújo Freire para identificar 

a contribuição do pensamento do autor na concretização do direito 

personalíssimo de envelhecer.  

A referida obra teve sua primeira edição lançada em 1995, quando 

Paulo tinha 73 anos (ele faleceu dois anos depois, aos 75 anos). A escolha 

deste referencial de estudo bibliográfico ocorreu não só pelo tema 

proposto e por seu conteúdo, mas também pela idade que o escritor tinha 

quando a escreveu, sendo já idoso e experienciando, durante sua 

formulação, o seu próprio envelhecimento.  

Como será demonstrado a seguir, o pensamento de Paulo Freire 

em “À Sombra Desta Mangueira” fornece relevante contribuição para a 
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defesa, a efetivação e a concretização do Direito Personalíssimo de 

Envelhecer, uma vez que legitima a relativização dos conceitos de velho 

e moço numa correlação com o comportamento do indivíduo e com 

maneira com que cada ser vivencia sua existência e seu valor social. 

 

Delimitações do tema 

Antes de desenvolver a conexão com o pensamento de Paulo Freire, 

é importante delimitar os conceitos que fundamentam o presente 

trabalho: envelhecimento, direito personalíssimo e socialização das 

velhices.  

Direitos personalíssimos são aqueles inerentes à pessoa em sua 

individualidade. São essencialmente: irrenunciáveis, indisponíveis e 

intransmissíveis. A personalidade, a intimidade, a honra, a imagem e a 

privacidade são direitos personalíssimos. 

Carlos Alberto Bittar define os direitos da personalidade como:  

 

Direitos próprios da pessoa em si, existentes por sua 

natureza, como ente humano, com o nascimento, mas, são 

também direitos referentes às projeções do homem para o 

mundo exterior (a pessoa como ente moral e social, ou 

seja, em seu relacionamento com a sociedade). (Bittar, 
1989, p. 23). 

 

 

Envelhecer é um direito personalíssimo. Não existe fórmula, padrão 

ou protocolos pré-definidos para a experimentação deste processo. Neste 

sentido, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê expressamente a 

seguinte proteção: 

 

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e 

a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da 

legislação vigente. 
Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento 

saudável e em condições de dignidade. 
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Art. 10o É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à 

pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 

pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e 
nas leis. 

 

Cada um envelhece de uma forma e ao seu próprio tempo. É preciso 

aprender a lidar com o envelhecimento e com sua característica mais 

importante: a diversidade! Essa característica será abordada no presente 

ensaio pois está contida de forma importante na obra “À Sombra Desta 

Mangueira”. 

O que ocorre é que muitas pessoas têm dificuldade em perceber 

que o envelhecimento não é um processo linear ou padronizável e que 

velhice é muito mais que uma simples sequência de anos e 

acontecimentos.  

A vida das pessoas idosas não se resume ao tempo de sua 

juventude, não se resume às suas lembranças, ela é contínua e suas 

histórias pessoais se cruzam com as histórias de outras pessoas, 

independentemente da idade.  

Desta forma, à medida que essa sociedade envelhece, passa a 

perceber que uma conduta precisa ser estipulada uma vez que os 

indivíduos envelheceram, mas continuam lutando para exercer sua 

autonomia e sua individualidade pessoal, social e sistêmica.  

Ocorre que a sociedade e a própria família contemporânea (núcleo 

social), geralmente só enxerga o outro como velho e não a si própria. 

Neste sentido, enquanto sua representatividade não se identificar e se 

reconhecer com "envelhecida" ou "envelhecente" ela não conseguirá 

deixar de considerar as pessoas idosas como uma categoria à parte que, 

diante de sua pseudo invisibilidade, escandaliza quando, por exemplo, 

demonstra sua sexualidade ou exterioriza posicionamentos “fora dos 

padrões”; remetendo o envelhecimento à um lugar idealizado de virtudes 

e eterna serenidade que nada tem de realista e que fortalece o 
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entendimento equivocado de que a longevidade é vivenciada de maneira 

genérica e uniforme e não personalíssima e individualizada. 

Quanto às velhices, é fundamental compreender que socialização 

consiste na interiorização/exteriorização que cada indivíduo faz das 

normas e valores da sociedade em que está inserido e dos seus modelos 

de comportamento. 

Portanto, socializar a velhice ou as velhices (preferencialmente 

devem ser fixadas no plural justamente para fortalecer a ideia de 

diversidade e não padronização) é um processo de aprendizagem que 

possibilita a evolução comportamental e cultural sobre as reações 

humanas no que se refere às características e demandas do envelhecer.  

Não adianta tratar bem as pessoas idosas porque isso é uma 

obrigação imposta por lei visto que tal conduta é fruto de mero 

condicionamento normativo.  É preciso ir além e ressignificar a velhice. É 

necessário refletir, estudar, compreender, aceitar e respeitar o 

envelhecimento, enquanto processo individual e personalíssimo, como 

direito fundamental inerente à dignidade da pessoa humana.  

Portanto, a socialização das velhices é uma forma legítima de 

modificar a sociedade e de se estabelecer um novo comportamento 

coletivo, e portanto, ético, que deve absorver o envelhecimento como 

uma experiência pessoal e complexa que precisa ser protegida em todo 

o seu percurso, resultando nas velhices, que teoricamente chegam aos 

60 anos5 e que continuam a evoluir.  

No sentido literal, velhice significa condição ou estado de velho6, 

mas infelizmente, essa importante fase da vida ou condição humana é 

 
5 Critério estabelecido pela OMS – Organização Mundial da Saúde, para países em 

desenvolvimento como é o caso do Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

classifica o envelhecimento no país em quatro estágios: meia-idade: 45 a 59 

anos; idoso(a): 60 a 74 anos; ancião: 75 a 90 anos; velhice extrema: 90 anos em 
diante.  
6 Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa in Enciclopédia Britânica do Brasil. 14 ed. 

São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1995. p.1803.  
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tida como um sinônimo de doença inclusive para a OMS – Organização 

Mundial da Saúde7.  

É claro que o sistema do corpo humano tem um ciclo biológico 

natural, mas é errôneo associar diretamente a velhice à morte ou 

disseminar a ideia de que toda pessoa idosa é doente. 

Cada existência humana é única e cada indivíduo vivencia sua 

velhice de uma maneira particular. Uns saudáveis, outros não. Uns 

solitários, outros não. Uns com família, outros sem. Uns ricos, muitos 

pobres. Uns lúcidos, outros demenciados. 

Não há velhice e sim velhices. E todas as representações devem 

ser respeitadas e reconhecidas como relevantes.  

Todas as vulnerabilidades devem ser identificadas para que sejam 

formuladas respostas adequadas (políticas públicas efetivas) às 

demandas observadas e registradas.  

Por fim, sem desmerecer a validade e a importância do 

estabelecimento do critério objetivo para a proteção das pessoas idosas8, 

posto que obviamente ele é relevante e necessário, ressalta-se que as 

velhices só irão ocorrer de forma digna e segura se o envelhecimento for 

garantido em todo o seu desenvolvimento.  

O envelhecimento deve ser considerado um processo tipicamente 

individual, existencial e subjetivo, cujas consequências e resultados 

(velhices) ocorrem de forma diversa em cada sujeito, sendo que cada 

pessoa tem um tempo próprio para se sentir e se reconhecer envelhecida. 

 

 

 

 

 
7 CID11 - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID), que entrará em vigor em janeiro de 2022 e que prevê a adição da velhice como 
doença, no capítulo 21, código MG2A. 
8 60 anos conforme artigo 2º da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e artigo 1º do 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) 
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A obra “À sombra desta mangueira” e a efetividade do direito 

personalíssimo de envelhecer9 

O ano era 1995. Aos 72 anos, com imenso reconhecimento no Brasil 

e no Mundo e mais de duas dezenas de obras publicadas, Paulo Freire 

lança o livro À Sombra Desta Mangueira.  

Até então, além da meritosa carreira na área da educação, seja 

como professor de grandes universidades brasileiras 10 , seja como 

idealizador de planos de educação e alfabetização, já eram 25 títulos de 

Honoris Causa, sendo 15 internacionais e inúmeras cátedras e honrarias 

como o King Baudouin International Development Prize do ano de 1980 

e o Prêmio de Educação para a Paz da UNESCO, 1986, entre tantos 

outros.  

Um homem idoso, vivido, retornante de um período de exílio 

político (“Um dia, proibido de ser, me vi longe de minha terra: Exílio” - 

Freire, 2015, p.56), que chegou a ser preso no Golpe Militar de 1964 e 

reconhecido mundialmente como um dos mais notáveis pensadores da 

história da pedagogia (e que posteriormente viria a ser nomeado 

oficialmente o Patrono da Educação Brasileira através da Lei 

12.612/2012) optou por escrever uma obra que se inicia com indagações 

filosóficas e memórias de infância e não com as respostas impositivas de 

um reconhecido grande pensador e pedagogo.  

No significante título Solidão-Comunhão, o autor mostra-se seguro 

para falar sobre autoconhecimento e reconhecer sua finitude: 

 

 

 

 

 
9 Foram usadas duas edições do livro. A primeira edição não tem data atribuída pela 
editora. A outra edição é 11ª, revista e atualizada em 2015, com adição de notas por 

Ana Maria Araujo Freire  
10 USP, PUC-SP, UNICAMP, Universidade de Genebra, Universidade de Oldenburg. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Baudouin_International_Development_Prize&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Possivelmente não interessa a ninguém a indagação em 

torno do que me traz aqui, à sombra gostosa desta 

mangueira e nela ficar, por horas, “sozinho”, escondido do 

mundo e dos outros, fazendo-me perguntas ou discursando 
nem sempre provocado por minhas próprias perguntas [...] 

Vir, com a insistência com que venho aqui, experimentar a 

solidão enfatiza em mim a necessidade da comunhão. É 

enquanto adverbialmente só que percebo a substantividade 

de estar com. E é interessante pensar agora como a mim 

sempre me foi importante, indispensável mesmo, estar 

com. Na verdade, para mim, estar só tem sido, ao longo de 
minha vida, uma forma de estar com. Nunca me recolho 

como quem tem medo de companhia ou como quem se 

baste a si mesmo, ou como quem se acha uma estranheza 

no mundo. Pelo contrário, recolhendo-me conheço melhor 

e reconheço minha finitude, minha indigência, que me 

inscrevem em permanente busca, inviável no isolamento. 
Preciso do mundo como o mundo precisa de mim. (Freire, 

2015, p. 20). 

 

Neste contexto, o autor se mostra completamente consciente sobre 

sua importância, seu lugar e seu grau de conhecimento. No entanto, 

enfatiza a possibilidade de constante evolução individual através da “a 

certeza da incerteza”: 

 

Sei que sei como sei que não sei o que me faz saber, 

primeiro, que posso saber melhor o que já sei, segundo que 

posso saber o que ainda não sei, terceiro, que posso 

produzir o conhecimento ainda não existente. Sabendo que 

posso saber social e historicamente sei também que o que 

sei não poderia escapar à continuidade histórica. O saber 
de hoje não é necessariamente o de ontem nem tampouco 

o de amanhã. O saber tem historicidade. Nunca é, está 

sempre sendo. Mas isto não diminui em nada, de um lado, 

como já disse, a certeza 

fundamental de que posso saber, de outro, a possibilidade 

de saber com maior rigorosidade metódica o que aumenta 

o nível de exatidão do achado. Saber melhor o que já sei 
às vezes implica saber o que antes não era possível saber. 

Daí a importância da educação da curiosidade em cujo 

exercício ela se constitui, cresce e se aperfeiçoa. (Freire, 

2015, p. 21). 
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Na passagem que trata de sua volta do exílio, em junho de 1980, 

às vésperas de completar 60 anos, e, portanto, passar a ser idoso pelo 

critério etário brasileiro, assim se posiciona sobre sua condição pessoal:  

 

Voltava velho? Não. Voltava vivido, amadurecido, provado 
em diferentes momentos. Voltava esperançoso, disposto a 

reaprender o Brasil, a participar das lutas em favor da 

democracia, da escola pública que fosse virando popular, 

por isso, menos elitista, mais crítica, mais aberta. Voltava 

jovem, apesar da aparência, apesar da escassez dos 

cabelos e da barba branca. (Freire, 2015, p. 68). 

 

 

No momento seguinte, Freire retorna sua narrativa para o tempo 

presente e passa a discursar sobre seu envelhecimento pessoal e sobre 

critérios objetivos e subjetivos de avaliação etária: 

 

Hoje, aos 73 anos, continuo me sentindo moço, recusando, 

não por vaidade ou para não revelar a idade, os privilégios 
que a chamada terceira idade usufrui em aeroportos por 

exemplo. Os critérios de avaliação da idade, da juventude 

ou da velhice, não podem ser puramente os do calendário. 

Ninguém é velho só porque nasceu há muito tempo ou 

jovem porque nasceu há pouco. Além disso, somos velhos 

ou moços muito mais em função de como pensamos o 

mundo, da disponibilidade com que nos damos, curiosos, 
ao saber, cuja procura jamais nos cansa e cujo achado 

jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. Somos moços 

ou velhos muito mais em função da vivacidade, da 

esperança com que estamos sempre prontos a começar 

tudo de novo, se o que fizemos continua a encarnar sonho 

nosso. Sonho eticamente válido e politicamente necessário. 
Somos velhos ou moços muito mais em função de se nos 

inclinarmos ou não a aceitar a mudança como sinal de vida 

e não a paralisação como sinal de morte. (Freire, 2015, 

p.68). 

 

 

Continuando sua reflexão, o autor defende a relativização dos 

conceitos de velho e moço numa correlação com o comportamento do 

indivíduo e com maneira com que cada ser vivencia sua existência e seu 

valor social: 
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Somos moços na medida em que, lutando, vamos 

superando os preconceitos. Somos velhos se, apesar de 

termos apenas 22 anos, arrogantemente desprezamos os 

outros e o mundo. Vamos ficando velhos na medida em 
que, despercebidamente, começamos recusar a novidade 

porque “no meu tempo era diferente, era melhor”, dizemos. 

O melhor tempo, na verdade, para o jovem de 22 ou de 70 

anos é o tempo que se vive. É vivendo o tempo como 

melhor possa viver que o vivo bem. Viver profundamente 

as tramas que a nossa experiência social nos coloca e 

assumir a dramaticidade da existência na busca da 
reinvenção do mundo são caminhos de juventude.  

Envelhecemos quando, reconhecendo a importância que 

temos em nosso meio, pensamos que ela se deve a nós 

mesmos, que ela se constituiu em nós e não nas relações 

entre nós, os outros e o mundo. (Freire, 2015, p. 68). 

 

Em outro momento, Paulo Freire traz um relevante entendimento 

sobre a importância do respeito às diferenças, condição que é crucial para 

o reconhecimento do envelhecimento enquanto processo individual e 

direito personalíssimo: 

 

A intolerância ou a incapacidade de compreender o 

diferente, de conviver com ele, de com ele nos solidarizar, 

de lutar ao lado dele por uma causa comum é o que nos 
proíbe de superar nossas diferenças apenas adjetivas 

forjando assim a unidade necessária sem a qual nossa luta 

é inviável. A intolerância pressupõe no intolerante uma 

supervalorização de si mesmo em face dos demais 

considerados sempre aquém dele. (Freire, 2015, p. 83). 

 
 

Ainda com referência ao respeito à individualização, o autor 

também aborda a questão da luta contra a discriminação como um 

princípio imperativo ético e fala das ofensas à substantividade do ser: 

 

A possibilidade que temos, criada na História, de discernir, 

de comparar, de escolher, de programar, de atuar, de 

avaliar, de nos comprometer, de nos arriscar, de amar, de 
ter raiva, nos faz seres da decisão, portanto, seres éticos. 

Por isso mesmo é que lutar contra a exploração, contra a 

discriminação, contra a negação de nós mesmos é um 

imperativo ético. Discriminados porque negros, 

discriminadas porque mulheres, discriminados porque 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
259 

homossexuais, ou trabalhadores ou brasileiros ou árabes 

ou judeus, não importa porque discriminados, temos o 

dever de protestar e de lutar contra a discriminação. A 

discriminação nos ofende enquanto fere a substantividade 
de nosso ser. A nossa luta contra as discriminações, contra 

a negação de nosso ser, contra a violência que nos esmaga 

só nos levará à vitória necessária se finalmente realizarmos 

o óbvio: a unidade na diversidade. (Freire, 2015, p. 83). 

 

 

A teoria de freiriana sobre a Unidade na Diversidade é 

extremamente contributiva aos longevos. A principal característica do 

processo de envelhecimento é justamente a diversidade, ou seja, a 

individualidade com que esse processo é experienciado por cada pessoa.  

Assim, quando Freire defende que deve haver unidade entre os 

diferentes, ele fortalece a causa da diversidade como questão social, seja 

ela por qual representação for e explica que é a união dos diferentes que 

pode gerar resultados positivos na luta ética pelo respeito às diferenças: 

 

Unidade dos diferentes conciliáveis e não dos diferentes 

antagônicos. Entre estes, o que pode haver no processo da 

luta é um parêntese, um pacto em função de objetivos 
circunstanciais que servem aos dois polos. Entre aqueles, a 

unidade se faz em função de objetivos estratégicos e não 

apenas táticos. (Freire, 2015, p.83). 
 

Paulo Freire demonstra profundo conhecimento holístico sobre a 

humanidade quando expõe seu pensamento a respeito da finitude e da 

inconclusão dos homens: 

 

Em diferentes momentos deste discurso tenho chamado a 

atenção para a natureza humana social e historicamente 

constituindo-se e não para a natureza humana como um a 
priori da História. E tenho igualmente insistido na finitude 

ou na inconclusão de que nos fizemos conscientes e que 

nos caracteriza como seres históricos. (Freire, 2015, p.91). 

 

 

Ressalta-se que o autor não aborda a questão da finitude com 

amargor ou descontentamento. O conceito é aplicado com a perspectiva 

de autoconhecimento e evolução, remetendo a consciência do que é 
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sabido e não sabido como forma de produzir um novo conhecimento. Ao 

se identificar como projeto, Freire se apresenta como ser inconcluso e, 

portanto, em permanente construção: 

 

Não apenas estamos sendo e temos sido seres inacabados, 
mas nos tornamos capazes de nos saber inacabados, tanto 

quanto nos foi possível saber que sabíamos e saber que não 

sabíamos ou saber que poderíamos saber melhor o que já 

sabíamos ou produzir o novo saber. E é exatamente porque 

nos tornamos capazes de nos saber inacabados que se abre 

para nós a possibilidade de nos inserir numa 

permanente busca. Uma das raízes da educação e que a 
faz especificidade humana se acha aí, na radicalidade da 

inconclusão que se percebe como tal. A permanência da 

educação ou da formação se encontra aí também. Como no 

caráter de constância da busca que é percebida como 

necessária. Da mesma forma, o fundo metafísico da 

esperança se enraíza aí. Como seria possível ao ser que 
inconcluso e consciente de sua inconclusão se insere numa 

busca permanente, fazê-lo sem esperança? Minha 

esperança parte de minha natureza de ser como projeto. 

(Freire, 2015, p. 91). 

 

Dentro da temática do envelhecimento um dos piores tabus é a 

morte. O envelhecimento é muitas vezes identificado pela proximidade 

com o fim da vida e a velhice é, em vários momentos, colocada como 

sinônimo de doença11 e de dependência. Assim, quando Paulo Freire 

inova e apresenta a esperança dentro do contexto da finitude, ele 

ressignifica a reflexão sobre o assunto e desmistifica o tema, 

aproximando-o da ideia de educação constante e evolutiva:  

 

A educabilidade humana se alicerça na finitude de que nos 

tornamos conscientes. Para que a finitude, que implica 

processo, reclame educação, é preciso que o ser nela 

envolvido se torne dela consciente. É a consciência do 

inacabamento que torna o ser educável. O inacabamento 
sem a consciência dele engendra o adestramento e o 

cultivo. “Os animais se adestram, as árvores se cultivam, 

homens e mulheres se educam”. (Freire, 2015, p. 92). 

 

 

 
11 CID11 – vide nota anterior. 
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Demonstrando a atualidade de uma obra lançada originalmente há 

26 anos, novamente há espaço para o combate ao preconceito enquanto 

exemplo de deterioração da sociedade, e neste momento do livro, o 

escritor registra expressamente a discriminação contra o velho, 

atualmente nomeada de etarismo: 

 

E é preciso também, na experiência de preservar a 

esperança necessária, que se identifiquem como exemplos 

da deterioração da sociedade, o desrespeito às classes 

populares, os salários indecentes dos professores do ensino 

básico, o desrespeito à coisa pública, os descalabros do 

mundo oficial, o desemprego, a miséria, a fome, 
verdadeiras pornografias na vida brasileira. A 

discriminação, não importa se contra o negro, a negra, 

contra a mulher, contra homossexuais, contra o índio, 

contra o gordo, contra o velho. (Freire, 2015, p. 105). 

 

 

E novamente, como não poderia deixar de ser em uma obra de 

Paulo Freire, a educação é exaltada como fonte de mudança e de 

esperança: “E que poderá fazer a educação com vistas à esperança?” E 

a resposta vem a seguir:  

 

Qualquer que seja a dimensão pela qual apreciemos a 

prática educativa, a gnosiológica, a estética, a ética, a 

política, seu processo, se autenticamente vivido, implica 

sempre a esperança.” (Freire, 2015, p. 105). 

 

A obra termina com a defesa da democracia, posicionamento 

presente em todo o legado de Freire:  

 

De qualquer modo, por mais chocantes que sejam os fatos, 

o remédio jamais poderia ser o fechamento de novo da 

sociedade. Na verdade, as negatividades que 

experimentamos hoje não são devidas à democracia. É 

exatamente porque estamos ensaiando com mais rigor a 

democracia que certas coisas estão se dando e de muitas 
outras tomamos consciência. (Freire, 2015, p. 105). 
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Considerações Finais 

Como demonstrado acima, em sua obra À Sombra Desta 

Mangueira, Paulo Freire traz relevantes contribuições para uma 

substancial reflexão sobre o papel social das pessoas idosas e para a 

efetivação do direito personalíssimo de envelhecer. 

Na obra pesquisada o autor se identifica como idoso, o que o integra 

como personagem protagonista do envelhecimento sobre o qual discursa 

e não como cientista observador.  

E é sob a ótica muitas vezes pessoal (e empática) que ele ressalta 

sua importância no contexto da longevidade e da finitude. 

Freire fala de humildade e da incompletude do ser humano sem 

deixar de valorizar seu conhecimento e sua vivência. Ele defende que o 

envelhecimento não deve estagnar as pessoas e que elas devem 

continuar aptas e dispostas a aprender, conhecer e se aprimorar: 

“primeiro, que posso saber melhor o que já sei, segundo que posso saber 

o que ainda não sei, terceiro, que posso produzir o conhecimento ainda 

não existente” (Freire, 2015, p. 105). 

O autor consegue aproximar conceitos que comumente são 

apresentados não só como distantes, mas geralmente como antagônicos; 

ele vincula a finitude ao autoconhecimento e a esperança. E defende que 

através do reconhecimento da incompletude do ser, é possível avançar e 

evoluir através da educação e do conhecimento. 

Com essa visão diferenciada Paulo Freire eleva o processo do 

envelhecimento sob a perspectiva do progresso individual e não enfatiza 

a decrepitude que pode (ou não) estar presente nas velhices. Assim o 

faz, justamente porque defende que a conotação de velho ou moço 

decorre mais de posicionamentos pessoais do que de critérios etários 

objetivos. 

Para Freire, os critérios determinantes de juventude ou velhice não 

devem ser unicamente cronológicos. Segundo ele, ninguém é velho ou 

moço simplesmente porque nasceu a mais ou menos tempo uma vez que 
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existem outros elementos que devem ser considerados, entre eles, a 

forma de pensar o mundo, de se posicionar e se abrir para o novo e para 

os recomeços.  

Freire defende a luta emergencial e solidária contra vários tipos de 

preconceito, entre eles, expressamente, o etarismo. Ele ressalta o valor 

da Unidade na Diversidade e demonstra que a discriminação é uma 

esmagadora forma de violência uma vez que fere a substantividade de 

cada um. Ou seja, a luta contra as discriminações, só será vitoriosa 

quando deixar de ocorrer de maneira individual ou setorizada e passar a 

ser exercida de forma conjunta e coletiva.  

Tal posicionamento demonstra a atualidade e o valor do conteúdo 

apresentado em À Sombra Desta Mangueira para a temática 

gerontológica e principalmente, para a concretização do direito 

personalíssimo de envelhecer.  

O autor eleva a reflexão do envelhecimento (e o reconhecimento 

das diversas velhices) a um patamar positivo e progressista, focando nas 

possiblidades de evolução e aprimoramento tanto pessoal quanto plural 

da humanidade. 

O Brasil precisa se reconhecer enquanto país envelhecido e o 

pensamento de Paulo Freire em À Sombra Desta Mangueira é um grande 

contributo para essa assimilação social justamente pela abordagem 

diferenciada e inovadora trazida pelo autor. 

O país encontra-se em franco processo de maturação populacional. 

Já atravessou as fases iniciais da transição democrática e atualmente 

encontra-se com as taxas de fertilidade e mortalidade baixas de forma 

que a antiga “pirâmide” social tem hoje um formato de retângulo com 

expectativa de vida ao nascer de 72 anos.  

Portanto, a longevidade da população brasileira é fato irreversível 

e os desdobramentos e impactos dessa rápida alteração na estrutura 

demográfica do país, precisam ser reconhecidos e valorizados.  
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As pessoas idosas e o próprio avanço da longevidade populacional 

precisam receber recursos prioritários e formulações de políticas públicas 

adequadas e eficientes para atender as demandas da maturação 

conquistada.  

Neste contexto, quando Freire apresenta o processo de 

envelhecimento sob uma ótica afirmativa, ele contribui para formação de 

uma autoimagem coletiva favorável e inclusiva.  

Na obra em destaque a idade em si não é, em nenhum momento, 

apresentada de forma pejorativa, negativa ou como fator impeditivo de 

qualquer avanço humano, ao contrário! Freire defende que a 

dialogicidade (compreendida enquanto momento em que os seres 

humanos se encontram para conhecer e refletir sobre sua realidade) está 

repleta de curiosidade, inquietação e procura, e que os seres humanos, 

enquanto vivos, estão aptos ao aprendizado e ao desenvolvimento. 

Assim, fica evidenciada a visão edificante que Paulo Freire propõe 

para o envelhecimento. Também há na obra em questão uma 

importantíssima defesa da diversidade, conceito que é fundamental para 

a concretização do direito personalíssimo de envelhecer.  

Enfim, concretizar o direito personalíssimo de envelhecer significa 

dar efetividade ao que está previsto em lei, principalmente no artigo 8º 

do Estatuto do Idoso (O envelhecimento é um direito personalíssimo 

e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 

vigente.).  

Portanto, se a proteção já existe em lei, a concretude deve ocorrer 

através da aplicação da norma, da prática efetiva do direito positivo e 

principalmente, da assimilação de seu conteúdo pela sociedade brasileira.  

Neste ponto, o pensamento de Paulo Freire em À Sombra Desta 

Mangueira sobre as boas perspectivas de evolução do ser durante o 

envelhecimento converge para que essa assimilação ocorra, uma vez que 

ele é capaz de relacionar (como ninguém havia feito) diversidade, 

individualidade, envelhecimento, incompletude, evolução e esperança.  
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CAPÍTULO 15 – VELHICES INÉDITAS VIÁVEIS: DIÁLOGOS COM 

PAULO FREIRE 

 
 

Camille Auatt da Silva  

Gerson Tavares do Carmo 

 

 

Uma das maiores conquistas da humanidade foi a longevidade do 

ser humano vivo ativo, que ocorreu por vários motivos, inclusive pela 

melhora substancial dos marcadores de saúde das populações, ainda que 

tais marcadores estejam distantes de se distribuir de forma equilibrada 

não só por países, mas por regiões nos contextos socioeconômicos. Tem-

se, assim, além de uma alteração na composição etária mundial, uma 

mudança no conceito de velhice.  

Um que desponta e traz engajamento para sua desmitificação é que 

todos aqueles que fazem parte ou adentram na chamada “Terceira Idade” 

apresentam características semelhantes. Portanto, é importante ter em 

mente que não existe velhice e sim velhices.  

Outro conceito que é mais contemporâneo e observado 

principalmente dentre a geração baby boomer, é a velhice como fase 

ativa da vida. De acordo com Ordonez e Cachioni (2009) 

 

A velhice, aos poucos, passou a ser vista como um 

momento no qual se pode viver com prazer, satisfação, 
realização pessoal, de modo mais maduro e também 

produtivo. Com essa perspectiva, passaram a ser buscadas 

novas posturas de atendimento e de oferta de serviços e 

de atividades ao idoso, compatíveis com as novas imagens 

do envelhecimento (Ordonez; Cachioni, 2009, p. 75). 

 

 Essa fase da vida que antes era usufruída por poucos, hoje passou 

a ser comum mesmo em países menos desenvolvidos, tornando-se, 

assim, um desafio para o atual momento da sociedade mundial (Closs; 

Schwnake, 2010 apud Veras, 2016). As novas imagens do 

envelhecimento refletem um sujeito ativo, que tem vontade de aprender 
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e viver ou, por que não dizer, uma “velhice inédita”. Portanto, torna-se 

importante que esse indivíduo encontre meios e tenha suporte para que 

suas funções e necessidades físicas, sociais e mentais sejam preservadas 

e atendidas proporcionando a possibilidade de usufruir da longevidade.  

Dessa forma, nessa mudança de paradigma, a educação aparece 

como uma importante forma de proporcionar aos idosos um 

envelhecimento ativo e saudável, com o máximo de independência e 

autonomia. Ressalta-se aqui que como existem velhices – no plural –, a 

educação viabilizaria o envelhecimento ativo e saudável tanto dos idosos 

das camadas populares quanto dos que não se encontram à margem da 

sociedade sob a ótica dessa estratificação social. Embora em situações e 

posição de vida diferentes, a classificação “idoso” une esta população e a 

desqualifica socialmente, sendo este rótulo uma situação-limite que pode 

ser rompida por meio da educação.  

Apesar de – para alguns – soar estranho relacionar idosos à 

educação e de fato as pesquisas e movimentos unindo estes dois objetos 

ainda estejam em crescimento, a Gerontologia Educacional é uma 

realidade.  

Subárea de estudos da Gerontologia e fazendo interface com a 

Gerontologia Social, nos anos 70 a Gerontologia Educacional teve como 

seu expoente David Peterson. Entendendo que envelhecimento e 

educação são temas que dialogam, o referido autor a conceituou se 

firmando em três pilares: (1) educação para pessoas de meia-idade ou 

idosas, (2) educação sobre envelhecimento e idosos para o público geral, 

(3) educação para pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar com 

idosos. 

 Em consonância com o pilar número um estabelecido por Perterson 

(1976), muitos pesquisadores (Cachioni, 2003; Cachioni, Neri, 2004; 

Costa, 2011; D`Alencar, 2002; Kachar, 2001) já vêm provando o quão 

benéfico é o estudo para o idoso. Além disso, legitimando o que as 

pesquisas apontam e muitos sujeitos que participam de programas 
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educacionais vivem, recentemente a Organização Mundial da Saúde 

considerou a educação como um quarto pilar para o envelhecimento 

ativo, sendo eles: a saúde, a participação social, a proteção social e o 

treinamento contínuo (ou educação continuada) (OMS, 2005).  

Este reconhecimento impulsiona a continuação de programas já 

existentes, bem como contribui para a elaboração de novas ações e 

oportunidades específicas para o público idoso, principalmente no Brasil, 

país que envelhece a passos largos e tem projeção de um quarto da 

população em 2060 ser composta por pessoas com mais de 65 anos 

(IBGE, 2018). 

No entanto, neste contexto em transformação, percebe-se que são 

necessárias mudanças no atendimento e inclusão da pessoa idosa na 

sociedade. Nota-se também uma demanda crescente na educação para 

o envelhecimento e principalmente a ação semelhante para o sujeito já 

envelhecido configura-se como importante iniciativa.  

Sendo assim, a fim de contribuir para a emergente discussão sobre 

a oferta de educação para idosos e a importância desta, é que este 

trabalho tem como objetivo destacar a relação existente entre o idoso e 

a educação no Brasil, com enfoque na Educação de Jovens e Adultos 

como herdeira da educação popular de Paulo Freire, contrapondo os 

aspectos legais e a prática, bem como esta modalidade como espaço para 

a construção coletiva de uma “velhice inédita”.  

 

Panorama legal sobre o direito do idoso à educação 

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD), em 2019 do total de analfabetos no Brasil, 

18% destes tinham 60 anos ou mais, o que equivale a quase 6 milhões 

de pessoas (IBGE, 2020). O número expressivo tem raízes históricas, é 

o reflexo do passado no presente.  

 Diferente dos dias atuais, o direito a educação no passado em 

nosso país não era postulado como um direito de todos. Por muitos anos 
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apenas uma classe específica da sociedade teve acesso ao saber formal, 

criando uma hierarquia social baseada na detenção da habilidade de 

leitura e escrita principalmente. Esse acesso apenas de uma minoria ao 

saber resultou em um grande número de adultos e idosos analfabetos no 

país até os dias atuais, conforme exposto acima.  

 Foi com a Constituição Federal de 1988 que a educação passou a 

ser considerada como um direito de todos e dever do Estado. A Lei nº 

8.842 de janeiro de 1994, dispondo sobre a Política Nacional do Idoso 

(PNI), buscou garantir e efetivar os direitos dos idosos, dentre eles a 

educação (Brasil, 1994). Após dois anos, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) 9.394/96 no seu artigo 37, determinou que a 

Educação de Jovens e Adultos com sua função reparadora, equalizadora 

e a função qualificadora era a modalidade regulamentada para atender 

os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar no 

passado ou não completaram a educação básica na considerada “idade 

certa” (Brasil, 1996). Nota-se que não há referência ao idoso em 

específico, generalizando como adulto todos os indivíduos que não são 

crianças e nem são jovens. A referência ao idoso na modalidade EJA só 

aconteceu nos anos 2000 com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação de Jovens e Adultos, conforme será relatado em outra seção.  

Representando o documento nacional mais recente que reforça o 

direito a educação pelo público 60+, temos o Estatuto do Idoso.  

Promulgado oficialmente em 2003, o Estatuto começou a tramitar 

no Congresso Nacional a partir de 1997. Em 2000, foi instituída uma 

Comissão Especial da Câmara Federal para tratar do documento, tendo 

sido aprovado em 1º de outubro de 2003. Assim, a Lei 10.741 é 

conhecida por formar as bases das políticas públicas brasileiras relativas 

ao idoso. 

O direito à educação está presente no capítulo V nos artigos 20 a 

25, os quais incluem também a cultura, o lazer e o esporte. O artigo 21 

ressalta que o Poder Público criará oportunidades de acesso à educação, 
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com adequação de currículos, metodologias e materiais didáticos 

destinados aos idosos. Além disso, dentre os direitos da população 60+, 

previstos pelo Estatuto do Idoso, o direito à educação é uma medida que 

deve ser facilitada e promovida pelas entidades e pelo governo (Brasil, 

2003). 

Diante do supracitado, nota-se que o direito do público idoso a 

educação se faz presente em quatro marcos legais brasileiros. Entretanto, 

sabe-se que leis por vezes são resultado de movimentos histórico-sociais 

e que nem sempre a teoria se consolida na prática. Portanto, para além 

de saber que a educação é um direito do idoso e a EJA é a modalidade 

de ensino básico regulamentada por lei para atender este público, 

compreender o contexto histórico e conhecer seu idealizador proporciona 

a compressão macro do porquê nem sempre o que está escrito no papel 

acontece na prática. 

 

História da educação brasileira para os idosos e as contribuições 

de Paulo Freire  

A princípio, pode-se dizer que a relação existente entre idoso e 

história da educação é praticamente de ausência, visto que por muitos 

anos foi ofertado educação formal apenas para as crianças, jovens e 

posteriormente adultos trabalhadores, demonstrando o interesse velado 

por parte dos governantes ao realizarem esta oferta. Sendo assim, o 

pouco que existe de história da educação para os idosos está atrelado a 

educação para adultos, sendo como um desdobramento da mesma. 

De acordo com Gouveia e Silva (2015) os registros mostram que 

existe educação de adultos desde o período colonial através das ações 

educativas missionárias (Gouveia; Silva, 2015).  

Calcadas no interesse de alfabetizar para dominar, Lopes e Sousa 

(2005, p. 3) dizem que: 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.741.htm
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Inicialmente a alfabetização de adultos para os 

colonizadores, tinha como objetivo instrumentalizar a 

população, ensinando-a a ler e a escrever. Essa concepção 

foi adotada para que os colonos pudessem ler o catecismo 
e seguir as ordens e instruções da corte, os índios 

pudessem ser catequizados e, mais tarde, para que os 

trabalhadores conseguissem cumprir as tarefas exigidas 

pelo Estado. 

 

Percebe-se que na época a alfabetização da população era vista 

como uma ferramenta de manipulação em massa. Aos índios adultos era 

“dado o direito” de aprender apenas para obedecer, o analfabeto não 

tinha serventia. 

Com o fim do período colonial, a educação para adultos aparece na 

Constituição de 1934, onde é posto que a educação é dever do Estado, 

sendo a oferta do ensino primário integral gratuito e de frequência 

obrigatória, extensiva também aos adultos. Entretanto, com o golpe 

militar de Getúlio Vargas e a nova Constituição (1937) proposta por ele, 

esta pequena conquista dos adultos – e da população como um todo – 

em relação ao direito a educação fica em suspenso, pois a educação não 

estava mais sob responsabilidade do Estado, sendo extremamente 

restrita a uma minoria elitista. Durante o Estado Novo (1937 – 1945) a 

educação ofertada não era para que o pensamento crítico acontecesse, 

pois uma população pouco crítica é mais suscetível à manipulação. Para 

os jovens e adultos, por sua vez, pensava-se somente na formação 

profissionalizante, sendo o objetivo principal capacitá-los para o trabalho 

nas indústrias (Martins; Agliard, 2013). 

Devido ao cenário e restrito acesso a educação, grande parte dos 

brasileiros era analfabeto. Segundo Coleti (2008) “É importante ressaltar 

que, nesse período da história brasileira, o analfabetismo era concebido 

como ‘causa’ da situação econômica, social e cultural da época, e não 

como ‘efeito’. Essa concepção validava a visão do analfabeto adulto como 

incapaz e assim, marginalizado” (Coleti, 2008, p.3). O censo populacional 

de 1940, por exemplo, constatou que 56% da população maior de 15 
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anos era analfabeta, isto é, todo esse contingente era tido como incapaz 

e vivia a margem. 

Com o país se redemocratizando, percebeu-se a necessidade de 

eleitores para votar, o que fez surgir a primeira proposta oficial para a 

Educação de Jovens e Adultos. De acordo com Coleti (2008, p. 3) 

 

Ao final da ditadura de Getúlio Vargas em 1945, o país se 

democratizava lentamente e dois anos depois se iniciou a 

Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes, 

coordenada por Lourenço Filho que, como sua experiência 

de professor da época, conseguiu estender o programa 

para as diversas regiões brasileiras. Assim várias escolas 
supletivas foram criadas, mobilizando diversos campos 

administrativos, profissionais e também de voluntários. 

 

Sobre a CEAA (1947-1950) Lopes e Sousa (2005, p. 4) afirmam 
que 
 

A campanha possuía duas estratégias: os planos de ação 
extensiva (alfabetização de grande parte da população) e 

os planos de ação em profundidade (capacitação 

profissional e atuação junto à comunidade). O objetivo não 

era apenas alfabetizar, mas aprofundar o trabalho 

educativo. Essa campanha – denominada CEAA – atuou no 

meio rural e no meio urbano, possuindo objetivos diversos, 

mas diretrizes comuns. No meio urbano visava a 
preparação de mão-de-obra alfabetizada para atender às 

necessidades do contexto urbano-industrial. 

 

Por apresentar inadequações em sua estrutura administrativa, 

financeira e no método pedagógico proposto, o projeto chegou ao fim. 

Apesar de o objetivo oculto ter sido o aumento de eleitores no país, pode-

se dizer que a Campanha conseguiu diminuir o índice de analfabetismo 

entre os jovens e adultos. Ressalta-se o foco ainda em formar mão de 

obra alfabetizada, o que faz com que os idosos permaneçam excluídos 

dessas “oportunidades educacionais”. 

Desde então outras propostas educacionais para esse público 

aconteceram, como a realização do 1° Congresso Nacional de Educação 

de Adultos, ainda em 1947, sucedido pelo Seminário Interamericano de 
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Educação de Adultos em 1949, outro evento de extrema importância para 

a educação de adultos. Na década de 50 foi realizada a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) e aconteceu o 2° 

Congresso Nacional de Educação de Adultos (1958). No evento discutiu-

se sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que culminou, 

em 1962, na elaboração do Plano Nacional de Educação. A década de 60 

iniciou com um novo impulso nas campanhas de educação para 

adultos/educação popular, tendo o protagonismo das primeiras ações 

educacionais de Paulo Freire para o educando adulto. Freire concebia a 

educação e alfabetização como um meio de conscientização dos sujeitos 

envolvidos no processo. Para o professor, o ensino da alfabetização a 

partir de uma palavra já conhecida pelo educando traz sentido àquela 

aprendizagem. Os temas geradores, conforme nomeia Freire, são peças-

chave para a efetivação do ensino. Mais que uma proposta de método, 

Freire propunha educar para libertar. Contudo, em 1964, o golpe militar 

reprime todos os movimentos de alfabetização que tinham como objetivo 

fortalecer uma cultura popular, libertar a população de uma ideologia 

repressora o que faz com que Freire, por exemplo, seja cassado e as suas 

ideias são proibidas de circular pelo país (Lopes; Sousa, 2005; Coleti, 

2008; Oliveira; Siqueira, 2014; Gouveia; Silva, 2015). 

Como forma de suprir a lacuna deixada pela repressão aos 

movimentos da educação popular cria-se o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) cujos objetivos eram atender as demandas 

políticas, acabar com o analfabetismo e formar mão de obra qualificada 

para o mercado. Diferente do que era proposto pelo educador Freire – 

educar para libertar –, o MOBRAL foi instituído para legitimar a ideologia 

vigente. Com suas atividades divididas entre dois grupos: os do com 

menos de 30 anos e os do com mais de 30, nota-se a exclusão dos idosos 

em mais um movimento educacional. Fato semelhante aconteceu em 

outro marco importante na história da educação de jovens e adultos do 

Brasil, o Ensino Supletivo implantado em 1971, mais uma vez os idosos 
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não são considerados como público alvo ou ao menos são citados como 

parte dele (Lopes; Sousa, 2005; Coleti, 2008; Oliveira; Siqueira, 2014; 

Gouveia; Silva, 2015). 

Com o fim do governo militar na década de 1980, o país passa por 

grandes transformações sócio-políticas. No que diz respeito ao contexto 

educacional para os adultos, a filosofia de Paulo Freire é retomada aos 

poucos e em 1985 o MOBRAL é extinto, ficando em seu lugar a Fundação 

EDUCAR. As atividades da EJA são ampliadas e como fruto da organização 

de educadores, educandos e políticos em prol de uma educação pública 

e gratuita para todos, na Constituição de 1988 é garantida a 

obrigatoriedade, não somente a gratuidade, do ensino fundamental aos 

que a ele não tiveram acesso na idade própria, incluindo, portanto, jovens 

e adultos. Diante desse parecer, a Constituição se configura como 

importante conquista para os jovens e adultos e uma conquista parcial 

para os idosos, pois mais uma vez estes não são citados em específico 

(Lopes; Sousa, 2005; Coleti, 2008; Peres, 2010). 

Após alguns anos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9.394/96 no seu artigo 37, determinou-se que a 

“educação de jovens e adultos seria destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade apropriada” (Brasil, 1996, p.28). Portanto, a Educação de Jovens e 

Adultos é uma modalidade de ensino regulamentada por lei com 

finalidades e funções específicas, que recebe jovens a partir dos 15 anos 

de idade e adultos que por alguma razão não conseguiram completar a 

Educação Básica na dita idade apropriada. Apesar dos idosos não serem 

citados novamente, considera-se o idoso pertencente ao grupo dos 

“adultos”, sendo assim, aqueles que têm interesse em retornar para as 

salas de aula ou iniciar os estudos pode se matricular na modalidade EJA. 

Foi com o surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos estabelecidas pelo parecer CNE/CEB 

11/2000 que o idoso foi inserido na EJA considerando os aspectos 
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burocráticos. Sabendo que a referida modalidade de ensino tem como 

função reparar, equalizar e qualificar, sendo nesta última que o idoso é 

beneficiado e ganha – teoricamente – o seu espaço, pois ao garantir o 

direito de aprender por toda a vida a educação é posta como parte da 

formação do indivíduo, necessitando ser continuada para a constante 

atualização e inserção deste na sociedade (Gouveia; Silva, 2015). No 

parecer é posto que “A EJA é uma promessa de qualificação de vida para 

todos, inclusive para os idosos, que muito têm a ensinar para as novas 

gerações” (Brasil, 2000. p. 8). Dessa forma, o termo idoso que antes 

ficava implícito junto aos adultos, aparece e enfatiza que a EJA também 

é uma modalidade de ensino para aqueles que têm 60 anos ou mais. 

Baseado em como Paulo Freire compreende o humano, sendo este 

um ser inacabado em constante formação, pode-se dizer que a terceira 

função da EJA também dialoga com Freire.   

É importante ressaltar que em paralelo as mudanças que ocorreram 

na educação para jovens e adultos no Brasil, discussões sobre o assunto 

aconteciam no meio internacional. A proposta de uma “educação ao longo 

da vida” adotada no país apenas nos anos 2000, por exemplo, já vinha 

sendo discutida no contexto internacional há alguns anos. A Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), em 

1990, trouxe para a discussão o conceito e foi no Relatório da Comissão 

Internacional para o Desenvolvimento da Educação, conhecido como 

Relatório Faure, que a ideia de situar a educação de adultos dentro de 

um contexto mais amplo – “ao longo da vida” – se desenvolveu e foi 

reforçada posteriormente no Relatório Delors. Portanto, pode-se dizer 

que as conquistas e mudanças na legislação que ocorreram no país foram 

reflexo de discussões amplas. 

Inseriu-se o termo “idoso” como público da EJA, mas este foi de fato 

incluído? 
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A EJA para o idoso: aqui é o meu lugar? 

Embora toda a filosofia de Freire (educar para libertar) que norteou 

a estruturação dos pilares e objetivos da Educação de Jovens e Adultos e 

vão ao encontro do que a educação representa para o público 60+, como 

anteriormente citado, o termo “idoso” só passa a existir oficialmente para 

a EJA a partir do Parecer CNE/CEB 11/2000, pois até então a velhice não 

havia sido citada nem na Lei de Diretrizes e Bases. Nota-se, assim, que 

a distância existente entre a teoria e a prática pode ser grande. 

Questionando a EJA como uma modalidade de ensino para o idoso, 

Peres (2010) em seu artigo “Velhice, educação e exclusão: a educação 

de jovens e adultos e o analfabetismo entre idosos” chama a atenção 

para o fato de que existe grande diferença entre um adulto de 30 anos e 

outro “adulto” – na verdade idoso – de 60. Para o autor, 

 

[...] não diferenciar a velhice da vida adulta, como fase que 

demanda atenção especial, bem como metodologias 

próprias de ensino, seria assumir uma perspectiva no 

mínimo reducionista, análoga à consideração da infância 

como uma “vida adulta em miniatura”, que vigorou no 

período medieval. (Peres, 2010, p. 62). 

 

A heterogeneidade etária que a EJA contempla e a falta de uma 

diferenciação entre aqueles que a frequentam é uma problemática 

levantada pelo autor, pois cada público necessita de uma metodologia 

própria, considerando seus objetivos, modo de aprender, entre outros 

determinantes. Ainda de acordo com o autor, 

 

Uma das principais críticas que podemos fazer aos 

programas de EJA é quanto à utilização da mesma 

metodologia de ensino para um público potencialmente 

heterogêneo no que se refere à faixa etária. Numa mesma 

turma convivem, por exemplo, jovens de 18 anos com 
adultos de 40 e idosos de 70 anos. Não é necessário ser 

especialista em educação para perceber que cada um 

desses grupos de idade possui perspectivas e expectativas 

totalmente diferentes quanto à educação. (Peres, 2010, p. 

67). 
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Enfatizando também o fator idade, em seu artigo intitulado de “O 

não-lugar da pessoa idosa na educação” Paula (2009) aponta a 

juvenilização da EJA como algo ruim para os idosos nesta modalidade de 

ensino. Para a autora, 

 

Ao contrário dos jovens que frequentam a escola não por 

opção, mas por força da legislação vigente, os adultos e 

idosos buscam espaços para continuidade da sua educação 

por interesse próprio. Assim, deparamo-nos claramente 

com o desafio de pensarmos uma educação que não reduza 

o ser adulto às necessidades do mercado e apenas 
privilegie a capacitação técnico-científica do educando em 

detrimento aos conhecimentos necessários para a sua 

formação humana. (Paula, 2009, p. 36). 

 

Pautar o ensino da EJA em conhecimentos técnicos e que têm como 

objetivo formar o indivíduo somente para o mercado de trabalho restringe 

a modalidade de ensino àqueles que buscam por essa formação e estes 

normalmente não são os idosos. De acordo com Paula (2009, p. 38), “Na 

visão que concebe a escola como espaço para qualificar mão de obra para 

o mercado, os idosos estão a princípio, obviamente, descartados”. Sendo 

assim, conhecer quais as expectativas trazem consigo com a volta à 

escola após os 60 anos de idade, além de ofertar o que eles buscam é de 

extrema importância. Esta preocupação é demonstrada por Fonseca 

(2002, p. 47) ao afirmar que 

 

Uma proposta educativa precisa indagar seus alunos sobre 
suas próprias expectativas, demandas e desejos para 

indagar-se a si mesma sobre a sinceridade de sua 

disposição e a disponibilidade de suas condições para 

atendê-las ou com elas negociar. Pergunte-se, pois, a 

alunos e alunas da EJA: o que motiva seu próprio 

investimento na Educação do adulto que é ele mesmo? 

 

A instituição escolar para o idoso tende a ter um significado 

diferenciado. Após ter passado por situações diversas, o pertencente à 
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Terceira Idade pode ter a escola como um local para fazer amizades, 

ocupar o tempo livre ou realizar o sonho de estudar e aprender o saber 

formal, como aprender a ler e a escrever. Sobre os motivos para o retorno 

ou o ingresso escolar, Gouveia e Silva (2015, p.9) apontam que 

 

Para os idosos o reingresso na vida escolar pode trazer 

diferentes benefícios e ter diferentes motivações. Podem se 

dar por indicação médica para realização de atividade que 

previnam doenças como a esclerose, pela busca por 
autonomia para cuidar de suas economias, ou pelo simples 

interesse em se manterem atualizados, entre outros. 

  

De forma complementar, Cachioni e Todaro (2016, p. 177) 

ressaltam que 

 

Os alunos idosos da EJA são sujeitos da experiência e suas 
vidas são pontuadas por situações-limite em que souberam 

parar, pensar, sentir, ponderar e agir. Ao ir/voltar para a 

escola, querem viver essa experiência escolar como as 

outras já vividas ao longo de suas existências. 

 

Sendo assim, estar na escola vai muito além de apenas se 

instrumentalizar para ingressar no mercado de trabalho. Por conta disso, 

é preciso recordar a importância da terceira função da EJA para os idosos, 

a de uma “educação ao longo da vida”. Sobre o assunto, o diretor do 

Departamento de EJA do Ministério da Educação (MEC) de 2004 a 2007, 

o inglês Timothy Ireland, responsável pela coordenação da sexta edição 

da Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confintea VI) que 

aconteceu em Belém do Pará no ano de 2009, ao conceder uma entrevista 

à revista Nova Escola antes do evento enfatizou que relacionar a 

Educação de Jovens e Adultos a uma escolaridade compensatória como 

ainda é feito no Brasil é um erro. De acordo com Timothy “O processo 

educativo, idealmente, começa na infância e termina somente na velhice. 

Dessa forma, a EJA tem de ser vista numa perspectiva mais ampla, 

dentro do conceito de educação e aprendizagem que ocorre ao longo da 

vida” (Ireland, 2009). 
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Não se discute aqui que a alfabetização não é importante na 

Educação de Jovens e Adultos, mas sim que a EJA não se finda na 

alfabetização. Na verdade, ter uma população que sabe ler e escrever 

deveria ser uma meta de todos os países, pois 

 

A alfabetização é um direito em si mesma – precisamente 

porque, sem ela, as pessoas não têm oportunidades iguais 

na vida […]. Aqueles que podem utilizar a escrita e a leitura 

para defender e exercer seus direitos legais têm vantagem 
significativa em relação àqueles que não podem. Por 

intermédio da alfabetização, os indivíduos obtêm os meios 

de participação política na sociedade. (Richmond; Robinson; 

Sach-Israel, 2009, p. 19-28 apud Gadotti, 2013, p. 25). 

 

Ser alfabetizado é ter a possibilidade de participar de forma integral 

da sociedade, ser um cidadão ativo e ainda é com esse objetivo que 

muitos idosos procuram a escola, pois, como já visto anteriormente, os 

índices de analfabetismo entre eles são os mais altos comparados a 

outras faixas etárias. Cansados de viver à margem da sociedade durante 

toda a vida estes veem nas instituições escolares uma forma de serem 

(re) integrados socialmente. 

Entretanto, ao longo de toda a sua vida os pertencentes da 

população 60+ viveram experiências que contribuíram para construir o 

sujeito que são hoje e tais aprendizados não podem ser desconsiderados. 

Trazer tamanha bagagem para a sala de aula e principalmente fazer deles 

um meio para proporcionar novos conhecimentos só tornará o espaço 

escolar mais interessante e propício à permanência. 

Sugerindo uma proposta curricular diferenciada para o idoso e que 

principalmente considere a experiência de vida dele, Kachar (2001, p. 23) 

afirma que 

 

 

 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
280 

Deverá haver na escola um currículo que evite o 

oferecimento de informações sem aprofundamento, com 

uma abordagem superficial, despojada de significado para 

o idoso. Se houver uma valorização dos saberes já 
existentes do idoso, oportunidades de desenvolvimento de 

competências e talentos, e participação no processo 

educacional, isso lhe possibilitará apropriar-se de 

conhecimentos que favorecerão melhor compreensão da 

realidade que o envolve, em todas suas dimensões: o 

mundo, os fatos, as pessoas... 

 

De forma complementar Costa (2001, p. 37-52 apud D’Alencar, 

2002, p. 75) considera que 

 

O processo ensino-aprendizagem deve possibilitar ao idoso 

reflexões em torno do seu ambiente concreto, das suas 

vivências cotidianas, da sua realidade mais próxima. Essas 

reflexões conjuntas aumentam o nível de consciência dos 
problemas que afetam o coletivo. Isto ajuda a promover o 

sujeito, não ajustá-lo a realidades pré-programadas. A 

aprendizagem deve situar-se diretamente a partir da 

experiência, pois nenhuma necessidade é mais humana do 

que a de perceber o significado da própria experiência. 

 

O idoso que decide voltar para as salas de aula precisa encontrar 

diariamente motivações para continuar naquele espaço, pois a vergonha, 

a baixa estima, a defasagem no desenvolvimento cognitivo e as 

dificuldades cotidianas são barreiras enfrentadas por muitos deles todos 

os dias para estarem ali. Ver funcionalidade no que está sendo ensinado 

é um grande motivo para continuar frequentando a escola. Percebe-se 

que o que se propõe como prática educativa para o idoso é semelhante 

à proposta de Freire – ensinar por meio de um signo conhecido e ensinar 

para libertar – mesmo a sua “metodologia” tendo sido pensada para a 

educação popular cujo público era predominantemente de adultos, ela se 

adéqua perfeitamente aos pertencentes à Terceira Idade. Pode-se dizer, 

então, que caso a EJA como herdeira da educação popular seguisse os 

princípios de seu mentor, os idosos estariam sendo contemplados no que 

diz respeito à prática educativa. 

Para além do currículo, mas algo tão importante quanto, é a 
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consideração que o idoso pode apresentar dificuldades específicas 

normais do envelhecimento, como a diminuição na capacidade de 

memorização, dificuldade na audição, visão e locomoção. Por conta delas, 

o ambiente escolar precisa estar adaptado para recebê-los, como uma 

sala com boa iluminação, de fácil acesso, carteiras confortáveis e um 

ambiente silencioso, por exemplo. Este último fator, quando imaginado 

uma turma de EJA com a presença de várias faixas etárias e, cada vez 

mais, com a predominância dos jovens, pode ser considerado difícil de 

ser atingido, dificultando a concentração e consequentemente 

aprendizagem do idoso.  

Portanto, segundo Peres (2010, p. 67), 

 

[…] o que temos observado é o caráter excludente da 
própria EJA, na qual muitos idosos e adultos mais velhos 

sentem-se constrangidos, humilhados e desrespeitados em 

sua dignidade como pessoa humana, por um modelo 
educacional tecnicista e reprodutor, que desconsidera os 

conhecimentos adquiridos pelos indivíduos nas suas 

experiências de vida, tratando seres humanos 

essencialmente diferentes como iguais. 

  

Dessa forma, pode-se dizer que apesar da EJA ser legalmente 

considerada a modalidade de ensino básico para os idosos, ela na prática 

ainda não está totalmente adequada para ser o lugar deles. 

 

Noção de “inédito viável” para pensar “velhices inéditas” na EJA 

Conforme apresentado na seção anterior, da maneira que a 

Educação de Jovens e Adultos acontece na prática esta ainda não condiz 

e nem contempla as necessidades educacionais dos idosos. Entretanto, 

ora de forma intuitiva movidos pelo desejo pessoal do saber formal, ora 

incentivados por movimentos organizados cujo discurso enfatiza que 

aprender é possível e é benéfico, cada vez mais aqueles que decidem 

ingressar na EJA colocam em prática o que Paulo Freire nomeou de 

inédito viável.  

Ao decidir romper as barreiras das situações-limite que variam 
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desde a idade até estigmas como, por exemplo, que idosos não aprendem 

ou não há mais o que aprender na velhice, o pertencente da população 

60+ protagoniza, assim, a possibilidade de uma velhice inédita.  

Para este sujeito de direitos, segundo supracitado, a EJA se 

apresenta como o que Freire classifica por inédito viável. Sobre o 

constructo, tem-se que é algo ainda não vivido – por isso inédito –, porém 

sonhado e percebido como possível realidade. De acordo com Ana Freire 

(2004), o inédito viável dialoga com a ideia de percebido-destacado, pois 

aborda sobre o que é notado na vida cotidiana dos sujeitos, mas não pode 

e nem deve continuar acontecendo da mesma maneira, precisando ser 

discutido e superado.  

O ato-limite, então, ainda utilizando vocábulos freireanos, é a 

decisão de voltar ou iniciar os estudos na Educação de Jovens e Adultos.  

Dessa forma, destacando a dimensão coletiva que Freire atribui ao 

constructo inédito viável, considera-se que o se unir a outros – 

professores, idosos que partilham do mesmo objetivo de estudar na EJA 

e a própria modalidade EJA – apresenta-se como viabilizador para o 

rompimento das situações-limite anteriormente citadas. (Paro; Ventura; 

Silva, 2020; Costa; Furtado, 2015).  

Uma vez aluno e tendo a possibilidade do aprendizado da leitura de 

mundo e conscientização como cidadão e protagonista da sua própria 

vida, a EJA representará a libertação e a motivação para romper outras 

situações-limite, culminando em um novo velho ou em uma velhice 

inédita construída de forma coletiva.  

Parece-nos, então, que essa releitura dos movimentos intuitivos 

dos idosos, principalmente nas camadas populares, é a que melhor se 

adequa aos valores, às crenças e aos desejos que se mantiveram 

sementes por brotar. E porque não uma boa crítica ao estigma de que 

“velho vem para a escola, porque não tem o que fazer em casa”. 
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Conclusão  

 Tendo em vista principalmente a entrada da coorte baby boomer 

na velhice, observa-se uma emergente mudança de paradigma em 

relação a essa fase da vida e consequentemente às imagens da velhice. 

Heterogêneos, uma parcela da população 60+ tem apresentado 

características e atitudes antes não comuns, como vidas mais ativas e 

vontade de aprender. Reafirmada em quatro marcos legais como direito 

do idoso, destacada como benéfica pela Gerontologia Educacional e pela 

Organização Mundial de Saúde, os temas educação e envelhecimento se 

mostram complementares e necessários de diálogo. 

 A partir do supracitado, nota-se íntima relação entre o que 

propunha Paulo Freire e o que caracteriza a educação para os idosos, seja 

com base nos marcos legais, seja considerando o interesse do próprio 

sujeito idoso para com a educação.  

 Destacando a Educação de Jovens e Adultos e tendo esta como 

herdeira da educação popular, tem-se que se essa modalidade de ensino 

seguisse fiel a o que foi pensado por seu fundador, Paulo Freire, os idosos 

teriam – principalmente os de camadas populares –, para além da teoria, 

suas necessidades e desejos educacionais atendidos. No entanto, o que 

se observa são programas de alfabetização para jovens e adultos e não 

especificamente para a população idosa, com interesses bem distintos 

dos adultos que normalmente procuram na educação uma melhoria de 

sua condição socioeconômica. 

 Embora o analfabetismo seja predominante dentre os idosos e 

existam estigmas sociais em relação à velhice e a educação e, como 

anteriormente visto, a Educação de Jovens e Adultos ainda não seja o 

lugar dos idosos, ela pode se tornar e os responsáveis por essa mudança 

podem ser os próprios idosos.  

Por meio de movimentos isolados e intuitivos e também por ações 

motivadas pelo discurso, crença e comprovação dos benefícios da 

educação, como, por exemplo, a prevenção de demências como o 
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Alzheimer, pertencentes da população 60+ têm rompido situações-limite 

e quebrado estigmas. Para estes, a EJA é o que Paulo Freire denominou 

de inédito viável, espaço onde é possível se apropriar do saber formal e, 

de forma coletiva, liberta-se e construir uma velhice com protagonismo 

ou uma “velhice inédita”, tanto para si quanto para os seus pares e 

descendentes através do exemplo. 
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CAPÍTULO 16 – REFLEXÃO DIALÓGICA SOBRE DIREITO E 

PROTAGONISMO DOS IDOSOS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVA 

FREIREANA 

 

 

Adriana Prestes do Nascimento Palú 

Vera Lúcia Gonçalves de Jesus 

Virgínia Rosa Santana de Jesus 

 
 

Os idosos, pessoas com idade a partir de 60 anos por definição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), representam quase um quinto da 

população brasileira, 34 milhões de indivíduos, segundo estudo da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (DIEESE, 2020). A vida 

desses idosos marcam o crescimento social, cultural e econômico do país, 

porém muitos são explorados no meio rural ou urbano, cotidianamente 

destituídos de direitos legítimos, de reconhecimento do valor social e, 

muitas vezes, vistos como empecilhos para suas famílias.  

De fato, após quase duas décadas, o Estatuto da Pessoa Idosa, 

sancionado pela Lei de Nº 10.741/2003 (Brasil, 2006), que estabelece 

proteção dos direitos dos idosos, ainda não garante seu exercício pleno e 

estes continuam sendo tratados de forma heterogênea e invisibilizados 

sob diversos aspectos. Vale ressaltar que o Estatuto do Idoso e outros 

avanços no plano legal foram fortemente influenciados pela mobilização 

da sociedade exercendo constante pressão sobre o Estado.  

Os artigos 2º. e 3º. desse estatuto expressam os direitos 

fundamentais da pessoa idosa e a responsabilidade da família, da 

comunidade, da sociedade e do Estado, como garantidores dessas 

conquistas legais: 

 
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando--lhe, por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
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Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 

2006, p. 7). 

 

Neste sentido, garantir o exercício pleno destes direitos repercute 

no processo que se dá o envelhecimento. Embora constitua um processo 

natural, o envelhecimento com qualidade de vida depende de múltiplos 

fatores e acontece de forma heterogênea. Na busca pela promoção da 

qualidade de vida dos idosos, a educação viabiliza a compreensão, o 

entendimento, a possibilidade de se fazer boas escolhas, a adotar 

comportamentos e hábitos que favoreçam o bem estar desses sujeitos. 

Portanto, o acesso à educação é fundamental, Barbosa (2016) afirma 

que: 

 
[...] a qualidade de vida e o bom envelhecimento, [...] 

depende da capacidade do sujeito idoso se adaptar às 

novas limitações físicas. A aquisição de novas 

aprendizagens também auxilia no bom funcionamento 

físico, psicológico e social na velhice (Barbosa, 2016, p. 
32). 

   

Assim, o direito dos idosos à educação, como afirma Rodrigues 

(2018, p. 187) “apresenta-se como importante instrumento na 

construção da cidadania e na promoção da dignidade da pessoa humana”. 

Conquanto, fato notório, ainda se verifica que na história da educação 

brasileira existem ínfimos progressos neste campo. Tal educação tem sua 

trajetória histórica com início na década de 30, com a criação do 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública (Decreto nº 19.402, 

de 14 de novembro de 1930) e no ano seguinte com a criação do 

Conselho Nacional de Educação (Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 

1931), marcada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que 

propunha o ensino público, gratuito e obrigatório, porém apenas até os 

18 anos, e que foi regulamentado no Art. 150 da Constituição da 
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República dos Estados Unidos do Brasil em 1934. Apenas em 1947 houve 

um movimento em prol da educação de adultos, a Campanha Nacional 

de Educação de Adultos, que resultou na instalação de 10 mil classes de 

ensino supletivo para adultos e a comissão apresentou uma proposta de 

estatuto para o ensino, que serviu de referência para o Projeto da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sancionada pela 

Lei nº 4.024, em 20 de dezembro de 1961. Ainda nesse ano, a educação 

de adultos teve um marco com a criação de 15 mil escolas radiofônicas 

pelo governo federal, no Movimento de Educação de Base, com o 

propósito de valorizar a oralidade e a educação popular, executada pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  

Outro momento importante na Educação de Adultos foi a criação 

do Programa Nacional de Alfabetização (PNA), baseado no método Paulo 

Freire (Decreto nº 53.465 de 21 de janeiro de 1964), que tinha o objetivo 

de promover uma alfabetização em massa, mobilizando diversos 

segmentos em todo o país e, posteriormente, a criação da Fundação 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) (Lei nº 5.379, de 15 de 

dezembro de 1967) configurando uma assistência educativa imediata aos 

analfabetos de qualquer idade, para promover a alfabetização funcional 

e educação continuada para os analfabetos de 15 ou mais anos (BRASIL, 

2021).  

Houve uma estagnação por quase duas décadas e em 1985, o 

Mobral passa a ser denominado Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos (Educar), propondo programas de alfabetização e 

educação básica aos cidadãos que não tiveram acesso à escola ou dela 

saíram antes de concluírem todo o percurso escolar (Decreto nº 91.980, 

de 25 de novembro de 1985).  

Após a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

1990 em Jomtien, Tailândia, foi constituída uma comissão com a 

finalidade de elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos (Portaria 

nº489, de 18 de março de 1993), onde o Brasil assume o compromisso 
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de assegurar a todos o direito da educação na década de 1993 a 2003, 

provendo a universalização da educação básica, entretanto, passadas 

quase três décadas, ainda não atingiu tal propósito (Brasil, 2021).  

Em 1996 a nova LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

estabelece normas para todo o sistema educacional, além de normatizar 

a Educação Escolar Indígena. A última ação regulamentar do governo 

federal, estimulando a educação de adultos, foi a criação do Programa 

Brasil Alfabetizado (Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de 2003), com 

a finalidade de promover a alfabetização de jovens acima de 15 anos e 

adultos excluídos da escola antes de aprender a ler e a escrever, 

estabelecendo o repasse de recursos para estados e municípios como 

forma de estimular a permanência dos alunos nas classes de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) (Brasil, 2021), com propósito reparador, 

equalizador e qualificador àqueles que foram excluídos da oportunidade 

de avançar seus conhecimentos educacionais. 

Este percurso histórico evidencia que pouco foi feito no 

cumprimento do direito à educação dos idosos. Considerando que o 

Estatuto do Idoso (2003) foi um importante ato normativo sobre esta 

pauta, somado às determinações constitucionais, que estabelece no Art. 

6º a educação como um direito fundamental para todos os cidadãos, este 

ponto consensual e consolidado, torna-se imperativo na problematização 

sobre as forças que se contrapõem a esta execução. 

Assim, este capítulo discorre sobre o direito da pessoa idosa à 

educação, as possibilidades de construção de atos educativos 

emancipatórios na perspectiva freireana e a leitura em sociedade sobre 

o protagonismo dos idosos.  

 

A pessoa idosa e o direito à educação  

O envelhecimento é um processo natural, porém, ele não acontece 

de maneira igual para todas as pessoas, o contexto social e econômico 
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nas quais estão inseridas, interferem nesse processo, contribuindo ou 

impedindo o envelhecimento ativo, com qualidade de vida.  

Outro ponto é que o envelhecimento ativo não se restringe à 

capacidade física ou intelectual, mas também à presença ativa do idoso 

na família e na comunidade, segundo Galvão (2021, p 147) “participando 

em questões sociais, econômicas, civis e espirituais”, de modo que 

pensar em políticas públicas e ações relacionadas ao tema é fundamental. 

Ao longo da história brasileira, grande parte da população teve seus 

direitos negados, negligenciados ou subtraídos, em diferentes fases da 

vida, de modo particular os idosos foram cerceados de direitos 

primordiais a uma vida digna e à participação social plena, como o acesso 

à educação, contemplado no Estatuto do Idoso, Capítulo V:  

 
Art. 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, 
lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade (Brasil, 2006, 

p.17). 

 

A educação ultrapassa o propósito de apenas garantir a apropriação 

do conhecimento produzido pela humanidade. É um processo que 

contribui no desenvolvimento de habilidades, no reconhecimento de cada 

um como sujeito histórico e na constituição da própria visão de mundo, 

onde cada um se coloca de forma consciente, crítica e responsável. Neste 

sentido, não apenas a educação formal, nos espaços escolares, possibilita 

aos idosos o acesso ao conhecimento organizado ou ao compartilhamento 

de experiências, esse processo educativo acontece no bojo da vida em 

sociedade, nos espaços de relação social, laboral, cultural e em diversos 

contextos da vida, gerando transformações sociais, políticas e 

econômicas.   

Segundo Galvão (2021, p. 143) a educação “constitui uma 

importante ferramenta para que os idosos conheçam seus direitos, tenha 
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consciência de sua condição, do seu processo de envelhecer e possam 

discutir sobre as suas expectativas e necessidades”.  

Rodrigues et al. (2018, p. 187) afirma que a educação é entendida 

como “importante instrumento na construção da cidadania e na promoção 

da dignidade da pessoa humana” e assim deveria ser garantida, conforme 

explícito na lei: 

 
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do 

idoso à educação, adequando currículos, metodologias e 

material didático aos programas educacionais a ele 

destinados.  

§ 1° Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 

relativo às técnicas de comunicação, computação e demais 
avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna. 

§ 2° Os idosos participarão das comemorações de caráter 

cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e 

vivências às demais gerações, no sentido da preservação 

da memória e da identidade culturais. 

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 
ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 

idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre a matéria. 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e 

de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 

como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou 

horários especiais voltados aos idosos, com finalidade 

informativa, educativa, artística e cultural, e ao público 

sobre o processo de envelhecimento. 
Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade 

aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de 

livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 

adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a 

natural redução da capacidade visual. (Brasil, 2006, p.17). 

 

Neste sentido, cabe ao Estado e à sociedade proporcionarem 

ambientes de aprendizagem formal, não formal e informal com 

abordagem estratégica e inclusiva que proporcione o envelhecimento 

ativo. Aspecto estudado e orientado pela gerontologia educacional, na 

dimensão que estuda o envelhecimento e sua interface aplicada à 
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educação multi e interdisciplinar, com possibilidades de oferta de 

formação voltada a esse público específico, considerando as descobertas 

da Neurociência sobre a plasticidade cerebral, que aponta a possibilidade 

de regeneração do cérebro, conservação das faculdades mentais, 

memória e inteligência por meio do ato de pensar e refletir (Lima, 2000).  

Portanto, ao propor a educação para os idosos busca-se mostrar as 

possibilidades de aprender e desenvolver habilidades, principalmente, de 

acreditar em suas capacidades reais, liberto do tempo cronológico e para 

o exercício pleno de seu direito cidadão, como discorre Graeff e Gioia 

(2020, p. 114). 

 

A inclusão das pessoas idosas nas mudanças de caráter 

técnico-social é imperativa: primeiro, pois é de direito, e, 

segundo, também porque amplia a diversidade de sujeitos 

plenos dentro da nossa sociedade. A inclusão desses 

sujeitos se dá, se não de forma exclusiva, porém 
enormemente alavancada pela educação – a qual mostra-

se assim, tal qual vaticinava Paulo Freire, permanente. 

 

Enquanto sociedade, precisa-se pensar em espaços sociais que 

estimulem a participação dos idosos em processos educativos, que os 

dotem da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento e 

dialogar com saberes tradicionais e acadêmicos dos diversos campos de 

conhecimento. Como afirma o Relatório da Comissão Internacional sobre 

a Educação para o Século XXI para a ONU (Delors, 1998, p. 234) ao 

apontar que “para garantir a qualidade a nível humano é preciso melhorar 

também o sistema de valores. A sabedoria consiste, exatamente, na 

íntima aliança entre conhecimentos e valores”.  

O desafio é fazer com que os idosos tomem seu destino nas mãos, 

valorizem os saberes construídos durante as experimentações na vida e 

contribuam para o progresso da sociedade em que vivem, com a 

participação responsável de indivíduos e comunidades, viabilizados por 

acesso democrático e inclusivo, como sinalizado no referido relatório: 
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De um modo geral, o princípio da igualdade de 

oportunidades constitui um critério essencial para todos os 

que se dedicam à progressiva concretização das diferentes 
vertentes da educação ao longo de toda a vida. 

Correspondendo a uma exigência democrática, seria justo 

que este princípio estivesse presente, de maneira formal, 

em modalidades mais flexíveis de educação, através das 

quais a sociedade apareceria, logo de saída, como 

responsável pela igualdade de possibilidades de 

escolarização e de formação posterior oferecidas a cada um 
no decurso da sua vida, sejam quais forem os desvios ou 

incertezas do seu percurso educativo (Delors, 1998, p. 

106). 

 

As contribuições do pensamento de Paulo Freire na educação de 

idosos  

 “A educação é um ato político. Não há prática educativa indiferente 

a valores” (Freire, 1991, p. 21). Toma-se como ponto fulcral da 

organização em sociedade, a vida, na perspectiva máxima da ética. Nada 

obstante de uma existência vazia e destituída de sentidos, mas com a 

intencionalidade da presença ativa e transformadora no mundo que cerca 

cada indivíduo, neste debate o contexto dos idosos. Não cabe a análise 

fragmentada dos períodos ou ciclos existenciais, defende-se a 

integralidade do ser que existe e que, primordialmente, precisa ser 

respeitado. Ao falar sobre respeito, vem à pauta as conquistas no plano 

político institucional do direito, desde criança até idoso, mas que ora 

desconhecidas ou desrespeitadas, precisam ser resgatadas nos espaços 

cotidianos na sociedade, resistindo às intempéries das forças opressoras 

que cerceiam tantas pessoas da vida plena. 

Um espaço de luta é a educação. Nesta arena, Paulo Freire é 

reconhecido como um dos maiores educadores do século XX, marcando 

a história com suas ideias de educação como “práxis libertadora”, em que 

cada sujeito aprende a escrever sua vida, assumindo a autoria e 

testemunhando sua história, isto é, um ato central na própria existência, 
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colocando-se como historiador de sua passagem no mundo (Freire, 

1987).  

Paulo Reglus Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, 

em Recife – PE, filho de Joaquim Temístocles Freire e 

Edeltrudes Neves Freire. Em 1943 entrou para a 
Universidade de Recife, para cursar Direito. Em 1961, 

torna-se diretor do Departamento de Educação e Cultura 

do Serviço Social em Pernambuco, onde iniciou seus 

trabalhos com analfabetos pobres. Dois anos mais tarde, 

Freire ganhou notoriedade quando ensinou 300 adultos a 

ler e a escrever em 45 dias. (Nascimento, 2019, p. 26). 

 

Seu método prediz que cada um ao aprender a dizer a própria 

palavra passa a assumir, conscientemente, sua essencial condição 

humana. Isso não se limita à alfabetização de crianças, mas tem grande 

êxito na educação de jovens e adultos, dotados de próprios saberes e 

vivências, que serão ponto de partida na ressignificação do mundo que o 

cerca. Compreendendo que os indivíduos são serem inconclusos, 

inacabados e em constante construção: 

 

[...] é na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se 

funda a educação como processo permanente. Mulheres e 

homens se tornaram educáveis na medida em que se 
reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez 

mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua 

inconclusão e ́que gerou sua educabilidade. É também na 

inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos 

inserta no movimento permanente de procura que se 

alicerça a esperança. (Freire, 2002, p. 24) 

 

Ao se pensar na educação de idosos, os princípios freirianos 

dialogam com a realidade que os cercam, trazendo à reflexão e 

impulsionando a construção de novos significados, dando consciência e 

permitindo se reconhecer “fazer-se mais si mesmo, e conquistar o 

mundo, fazê-lo mais humano.” Não se trata de reinventar o homem, 

Paulo Freire reflete que é “não sobre este homem abstração, nem sobre 

este mundo sem homem, mas sobre os homens em suas relações com o 

mundo” (Freire, 1987, p. 47). 
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Neste sentido, os idosos são e estão para o mundo como sujeitos, 

parte de um todo em constante transformação. Trazem em si a 

capacidade de contribuir com esse processo, desenvolver papel ativo na 

reconstrução de saberes e realidades por meio do diálogo amoroso, com 

sua sabedoria de vida. Seu direito de acesso à educação, assegurado no 

aniversariante Estatuto do Idoso, torna-se basilar para tirá-los dos guetos 

sociais que os oprimem e excluem da sociedade, como destaca Barbosa 

(2016): 

 
[...] a maioria dos analfabetos constitui-se de pessoas com 

idade mais elevada, de regiões pobres ou interioranas, e 

provenientes dos grupos afro-brasileiros. Sendo assim, a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa a reparação 
de uma dívida social aos que não tiveram acesso à escola 

em idade "própria" e nem ao domínio da escrita e leitura 

como bens sociais, mesmo tendo sido a força de trabalho 

empregada na constituição de riquezas múltiplas de nosso 

país. (Barbosa, 2016, p. 33). 

 

O ato de educar permite o desenvolvimento de competências em 

qualquer fase da vida, por conseguinte a inclusão dos idosos com o intuito 

de construir o conhecimento a partir das reflexões sobre a realidade 

concreta, aproximando-se criticamente do próprio contexto de vida, 

contribui para a compreensão e impele à ação sobre o mundo em que o 

idoso vive:  

 

[...] inclusão social não se limita à faixa etária do indivíduo, 

mas à necessidade de sua inserção no meio social, para 

posterior participação para se construir uma sociedade 

mais justa e igualitária. (Nascimento, 2019, p. 23). 

 

Neste ponto se reflete sobre qual educação se propõe aos idosos, 

visto que a educação formal tradicional, tida como “educação bancária” 

tem o educando como depósito de informações e não condiz com o 

objetivo de educar para a emancipação dos sujeitos. Por isso, os 

princípios freirianos da “Educação Libertadora” são oportunos e 

assertivos, pois “prima pela conscientização, pela autonomia, pela 
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humanização dos educandos, constituindo-se mediante processos 

interativos, [...] dialógicos” (Ecco; Nogaro, 2015, p.3527). Jacques 

Delors (1998) destaca que: 

 
[...] a educação deve organizar-se à volta de quatro 

aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, 

serão de algum modo, para cada indivíduo, os quatro 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, 

adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 

a conviver, a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades humanas e, finalmente, aprender a ser, 

via essencial que integra os três precedentes. (Delors, 

1998, p. 101-102). 

 

Portanto, se observa que as concepções histórico-sociais da 

Educação fundamentam esta ação transformadora da sociedade. Ensinar 

e aprender compõem um movimento equilibrado que leva a teoria à 

prática articulada ao contexto em que cada idoso vive, como potência 

transformadora capaz de propiciar novos saberes e formas de ação ante 

os avanços cognitivos. Contemplando os quatro pilares da educação 

citados no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI para a ONU (Delors, 1998, p. 90): 

 

• Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão;  

• Aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente;  

• Aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 

com os outros em todas as atividades humanas;  

• Aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. 

 

Nesta perspectiva as estratégias e metodologias de ensino 

empregam diversos recursos formais, não formais e informais, 

organizados interdisciplinarmente e que integram diversas linguagens 

educacionais, referenciais de mundo e conhecimentos sistematizados, 

como também o saber popular e o senso comum.  



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
298 

A dialogicidade proposta na educação dos idosos aspira o 

envelhecimento ativo e bem-sucedido, reconhecendo-a como direito e 

consubstancia-se nos princípios de emancipação, independência, 

dignidade e auto realização. Superando a educação para o idoso com 

conotação recreativa para ocupar o seu tempo, constitui um meio de 

libertação e reavaliação de experiências que são associadas ao saber 

organizado de proveniência acadêmica, ressignificando saberes 

anteriores e construindo novos saberes (Nascimento, 2019).  

 

Mudança na perspectiva de vida do idoso incluído na sociedade 

por meio da educação 

As contribuições dos idosos na sociedade vão além do 

conhecimento construído em vivências ou bancos escolares, relacionam-

se também com as redes de afeto que se formam na coletividade. Em 

Salvador (BA) a residência de freiras idosas concretiza o respeito ao 

direito da pessoa idosa, oferecendo cuidados com dignidade e valorizando 

o protagonismo dessas pessoas. Em parceria com o Recanto do Cuidado 

viabilizaram a inclusão de outros idosos da sociedade civil para 

desenvolverem ações de cuidado em saúde, educação e cultura neste 

espaço de longa permanência.  

Esta participação ressignificou o ciclo atual de vida tanto das 

moradoras, quanto das voluntárias, estas colaboradoras idosas 

exerceram papel ativo no projeto de cultura e educação às também 

idosas deste instituto, com práticas integrativas e complementares em 

saúde (PICS), música e poesia trouxeram nova dinâmica às rotinas 

daquelas mulheres.  

Tal iniciativa viabilizou o envolvimento de quem não conseguia 

expandir por si só, as possibilidades de socializar suas vivências e 

conhecimentos, mostrando novas perspectivas, apontando diferentes 

formas de contribuir com a educação e cultura dos seus pares, 

estabelecendo relações de afeto e novo sentido à vida. Como também 
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gerou mudanças relevantes nas rotinas das residentes idosas, que 

protagonizaram esse processo e sentiram-se importantes, valorizadas e 

parte de um todo. O aprendizado trouxe compreensão do valor de cada 

ser humano, o conhecimento transformador, libertando-as dos rótulos de 

uma velhice patológica e reconhecendo a cidadania, com nova leitura do 

que é viver a velhice com autonomia, participação e inclusão. 

O olhar de solidariedade, especialmente neste momento de 

pandemia com tantas perdas, desponta como resistência e resiliência. 

Oportunizar educação, cultura e espiritualidade, valorizando saberes e 

ancestralidades, resgatou a manutenção da integridade e dignidade 

destas idosas. As PICS foram diferenciais no aspecto do cuidado, assim 

como a estratégia de ações educativas e culturais, valorizando a 

participação de educadoras idosas, contemplou a valorização dos saberes 

dos sujeitos envolvidos. 

O ato de educar torna-se compartilhado e gera repercussões 

positivas na perspectiva de favorecer o envelhecimento saudável, 

atitudes positivas em relação à velhice e ao rompimento de estereótipos 

negativos segundo os quais os idosos não são merecedores de esforços 

educacionais. 

Patrocínio e Pereira (2013) ao avaliar os efeitos de um programa 

de educação popular em saúde, baseado na metodologia de Paulo Freire 

e na política de envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, 

dirigido a idosos comunitários sobre suas atitudes em relação à velhice, 

identificaram diminuição na frequência de atitudes negativas, aumento 

das positivas e aumento da percepção de que a velhice comporta tanto 

ganhos quanto perdas. Sugerindo que intervenções despontam como 

estratégias para favorecer a qualidade de vida de idosos, promovendo 

uma visão mais positiva da própria velhice e contribuir para o cotidiano 

de profissionais que atuam na área de educação e saúde. 

 Neste espaço de educação informal se concretiza a transformação 

dos indivíduos no que se refere à visão de mundo e perspectivas de vida, 
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mostrando o que Paulo Freire ressaltava que na educação formal “fala-se 

quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente 

quase sempre entendido como transferência do saber”, mas que em 

outros espaços o ato de educar e de aprender se torna significativo e 

transformador: 

 

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que 

percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com 

facilidade a importância das experiências informais nas 

ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das 

escolas, nos pátios dos recreios em que variados gestos de 

alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se 
cruzam cheios de significação. (Freire, 2002, p. 19-20). 

 

É viabilizar a compreensão de mundo, dar sentido à vida e senti-la, 

para que os sujeitos possam ver, sentir e pensar criticamente, 

reconhecendo a humanidade num processo constante de construção e 

reconstrução que não se encerram em um ciclo ou outro da vida, o qual 

Gadotti exprime:  

 

A educação configura “um projeto social global e capaz de 

reeducar nosso olhar e todos os nossos sentidos, capaz de 

reacender a esperança num futuro possível, com dignidade, 
para todos”. (Gadotti, 2003, p. 59). 

 

Assim, essa reflexão dialógica sobre direito e protagonismo dos 

idosos na educação, numa perspectiva freiriana, remete a ideia de que a 

educação destes sujeitos proporciona a consciência de ser no mundo, 

com ele e com os outros, como também contribui para uma visão mais 

positiva sobre o envelhecimento, que impulsione mudanças 

comportamentais nos hábitos de vida, na saúde e nas relações sociais, 

rompendo paradigmas e gerando novas perspectivas do ser idosos na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 17 – CAMINHOS PARA VELHICES. EMANCIPAR É 

PRECISO!12 

 

 

Ângela Maria Machado de Lima Hutchison 

Diego Felix Miguel 

 

 

 
Meu papel é o de mostrar às pessoas que elas são muito 

mais livres do que pensam ser; que elas têm por 

verdadeiros, por evidentes, alguns temas que foram 

fabricados num momento particular da história, e que essa 

suposta evidência possa ser criticada e destruída (Foucault, 

2007, p. 422). 
 

Velhice, velhos e novos consumidores 

O que seria a velhice senão uma definição de mais uma etapa da 

vida humana com características específicas, tanto do ponto de vista 

objetivo (mensuráveis) quanto subjetivo (percebidas)? Beauvoir (1990), 

em sua clássica contribuição, nos diz que a velhice é incerta, confusa e 

contraditória. É uma categoria social menos ou mais valorizada, segundo 

as circunstâncias, e é para o indivíduo um destino singular, o seu próprio. 

Cabe ainda indagar se a velhice é uma etapa da vida social ocidental 

inventada com base em pressupostos, a exemplo da cronologização e da 

institucionalização da vida moderna, tal como argumentam Ariès 

(1981;1983;1990) e Elias (1990), ou ainda se a velhice é apenas uma 

palavra, como nos sugere Bordieu (1983), ao pensar a juventude como 

questão social.  

Na realidade, há diversos modos de abordar essa questão sociovital 

complexa e de refletir sobre os sujeitos que envelhecem: os velhos. 

Perguntas tais como: O que é ficar velho? Quais são as características 

que marcam a velhice? O que significa o processo de envelhecimento? 

Há marcadores biológicos inequívocos que indicam o início desse 

 
12 Texto revisado e preparado por André Luiz Machado de Lima: Mestre em Ciências da 
Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP). Especialista em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP. e-mail: anlimaed@gmail.com 
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processo? Há possibilidades de experimentar a velhice sem negá-la? 

Essas são questões relevantes que embasam investigações 

multidisciplinares nos campos da Gerontologia, Ciências da Vida, Ciências 

Sociais, Ciências da Saúde e das Humanidades. 

Neste ensaio, buscamos pistas para nos aproximar de algumas 

dessas indagações com ênfase na pergunta: “Os sujeitos conseguem se 

emancipar ao ficarem velhos?” Iniciamos apontando percepções sobre 

velhice que trazem em suas raízes mitos e estereótipos constituídos ao 

longo da História humana por diversas formações socioculturais. Em 

sociedades contemporâneas globalizadas, são bem frequentes ideias e 

práticas que se identificam com o interesse ou ideário do consumo “do 

novo” e do descarte “do velho”. Nesse cenário, abrimos novos 

questionamentos sobre o lugar da emancipação dos velhos como 

sujeitos, com foco na estrutura da sociedade brasileira. 

Vale dizer que nos alinhamos com a perspectiva de que a velhice é 

uma construção sociocultural e estrutural não desprovida de 

contradições. De tal modo que observamos em 2021, em pleno contexto 

de pandemia por Covid-19, o aumento da longevidade em praticamente 

todos os países do mundo e o recrudescimento da discussão de que a 

velhice deve ou não ser classificada como doença a partir da inclusão do 

código MG2A na nova Classificação Internacional de Doenças (CID-11), 

que entrará em vigor em janeiro de 2022 (WHO, 2019). 

     Argumentamos ainda ser relevante refletir sobre noções 

culturalmente arraigadas, a fim de examinarmos possibilidades de 

emancipação de sujeitos que envelhecem. Em outros termos, somos 

muito mais complexos do que os “rótulos” que generalizam as qualidades 

e reduzem os atributos humanos às ideias superficiais de “normalidade” 

e, sobretudo, desconsideram as subjetividades presentes na velhice e no 

curso da vida humana. 

Considerar a velhice uma etapa da vida proveniente do processo de 

envelhecimento, que é permeado por aspectos biopsicossociais, 
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extrapola, inclusive, características “universais” e negativas associadas à 

velhice, tais como rugas, cabelos grisalhos, deficiências física e/ou mental 

e improdutividade. Em outro extremo, há a imagem estereotipada e 

“universal” do velho “sarado”, que não raramente vem associada à ideia 

de antienvelhecimento ou mesmo de “cura” da velhice. Afinal, 

observamos que a velhice, como todas as demais etapas da vida, é uma 

experiência heterogênea, ou seja, cada pessoa envelhecerá ou se sentirá 

velha de uma forma específica, menos ou mais “conformada” com os 

padrões sociais preestabelecidos. 

Nesse ponto, considerando o desejo de cada pessoa, indagamos 

aos leitores: Quem quer ficar velho? Em nosso cotidiano, ouvimos com 

frequência relatos de pessoas que dizem não querer ficar velhas ou que, 

sendo idosas, não se consideram velhas. Velho é sempre “o outro”, como 

nos diz Beauvoir (1990). Quando indagadas a respeito do porquê, as 

pessoas frequentemente respondem que se preocupam com a auto-

imagem (por acharem as características biológicas da velhice no corpo 

desprovidas de beleza). Também dizem que se preocupam com as 

doenças da velhice (condições de adoecimento as quais idosos estão mais 

suscetíveis) ou com incapacidade e improdutividade (idosos costumam 

ser mais suscetíveis aos declínios cognitivos, funcionais e de status 

social). Há diversas pesquisas a respeito desse assunto e foge ao escopo 

deste texto discuti-las. Aos leitores interessados em aprofundar essas 

questões, sugerimos conversas de cotidiano com pessoas de diversas 

idades para que se aproximem “ao vivo e em cores” desse imaginário. 

Há na literatura algumas investigações que também trilham esse 

caminho, ou seja, que examinam percepções, produção de sentidos e 

podem confirmar ou refutar esses “achados” de conversas livres 

promovidas em espaços cotidianos tanto presenciais como virtuais, a 

exemplo das redes sociais. Nessa linha, sugerimos a pesquisa de 

Menegon (1998), que analisa a relação entre a Menopausa e a produção 

de sentidos no cotidiano a propósito do envelhecimento feminino. 
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Outra possibilidade para pensar a imagem de ser velho é nos 

remeter a características de uma pessoa idosa com quem convivemos em 

nosso cotidiano ou imaginar a figura estereotipada da velhice presente 

em nossa cultura ou nos meios de comunicação de massa. Essa imagem, 

sobre o que é o velho e o que o torna velho, projeta-se ao longo de nossas 

vidas nos planos pessoal, comunitário e social, assim como nas relações 

que estabelecemos com as instituições sociais que nos oferecem 

programas e serviços. 

Nos meios de comunicação, inclusive nas redes sociais, a imagem 

do velho, por exemplo, pode ser apresentada no universo infantil por 

meio de personagens, desde a bruxa com o rosto enrugado e nariz 

avantajado com uma “verruga” na ponta até a personagem da 

“tradicional vovó” fazendo tricô em uma cadeira de balanço, ou acolhendo 

seus netos com doces, bolos ou tortas. Essas imagens estão presentes 

em livros de contos de fadas, desenhos infantis e demais programas 

voltados para crianças, e se tornam parte do constructo social da imagem 

de velhice nos nossos primeiros anos de vida. Nas personagens presentes 

nos programas de humor, filmes e telenovelas, redes sociais, entre outros 

meios, entramos em contato com um repertório vasto de clichês sobre a 

velhice. Por vezes, as caracterizações partem do pressuposto da 

inatividade e improdutividade, intensificando estereótipos como surdez e 

esquecimento, em outras ocasiões incorporam temas que favorecem a 

ideia de negação da velhice, como produtos de antienvelhecimento, 

supervalorização da juventude, mito do imperativo da sexualidade, ou 

modelos extremistas de uma velhice peculiar ou exótica, quase anedótica 

de um velho com determinado estilo de vida, como “vovô surfista”, “vovô 

ou vovó roqueiros” e “vovó motoqueira”. 

Nesse contexto, para explorar ainda mais as ideias sobre 

imaginários socioculturais de velhice, trazemos a contribuição da 

Antropologia nas pesquisas de Debert (2013a). Ela nos indica que a partir 

dos anos 70, com o amadurecimento da Gerontologia como campo de 
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práticas e pesquisas, o despontar de novas imagens do envelhecimento 

e as formas contemporâneas de gestão da velhice no contexto brasileiro 

se tornaram ativas na revisão dos estereótipos pelos quais as etapas mais 

avançadas da vida são tratadas. 

Assim, desde as últimas décadas do século XX, a imagem da velhice 

está passando por mudanças e vem sendo tratada por seus aspectos mais 

positivos. Segundo a autora: 

 

Essas imagens também oferecem um quadro mais positivo 
do envelhecimento, que passa  a  ser  concebido como uma 

experiência heterogênea em que a doença física e o declínio 

mental, considerados fenômenos normais nesse estágio da 

vida, são redefinidos como condições gerais que afetam as 

pessoas em qualquer idade. Elas possibilitaram, ainda, a 

abertura de espaços para que novas experiências 
pudessem ser vividas coletivamente. Neles, é possível 

buscar a autoexpressão e explorar identidades de um modo 

que era exclusivo da juventude. Esses espaços estão sendo 

rapidamente ocupados pelos mais velhos (Debert, 2013a, 

n.p). 

 

Nesse mesmo sentido, a invenção do termo “terceira idade” 

também foi importante nesse movimento de ressignificação da velhice. 

Essa terminologia teve origem na França, na década de 70. 

Maciel (2009) aponta que esse período foi marcado pelo 

investimento, dos países de economia central e dos países do Norte 

Global, após a Segunda Guerra Mundial, em pessoas com mais de 65 

anos, com a finalidade de mantê-los ativos. Essa atitude, além de buscar 

a viabilização do envelhecimento saudável, era conveniente para o 

sistema de saúde, as finanças do Estado e para toda a sociedade, de 

modo a exercer um melhor controle social sobre esse segmento da 

população. 

As ações voltadas para a terceira idade podem tornar o 

envelhecimento uma experiência mais gratificante, favorecendo a velhice 

participativa e produtiva. E nos diz Debert: 
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Essas novas imagens do envelhecimento que acompanham 

a construção da terceira idade ocupam um espaço cada vez 

maior na mídia, que – respondendo ao interesse crescente 

da sociedade pelas tecnologias de rejuvenescimento – 
desestabiliza mecanismos tradicionais de diferenciação no 

interior do mundo dos experts e, ao mesmo tempo, abre 

novos campos para articulação de demandas políticas e 

para a constituição de novos mercados de consumo. 

(Debert, 2013a, n.p). 

 

A criação de uma nova linguagem e de novos meios de tratamento 

para os velhos e aposentados acompanham o crescimento do mercado 

para os mais velhos; ao invés de velhice falamos de terceira idade, assim 

como aposentadoria ganha um novo sentido com o termo aposentadoria 

ativa. Ainda de acordo com Debert: 

 

Os signos do envelhecimento são invertidos e assumem 

novas designações: “nova juventude”, “idade do lazer”. Da 

mesma forma, invertem-se os signos da aposentadoria, 

que deixa de ser um momento de descanso e recolhimento 

para tornar-se um período de atividade e lazer. Não se trata 

mais apenas de resolver os problemas econômicos dos 
idosos, mas também proporcionar cuidados culturais e 

psicológicos, de forma a integrar socialmente uma 

população tida como marginalizada. É nesse momento que 

surgem os grupos de convivência e as universidades para 

a terceira idade como formas de criação de uma 

sociabilidade mais gratificante entre os mais velhos. 

(Debert, 1999, p. 78). 

 

 A reflexão sobre as designações utilizadas recentemente torna-se 

relevante, ao examinarmos como essas ideias produzem o constructo 

social da velhice. Terminologias como “melhor idade”, “nova juventude” 

e “idade do lazer” são concepções normativas que supervalorizam essa 

etapa, partindo da generalização de que esta seria a melhor fase da vida, 

na qual a autonomia e independência são vivenciadas em sua totalidade 

(em seus aspectos biopsicossociais). Essas expressões, muitas vezes, são 

empregadas com um caráter tendencioso, uma indução ao consumo que 

visa a desqualificar as demais etapas da vida, mas reforça a ideia 
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estereotipada da negação da velhice em suas especificidades 

socioculturais e biológicas.  

  No mundo empresarial, recentemente, agregaram-se outros termos, 

tais como gray power e perennials aos velhos de alto poder aquisitivo que 

são vistos como potenciais clientes. Em síntese, trata-se da velhice como 

novo mercado e o velho como novo potencial consumidor. Essa lógica 

aplica-se, ao menos, aos velhos abastados, sendo os outros, os 

socialmente vulneráveis, considerados “descartáveis” ou fora do ideal de 

novos consumidores, pois são empobrecidos e incapazes de se inserir 

nesse mercado de consumidores. O que lhes restaria seria apenas 

aguardar, em suas vidas miseráveis, a chegada da morte, estando quase 

sentenciados a um tipo de “eutanásia social”. Esta expressão 

emprestamos da antropóloga Elisabeth Frohlich Mercadante, que em suas 

apresentações se refere à exclusão social no final da vida com essa forte 

metáfora. 

No outro extremo, no contexto apresentado por Debert, também 

são reforçadas a imagem do idoso ativo, na qual se apresenta 

socialmente um novo olhar para a velhice referindo-se à pessoa idosa 

com independência e autonomia preservadas. Porém, mesmo com essa 

nova ressignificação do velho, ainda há aspectos relevantes para 

refletirmos, entre os quais a possibilidade de integração social dos mais 

vulneráveis, de modo a favorecermos a articulação desses velhos com o 

conjunto social enquanto (sobre)vivem. 

Precisamos pontuar, também, que a redefinição da noção de 

velhice pela criação de novas terminologias, a exemplo de “terceira 

idade”, como já apontamos, foi fundamental para valorizar e potencializar 

esse segmento da população, de modo que se mantivessem ativos por 

maior tempo de vida, produtores e consumidores; entretanto, é relevante 

refletir se há nessas novas terminologias a tendência de negação da 

velhice como etapa da vida humana e a substituição por uma fase 

idealizada.  
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Por outro lado, no plano institucional, iniciativas e ações tal como 

o Programa de Envelhecimento Ativo da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2005) desempenharam papel fundamental no movimento de 

ressignificação do envelhecimento e da velhice, fomentando 

mundialmente a criação de estratégias para favorecer a autonomia e 

independência à medida que as pessoas ficam mais velhas, contribuindo 

com estratégias para favorecer a experiência da velhice participativa, 

socialmente representativa e, portanto, tendencialmente livre ou 

emancipada.  

    Retomando a epígrafe do início deste texto, Foucault (2007) nos 

provoca com a afirmação de que as pessoas se percebem menos livres 

do que são e que essa noção fora constituída em determinado momento 

histórico. O autor nos instiga, então, a criticarmos essa condição que, a 

nosso entender, se aplica a todos os momentos do curso da vida humana 

e também aos sujeitos que envelhecem.  

Vale dizer, se assumimos que somos livres para experimentarmos a 

velhice sem nos limitarmos às amarras de convenções e imaginários 

sociais pré-estruturados, podemos abrir caminhos para adensarmos 

ideias e estratégias que nos emancipem. Por onde começamos? O 

processo educacional Lato Sensu ou a pedagogia que não separa ensino 

de aprendizagem nos parece ser um instrumento valioso para nos apoiar 

nesse caminho desafiador.   

A reflexão sobre velhice e emancipação entendida como graus de 

liberdade vivenciadas por sujeitos velhos no exercício de sua autonomia 

é o convite que está no coração deste nosso ensaio. E aqui, para nos 

ajudar nessa tarefa, escolhemos como “procurador” o grande educador 

brasileiro Paulo Freire, que nos traz sua contribuição preciosa, ao nos 

oferecer substantivas possibilidades educacionais emancipatórias, a 

nosso ver aplicável a todo o curso da vida humana.  
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Educação pela emancipação: construindo velhices 

De acordo com a OMS (2005), autonomia é a capacidade de 

escolher, e a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais 

sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias 

regras e preferências, qualidade extremamente relevante para 

possibilitar a velhice ativa. No campo da saúde, a autonomia muitas 

vezes está associada à independência, que é a capacidade de realizar as 

atividades de vida diária sem precisar de auxílio de outra pessoa ou de 

algum dispositivo; conceito que na Gerontologia está relacionado à 

função, à capacidade de produção na execução de tarefas, tanto de 

atividades de autocuidado como de atividades instrumentais na vida 

diária. A autonomia não está apenas atrelada às funções físicas ou 

cognitivas, mas também às questões sociais,. Ao refletirmos sobre o 

contexto social em que pessoas idosas estão inseridas, principalmente no 

período pós-aposentadoria, no qual estão mais expostas às 

desqualificações da participação social ativa, percebemos que a ausência 

de projetos de vida e o isolamento são situações que expõem os idosos 

a vulnerabilidades, especialmente os idosos de menor poder aquisitivo ou 

com maior vulnerabilidade social. 

Sposati (2009) considera que a vulnerabilidade social presente na 

velhice se agrava quando está associada ao que a autora define como 

“risco social”, o qual indica predisposição à precarização, vitimização e 

agressão, assim como a ausência de direitos efetivos para essas pessoas 

idosas. Nesse caso, as vulnerabilidades estão correlacionadas às 

oportunidades presentes ou ausentes ao longo da vida, considerando-se 

o grupo social associado a vários aspectos, tais como, biológicos, 

psicológicos e sociais. Na velhice, os direitos sociais podem ser 

negligenciados para idosos, pois são considerados como parte das 

minorias sociais, sejam pelos preconceitos de ordem cultural, ou pelas 

ausências de políticas públicas destinadas à atenção específica aos idosos 
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ou com foco diferenciado em equidade como direito social para essas 

pessoas.   

O conceito de minoria não está relacionado com questões 

quantitativas -ou seja, uma minoria não é um grupo de menor 

representatividade numérica, mas com sua relação de poder dentro de 

uma determinada sociedade; fator conhecido como a hegemonia da 

representatividade. Ghiraldelli Jr. (2013) argumenta que, para os grupos 

minoritários, devem existir mais leis, uma vez que nem sempre a 

população como um todo tolera e respeita os chamados direitos das 

minorias. As pessoas idosas são minoria no conjunto social justamente 

por não terem as mesmas condições de acessos, mesmo se contarem 

com direitos assegurados por leis. E mesmo quando esses direitos 

existem, ainda são frágeis, ou não efetivados, seja pela falta de 

conhecimento da pessoa idosa, seja pela descrença no cumprimento 

destes por parte da sociedade e pela iniquidade posta por questões 

socioculturais e que são negligenciadas pelo Estado. Por não terem 

representatividade hegemônica e, muitas vezes, seus direitos violados 

enquanto cidadãos, as pessoas idosas não conseguem exercer 

plenamente a autonomia e independência em suas vidas. 

Assim é que o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741 em 

outubro de 2003, visa a garantir os direitos assegurados aos idosos ou 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 1º). Apesar de 

estar em vigor desde o ano de 2003 e ser uma lei que define a proteção 

aos idosos no Brasil, ainda não foi efetivamente implantado; e uma de 

suas maiores fragilidades é restringir ao âmbito da família a 

responsabilidade por cuidar e amparar o idoso em suas diversas 

necessidades.  

No que se refere ao direito à aposentadoria, como proteção social, 

há no momento o projeto político majoritário brasileiro que pretende 

diminuir radicalmente para essa minoria a extensão da cobertura desse 

direito. A depender da correlação de forças entre sociedade civil e poder 
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público como resultado desse processo, a velhice poderá vir a ser menos 

ou mais uma questão de responsabilidade social ou privada para o Estado 

brasileiro. Nesse contexto de mudanças, há caminhos para requalificar a 

velhice e o ser velho no Brasil? E, ainda, quais os desafios que se 

apresentam para que essa situação seja enfrentada em plena pandemia 

por Covid-19?  

Como ponto de partida, apostamos fundamentalmente que a 

educação favorece a emancipação de pessoas idosas, ao ampliar 

oportunidades de participação dessa minoria no conjunto social, inclusos 

os idosos vulneráveis, e assim promove a construção da velhice como 

direito social para todos. 

Se considerarmos o curso de vida dos idosos, verificamos 

oportunidades de educação, sejam formais, não formais ou informais, 

que constituem, com outros aspectos relevantes, a formação da 

identidade, na descoberta do novo, e contribuem para o desenvolvimento 

do sujeito sociocultural. Nesses processos educativos aos quais nos 

expomos ao longo da vida, quais deles formaram a consciência daquilo 

que queremos ou necessitamos ser? Quais deles nos deram a 

possibilidade de argumentar e, a partir daí, conduzirmo-nos à autonomia 

para seguir caminhos que escolhemos?  

Nossas reflexões neste texto sobre os limites de oportunidades das 

pessoas ao envelhecer nos levam a pensar que centros de convivência 

para idosos bem estruturados, por meio de suas propostas de atividades, 

são recursos já existentes que podem contribuir com atividades 

educativas e estimular a autonomia das pessoas idosas, favorecendo, 

dessa forma, a emancipação desse grupo. 

O processo educativo aqui entendido como muito mais que o mero 

ensino de competências, o saber fazer, é permeado pelo compromisso 

com a autonomia do educando, oferecendo recursos para que possam, 

além de incluí-lo socialmente, reconstruir o sentido de sua existência por 

meio da ressignificação e da inquietação em prol de mudanças sociais. 
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De acordo com Freire (2010), saber ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou 

a sua construção. 

Nesse sentido, Miguel (2015), ao estudar a prática artística de um 

grupo de teatro formado por mulheres idosas, por meio de análise do 

discurso das participantes, identificou aspectos importantes relacionados 

à emancipação ao longo do curso de vida, analisando a percepção de 

emancipação no discurso das idosas que foram entrevistadas. Ao abordar 

essas idosas, o autor identificou que essas mulheres relacionavam as 

possibilidades ou interdições das oportunidades de se emancipar com as 

vivências experimentadas naquele grupo de teatro. Os temas que 

emergiram mais intensamente foram relações com a família, convenções 

sociais e sexualidade, os quais estão diretamente associados às 

construções socioculturais, mitos e estereótipos.  

Miguel (2015), ao tomar como pressuposto a base teórica e 

metodológica de Paulo Freire, optou por escolher pessoas idosas que já 

tinham experiência com o teatro para a realização da oficina que foi base 

da sua pesquisa. Escolher as idosas e atividades a serem estudadas 

permitiu que as idosas se entregassem aos desafios sugeridos nos jogos 

teatrais e improvisações. Esse autor também considerou relevante para 

esse processo as atividades que despertaram a curiosidade das idosas, 

pois foi por meio destas que elas se sentiram motivadas a experimentar 

“o novo”, como “tema gerador” para pensar as possibilidades de 

emancipação, ao observarem as minúcias presentes no ambiente, nas 

pessoas e no contexto composto pela experiência do fazer teatral.  

A valorização do repertório pessoal e das atividades que 

desenvolveram foram muito importantes no processo e bastante 

motivador para que buscassem superar desafios, permitindo-se 

extrapolar suas experiências passadas e ousar entregar-se “ao novo”. A 

partir dessa experiência, essas idosas refletiram sobre as oportunidades 

de ressignificação de seus cursos de vida com foco nos seus processos 
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de envelhecimento e velhice, permeadas pela contextualização sobre 

suas percepções individuais e coletivas. Ao compartilhar novas 

possibilidades de escolhas, vislumbraram potenciais para o exercício da 

autonomia em suas vidas. 

Apesar desse estudo qualitativo não ser extenso, por ter sido 

realizado com um grupo específico de idosas que se encontravam em um 

serviço do município de São Paulo e, portanto, não nos permitir 

extrapolações, suas reflexões nos indicam valiosas tendências, ao 

reiterar que o maior desafio para os profissionais que atuam com pessoas 

velhas é pensar e desenvolver uma metodologia que valorize suas 

experiências e que corroborem com o contexto social em que estão 

inseridas. É a partir dessa identificação e da aproximação do tema pelo 

processo educativo com participação que se faz necessária a abordagem 

que provoque a curiosidade, o envolvimento das pessoas idosas e a 

apropriação das questões para a vida dos sujeitos. Vale também marcar 

que esse estudo de Miguel teve na atividade artística um importante 

recurso para explorar e fomentar percepções sobre a velhice.  

Ainda de acordo com Freire (2010), não haveria criatividade sem 

curiosidade, pois esta move os educandos ao novo, que os torna 

impacientes diante de algo que não fizeram, motivando-os a acrescentar, 

transformando sua realidade. 

Considerando os mitos da velhice, principalmente atuando na 

motivação das pessoas idosas em aprender coisas novas, é a curiosidade 

que os move nesse processo educativo, incentivando-os a buscar 

incessantemente e a superar suas expectativas, a descobrirem-se. 

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como 

inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta 

verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 

sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do 

fenômeno vital. (Freire, 2010, p. 32). 
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A autonomia é estimulada por esse processo de busca pelo 

conhecimento e pela participação ativa do educando durante todo o 

percurso, partindo da curiosidade e das descobertas realizadas.  

A busca incessante do conhecimento potencializa as possibilidades 

de escolhas de alternativas e contribui para o aprofundamento reflexivo 

por meio das inquietações e da promoção de novos olhares.  

Outro aspecto interessante conceituado por Paulo Freire é a ideia 

do ser inacabado, partindo do pressuposto da educação como formadora 

do ser humano e de que o ser humano está historicamente em 

construção. Do ponto de vista do conhecimento e da ética, pode-se dizer 

que está inacabado e, por essa razão, reforça-se sua não conformação 

com tal condicionamento histórico. De acordo com o autor: 

 

Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e 

homens o inacabamento se tornou consciente. A invenção 

da existência a partir dos materiais que a vida oferecia 

levou homens e mulheres a promover o suporte em que os 
outros animais continuam, em mundo. Seu mundo, mundo 

dos homens e das mulheres. A experiência humana no 

mundo muda de qualidade com relação à vida animal no 

suporte. (Freire, 2010, p. 50). 

 

Nas experiências ao longo da vida, amplia-se a capacidade de 

interagir com o mundo e, dessa forma, reforçar a característica humana 

de autoconstruir e construir historicamente o desejo de ser mais, que 

implica a superação daquilo que se é como sujeito. 

A compreensão do ser inacabado é muito importante no processo 

educativo com as pessoas idosas. Considerando o pressuposto cultural 

que reforça a ideia de incapacidade e improdutividade na velhice, 

estimulam-se novas perspectivas de vida por meio desse processo. Isto 

é, a valorização de suas experiências e as possibilidades de superá-las 

ou reconstruí-las. 

Tomando como ponto de partida algumas das contribuições de 

Paulo Freire, aqui já mencionadas, entendemos o processo educativo 
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como prática fundamental para promover o empoderamento também de 

pessoas idosas, embasados nos pressupostos da educação para 

autonomia dos sujeitos mais velhos. A emancipação tem seu pilar 

primordial na educação crítica, no questionamento da postura que 

naturaliza a velhice como condição caracterizada apenas por perdas e 

doenças. Para tanto, é necessário que se revisem ideologias e práticas 

opressoras em diversas dimensões da vida social que reduzem a velhice 

a seus estereótipos. Trata-se de promover participação social ativa dos 

idosos, com segurança e exercício da autonomia dos mais velhos. 

 Por outro lado, a ideia de liberdade parece utópica numa realidade 

sociocultural que é composta por normatizações e por papéis definidos 

socialmente, que muitas vezes reforçam a relação de poder desigual, 

privilegiando uns sobre outros, mantendo estática a possibilidade de 

novas percepções de ser e estar em determinados contextos sociais.  

A velhice alcançou notoriedade nesses tempos de pandemia, pois 

os idosos inicialmente rotulados de grupo de risco foram submetidos a 

um campo de cuidado, mas, ao mesmo tempo, de marginalização, repleto 

de discursos estereotipados que depositavam sob as pessoas idosas a 

responsabilidade da vulnerabilidade à doença e da sua prevenção. 

Entretanto, como apresentamos no início deste texto, a valorização social 

negativa atribuída ao envelhecer submete essas pessoas a maior 

exposição às vulnerabilidades pelo descaso e à desvalorização dos idosos 

na sociedade civil, muitas vezes reforçada pelas instituições do poder 

público.  

Com o passar dos meses, os discursos que antes tinham 

supostamente uma ideia de superproteção, mas nem por isso eram 

menos preconceituosos, deram espaços à ideias de banalização da vida 

das pessoas longevas, por exemplo, justificando focar na vida das 

pessoas mais jovens em caso de um colapso da saúde pública, pois estes 

teriam ainda uma vida pela frente.  
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Como ousar ser livre quando são estruturais as amarras que 

segregam, humilham e marginalizam pessoas, quando elas ainda partem 

de um acordo social que naturaliza a violência? 

Observamos que na prática institucional brasileira, centros de 

convivência, universidades abertas à terceira idade, centros dias, 

unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), entre 

outros, alinhados às diretrizes da proposta de Envelhecimento Ativo da 

OMS (2005) com enfoque no estímulo à independência e à autonomia de 

sujeitos idosos, desempenham papel importante de promoção de justiça 

social, de modo a fomentar que pessoas idosas tenham acesso a serviços 

que ofereçam oportunidades dessas pessoas refletirem criticamente e 

fazerem escolhas em seus processos de envelhecimento, com atividades 

de cuidado e autocuidado, participando ativamente do ideal de 

ressignificação da velhice (Lima, 2003). Trata-se de uma tarefa educativa 

Lato Sensu desenvolvida nessas instituições e, para alcançarmos de 

modo ainda satisfatório nossos objetivos, precisamos de posicionamento 

claro e sem omissões, assim como diz Paulo Freire: 

 

Lutar pelo direito que tenho de ser respeitado e pelo dever 

que tenho de reagir a que me destratem. Lutar pelo direito 

que você, que me lê, professora ou aluna, tem de ser você 
mesma e nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível, 

acinzentada e insossa que é a neutralidade. Que é mesmo a 

minha neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, mas 

hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar 

a injustiça? ‘Lavar as mãos’ em face da opressão é reforçar 

o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro 

diante da situação, não importa qual seja ela, em que o 
corpo das mulheres e dos homens vira puro objeto de 

espoliação e descaso? O que se coloca à educadora ou 

educador democrático, consciente da impossibilidade da 

neutralidade da educação, é forjar em si um saber especial, 

que jamais deve abandonar, saber que motiva e sustenta 

sua luta: se a educação não pode tudo, alguma coisa 
fundamental a educação pode. (Freire, 2010, p.70). 

 

Paulo Freire também nos apresenta uma possibilidade de 

esperança, quando diz: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 
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sozinho: os homens se libertam em comunhão (2005). E é sobre essa 

comunhão que ousamos esperançar (no sentido Freireano!) como um ato 

de resistência à opressão das diversas possibilidades de envelhecer, de 

se experimentar e poder expressar que na realidade há velhices 

concretas que não se reduzem aos estereótipos atribuídos aos velhos. 

Será que a experiência que tivemos com os mais velhos tais como 

nossos pais, avós e demais pessoas idosas que estimamos e convivemos 

contribuem para essa ressignificação? Em que medida essa experiência 

será suficiente para promover a nossa emancipação em interação com 

outros sujeitos? 

Reiteramos que a educação tem um papel importante nesse 

contexto, quando relacionamos a autonomia à crítica, mas também à 

possibilidade de entrarmos em contato com diferentes contextos e 

realidades que antes não integravam nosso repertório. Trata-se de 

estarmos abertos à compartilhar e também receber, isto é, afetar e 

sermos afetados. 

A educação problematizadora, em contraponto à educação 

bancária, que tem uma essência tecnicista e é limitada aos interesses do 

sistema capitalista, proporciona um processo de aprofundamento e 

problematização, considerando e valorizando os contextos sociais e 

proporcionando uma análise crítica nas relações de opressão. 

De acordo com Freire (2005), a educação problematizadora é uma 

situação gnosiológica em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o 

término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos 

cognoscentes, ou seja, é por meio da transformação que acontece nas 

relações sociais que estabelecemos novas oportunidades de 

conhecimento, permitindo-se às trocas e à possibilidade de novas 

reflexões. 

Nesse sentido, reafirmamos que serviços destinados às pessoas 

idosas podem desempenhar papel importante de ressignificação, se 

organizados para a escuta qualificada, contribuindo com essas propostas 
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educativas Lato Sensu fundadas nos pressupostos que aqui 

apresentamos e que favorecem esse aprofundamento, com processos e 

ações que apontem caminhos para a liberdade e realização das 

diversidades, da livre expressão de velhices. Trata-se de um neologismo 

que destacamos neste ensaio. 

A propósito de neologismos, sabemos que Paulo Freire era afeito a 

neologismos. Tanto é assim que é senso comum: ele cunhou o verbo 

“Esperançar”, sendo a esperança que propôs diretamente relacionada à 

interação entre o sujeito e seu “Outro”. Essa ideia de “Outro” também 

está presente na obra do poeta lusitano Fernando Pessoa que inventou o 

verbo “Outrar" e o substantivo “Outragem” publicados principalmente em 

seu Livro do Desassossego. Ambos nos oferecem a possibilidade de nos 

ressignificar, de “Esperançar” com o “Outro”, tal como o convite que 

fazemos aos leitores para requalificar a velhice enquanto velhices. 

Entretanto, como nos indica Simone de Beauvoir (1990) “velho é o 

outro” é uma das máximas mais arraigadas na mentalidade ocidental 

contemporânea. Essa máxima identitária indica que um sujeito “é não 

velho” em contraposição ao outro que “é velho”. O outro nesse sentido é 

aquele indesejável, portanto que deve ser evitado. Enriquecer o sentido 

do envelhecer e da velhice rumo à ressignificação em velhices poderia 

abrir espaço de “Esperança” para “Outrarmos” nos sentidos propostos por 

Freire e Pessoa? Podemos criar tendências emancipatórias com práticas 

libertadoras de “Outragem”? Convidamos os leitores a tentar aproveitar 

o contexto da pandemia por Covid-19 e apostar em outros sentidos para 

a vida, com destaque aqui para o envelhecer e as velhices à luz da 

emancipação proposta na abordagem educativa de Paulo Freire e na 

poética de Pessoa, que nos instigam a “Esperançar” no “Outro”, de 

preferência, com apoio de serviços organizados para a escuta qualificada 

de necessidades sociais e de saúde das pessoas que envelhecem.  

Finalizamos com versos de Manoel de Barros, poeta brasileiro que 

se insurge contra o convencional e, assim, nos estimula a buscar utopias, 
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a “caçar jeito” para nos libertar e sermos “Outros” em todo o curso de 

nossas existências. 

 

A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito. 
 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, 

que puxa válvulas, que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

 
Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas (Barros, 1998). 

 

Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entre pedras - 

liberdade caça jeito (Barros, 2019). 
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CAPÍTULO 18 – CONSIDERAÇÕES SOBRE ENVELHECIMENTO, 

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA E DIÁLOGO COLABORATIVO 

A PARTIR DOS ESTUDOS DE OBRAS DE PAULO FREIRE 

 

 

Alessandra N. E. Martins 

Marília F. T. Vieira Sanches 

Regiane Silva 

 
 

A atemporalidade é uma das características no legado de Paulo 

Freire. As leituras remetem para situações atuais e aplicáveis em 

qualquer época ou contexto, além de obras inovadoras no campo 

metodológico, abrangem temas sociais e políticos expressos em reflexões 

voltadas para questões contemporâneas. Cidadão do mundo, com 

reconhecimento internacional, seus livros foram traduzidos em mais de 

20 idiomas, mas quem foi esse ser humano que nos deixou um legado 

extraordinário? 

Pela apresentação da sua esposa Ana Maria Araújo Freire: “Este 

famoso educador, Paulo Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e no 

exterior apenas como Paulo Freire, nasceu em Recife (PE), em 19 de 

setembro de 1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes 

Neves Freire” (Freire, 1996). Descreve o ser humano que sempre 

enalteceu sua origem, sua história, com viés transformador, 

esperançoso, consciente e que lutou incansavelmente “por um mundo 

mais democrático” (Freire, 1996). 

Neste ano de celebração do centenário de Paulo Freire, nosso 

Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10. 741 /2003) alcança 18 anos da sua 

vigência. Tempo maduro que requer o conhecimento, a visibilidade, a 

afirmação de todos os seus preceitos e princípios expressos nos direitos 

humanos fundamentais que consagra. Com destaque para a importância 

do conhecimento e aplicação da legislação para os que envelhecem e a 

todas as gerações pelo direito ao envelhecer com dignidade e bem-estar.  

Este capítulo tem como fim apresentar reflexões multidisciplinares 

sobre os descritores: envelhecimento, aprendizagem ao longo da vida e 
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diálogo colaborativo a partir do marco teórico centrado em livros de Paulo 

Freire com aporte de autores do campo gerontológico, bem como uma 

revisão documental relacionada às legislações que fundamentam essa 

escrita e que dialogam com o homenageado desta obra, haja visto que 

liberdade, autonomia e direitos, são termos comuns que perpassam por 

todos os descritores.  

Os subtemas a seguir versam, portanto, sobre envelhecimento, a 

aprendizagem ao longo da vida e diálogos colaborativos, que se 

entrelaçam e se compõem à luz do pensamento Freiriano alinhados aos 

destaques das legislações e de políticas públicas nacionais e 

internacionais relacionadas aos direitos da pessoa idosa e a importância 

destes para a longevidade. 

 

Aportes sobre o envelhecimento 

O envelhecimento da população mundial tem sido presença 

constante em eventos relacionados à saúde, previdência social, emprego 

e renda, questões de ordem econômico sociais e de direitos da pessoa 

idosa. Instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Organização das Nações Unidas (ONU) promovem discussões e relatórios 

amplamente divulgados contendo dados e recomendações fundamentais 

para o estabelecimento e a condução de políticas públicas capazes de 

atender à população que envelhece. 

O Relatório sobre Envelhecimento e Saúde da OMS (2015), por 

exemplo, destaca o envelhecimento saudável e a necessidade de 

formular ações em saúde considerando o envelhecimento um processo 

multifatorial e heterogêneo que se compõe ao longo do curso de vida, 

apoiado em fatores intrínsecos e extrínsecos fundantes ao estilo de vida 

desenvolvido por cada ser humano, onde o modelo de atendimento em 

saúde centrado na doença deve dar lugar ao modelo centrado na pessoa. 

A ONU por sua vez, aponta no Relatório World Populations Prospect 

(2019), o tamanho do desafio que se apresenta frente o envelhecimento 
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populacional, uma vez que o aumento da população idosa exige políticas 

públicas mais direcionadas, ressaltando que a desigualdade social produz 

uma lacuna de aproximadamente 30 anos na expectativa de vida entre 

países ricos e os mais pobres, devido à falta de recursos e políticas de 

saúde pouco efetivas nas áreas materno-infantil e de controle de doenças 

infectocontagiosas. 

Se a longevidade deve ser considerada um dos grandes ganhos 

para o século XXI, com uma população idosa cada vez mais ativa, 

autônoma e independente não se pode desconsiderar as iniquidades que 

levam uma parcela desses longevos a envelhecer em piores condições de 

saúde, dependentes do cuidado de terceiros, com uma rede de suporte 

social fragilizada e violação dos direitos assegurados em documentos 

como o Estatuto do Idoso (2003) e a Convenção Interamericana sobre a 

Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos (OEA, 2015). 

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostras em Domicílio 

Contínua (IBGE, 2020) revelou que pessoas com 65 anos ou mais de 

idade representavam 10,8% da população, ante a projeção de 8,8% feita 

em 2012, o que denota um crescimento populacional rápido e expressivo. 

Outro boletim do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2019, já apontava crescimento em todas as faixas etárias para ambos os 

gêneros a partir de 34 anos de idade, mantendo a tendência de 

envelhecimento populacional no Brasil.  

Complementarmente aos dados já mencionados, cabe ainda 

apontar o Relatório do Desenvolvimento Humano (ONU, 2019) publicado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que 

versa sobre a desigualdade para além das questões financeiras dos 

países, uma vez que as desigualdades presentes na saúde, na educação 

e no respeito aos direitos humanos poderão permanecer invisíveis caso a 

atenção se volte somente às questões econômicas, ressaltando que olhar 

para estas desigualdades é preponderante para se pensar inclusive em 

renda e riqueza. 
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O relatório aborda também um aspecto fundamental, que trata da 

perpetuação das desigualdades ao longo da vida e entre gerações, a 

depender das capacidades que se conseguir alcançar nessa trajetória, 

reconhecendo que o acesso às condições básicas não é suficiente num 

século que prediz mudanças climáticas e tecnológicas que podem 

acentuar ainda mais os índices de pobreza e exclusão, mas valorizar 

sobretudo, o contexto deste indivíduo, as circunstâncias de vida, os 

valores e as aspirações das pessoas devem ser o caminho para ações 

mais assertivas. 

Nessa direção também vai a Política do Envelhecimento Ativo, da 

OMS (2002) (ILC Brasil, 2015) ao abordar a qualidade de vida na velhice 

com foco na capacidade funcional da pessoa que envelhece e seu estilo 

de vida, apoiando-se em 4 pilares fundamentais: saúde, participação, 

segurança e aprendizagem contínua. Importante ressaltar que se trata 

de uma política aplicável a pessoas idosas de todas as idades mesmo que 

apresentem fragilidade ou declínio funcional.  

Trata-se de um marco político internacional de extrema importância 

ao reafirmar o envelhecimento como heterogêneo, cujo equilíbrio entre 

perdas e ganhos dá oportunidade de seguir o curso da vida preservando 

funções e compartilhando um legado, considerando que o termo “ativo” 

refere-se à participação da pessoa idosa de modo inclusivo, propondo 

eixos temáticos que oportunizem programas capazes de atender aos 

idosos tanto individualmente como em grupo, não somente em suas 

necessidades e expectativas, mas com políticas de cuidados quando 

necessário (ILC Brasil, 2015). 

O olhar integrador, ecológico, permite elencar os determinantes (de 

saúde, pessoais e comportamentais, econômicos, sociais e ambientais) 

desse marco político como um marco ao pensar contemporâneo sobre a 

longevidade, de tal modo que criar oportunidades para a participação 

social e a aprendizagem contínua assegurando saúde e cuidado, 

permitam à sociedade como um todo se beneficiar dessas perdas e 
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ganhos das gerações anteriores, trabalhando em novos pilares a serem 

reconhecidos e fortalecendo os existentes.  

A solidariedade intergeracional é um dos pontos a serem 

fortalecidos, uma vez que os dados demográficos apontam para um 

número cada vez maior de adultos e idosos em contraponto à diminuição 

de crianças e jovens. Trata-se de repensar contínua e dinamicamente as 

relações de trabalho, a economia e sua força produtiva, os cuidados 

dispensados aos idosos que envelhecem com dependência. Um dos 

modos de interlocução entre gerações, se baseia na aprendizagem ao 

longo da vida.  

A aprendizagem contínua permite não só conectar gerações, mas 

também atuar no fortalecimento de componentes socioemocionais 

indispensáveis ao desenvolvimento humano e que é base à plasticidade 

que permite ao indivíduo que envelhece, balizar as perdas e ganhos ao 

longo da vida, constituir sua identidade e senso de pertença, bem como 

refletir e desenvolver um legado cultural e social fundamentais às 

gerações seguintes (Ferrigno, 2013). 

A perspectiva de curso da vida é um grande achado na área da 

psicogerontologia, uma vez que a ideia de processo dá ao envelhecimento 

a possibilidade de um fazer constante, de construção contínua. Para 

Cachioni et al. (2017) um achado que remonta aos anos de 1990 

denominado paradoxo do bem-estar, aponta em estudos que o bem-estar 

subjetivo não declina conforme avança a idade, sendo o senso de 

maturidade um dos responsáveis por isso. Ademais, as autoras apontam 

que as relações sociais são condição sine qua non para a sedimentação 

da percepção subjetiva de bem-estar e a comunicação permeia todo o 

processo. 

Nesse sentido, Paulo Freire se destaca como um pensador e 

educador de enorme conhecimento e sensibilidade capaz de corroborar, 

senão fundamentar, muitas das teorias que tratam do desenvolvimento 

humano e envelhecimento numa perspectiva de curso de vida. Em sua 
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obra Pedagogia do Oprimido, Freire aborda o diálogo como elemento 

fundante à criação de uma consciência enquanto ser e enquanto 

coletividade, conforme segue:  

 

A palavra abre a consciência para o mundo comum das 
consciências, em diálogo portanto. Nessa linha de 

entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em 

elaboração do mundo e a comunicação em colaboração. E 

o homem só se expressa convenientemente quando 

colabora com todos na construção do mundo comum – só 

se humaniza no processo dialógico de humanização do 

abundo. A palavra, porque lugar do encontro e do 
reconhecimento das consciências, também o é do 

reencontro e do reconhecimento de si mesmo. (Freire, 

2014, p.10). 

 

Aportes sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida 

A educação do século XXI aponta para transformações basilares no 

processo de ensino-aprendizagem. Embora ela ainda não tenha 

alcançado esse propósito, reflexões sobre a necessidade de mudança dos 

modelos de ensino vigentes e oriundos do século passado, são evidentes. 

Nos cabe esclarecer a intenção em não aprofundar a complexidade desse 

percurso histórico da educação, mas considerar o significado de 

aprendizagem como fenômeno fundamental do processo de 

desenvolvimento humano e é na educação que encontramos sentido para 

compreendê-lo. 

Desde a década de 60, o legado de Paulo Freire reflete criticamente 

sobre este sistema educacional mecanicista e sobre a necessidade de 

uma aprendizagem para além dos muros da escola. Em oposição ao 

modelo defensivo pautado em valores e conteúdos universais 

excludentes, entende que ele não leva em conta o contexto social e os 

processos subjetivos dos indivíduos, onde o aprender implica no 

desenvolvimento de uma consciência do ser através de uma educação 

dialógica, própria das relações humanas. 
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A aprendizagem é um processo inerente a todo ser humano e um 

acontecimento ao longo de toda a vida. Não acontece só no período de 

formação escolar, é relacional e se dá a partir da curiosidade, da 

descoberta e da exploração nas relações com o mundo e com outros 

indivíduos. Aprender tem seu papel social e político e para Freire esse 

processo transforma, emancipa e está diretamente ligado às 

manifestações coletivas e à capacidade de sonhar. Ele indica essa 

capacidade como uma mola propulsora para a liberdade e a autonomia, 

como segue: 

 

O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, 

da democracia é o discurso de quem recusa a acomodação 

e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o 
fatalismo deteriora. (Freire, 2015, p. 85). 

  

Se a aprendizagem é dinâmica, relacional e acontece ao longo da 

vida, o que pensar sobre as gerações privadas desse modelo educacional 

dialógico, onde parte do ciclo vital se dá também nos ambientes formais 

de aprendizagem, em sistemas de ensino do século passado? 

Compreender a relevância de uma aprendizagem que pode acontecer em 

qualquer momento da vida, recupera o sentido humanista da educação, 

pois como afirma Freire, não há amanhã sem projeto, sem sonho: 

 

“Seres programados para aprender”13 e que necessitam do 

amanhã como o peixe da água, mulheres e homens se 
tornam seres “roubados” se se lhes nega a condição de 

partícipes da produção do amanhã. Todo amanhã, porém, 

sobre que se pensa e para cuja realização se luta, implica 

necessariamente o sonho e a utopia. Não há amanhã sem 

projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o 

trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades 
que viabilizem a sua concretização. (Freire, 2014, p. 85-

86). 

 

 
13  Jacob, François. Naus sommes programmés mais pour apprendre. Le Courrier, 

Unesco, février, 1991 
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A teoria Life-Span (Neri, 2006) é outro importante marco sobre a 

abordagem relacionada no estudo do envelhecimento e aprendizagem ao 

longo da vida, pois trouxe a concepção de heterogeneidade na velhice 

em uma perspectiva saudável, desconstruindo a ideia sobre a pessoa 

idosa como um ser passivo e doente. Trata sobre uma análise dos 

recursos que ela recebe ao longo de sua vida como o perfil de sua 

educação, saúde física e emocional, condições favoráveis de moradia, 

qualidade nas relações interpessoais e na construção de vínculos 

positivos, sejam eles familiares ou sociais e que definem a qualidade de 

vida no envelhecimento. Mais uma vez em consonância com a visão 

freiriana sobre a participação democrática através da educação. 

 O curso de vida pode apresentar momentos de avanços ou de 

declínios de desenvolvimento e os fatores impostos pelo contexto, 

associados às características individuais, impactam na forma da pessoa 

idosa em lidar com as intempéries da vida e buscar soluções para 

possíveis momentos de instabilidade emocional que gerem situações de 

vulnerabilidade a ela. Faz-se necessário reforçar que o mesmo pode 

acontecer com os momentos de avanço, mas obviamente o impacto 

positivo causado por uma conquista, o alcance de um desejo e a 

realização de um sonho trará a ela satisfação e bem-estar, levando-a à 

participação plena no contexto em que vive. 

A vida é dinâmica e acontece em um fluxo de possibilidades de 

aprendizagem em todos os seus momentos. Por essa razão, o 

envelhecimento deve ser encarado como mais uma fase da vida onde as 

possibilidades de desenvolvimento e evolução acontecem naturalmente. 

Em 1993 foi criada a Comissão Internacional sobre a Educação para 

o Século XXI (UNESCO). Coordenada por Jacques Delors e composta por 

especialistas provenientes de todas as regiões do mundo, teve como 

propósito pensar a educação e a aprendizagem no século XXI. Esse 

documento conhecido mundialmente tornou-se um marco sobre a 

concepção de educação esperada para o século XXI. Os trabalhos da 
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comissão chamado Relatório Delors (Delors et al, 1996), contemplou 

dentre várias questões, as quatro dimensões chamadas de pilares da 

educação, a saber: Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

ser e aprender a conviver, todas as quatro em consonância com a 

concepção freiriana sobre educação e aprendizagem: 

 

Todos os grandes pensadores clássicos que se debruçaram 

sobre os problemas da educação, o disseram e repetiram. 

Cabe ao professor transmitir ao aluno, o que a Humanidade 

já aprendeu acerca de si mesma e da natureza, tudo o que 

ela criou e inventou de essencial. (Delors et al,1996, p. 18). 

 

E ainda:  

 

Mas a modificação profunda dos quadros tradicionais da 

existência humana, coloca-nos perante o dever de 
compreender melhor o outro, de compreender melhor o 

mundo. Exigências de compreensão mútua, de entreajuda 

pacífica e, por que não, de harmonia são, precisamente, os 

valores de que o mundo mais carece (Delors et al,1996, p. 

19). 

 

Ser consciente da humanidade que nos pertence, exige um 

caminho de autoconhecimento repleto de desafios. Essa tomada de 

consciência atravessa as várias experiências que vamos constituindo em 

nosso curso da vida, com quem cruza o nosso caminho. Quando esse 

encontro acontece, nos deparamos com a necessidade de compreender 

o que existe de melhor em nós, mas também com o que ainda não 

sabemos de nós. São amarras que vão indicando em nosso processo de 

desenvolvimento, como agir, reagir e aceitar a condição do “devir”. Um 

vir a ser que nem sempre compreendemos. Zourabichvili (1997) traduz 

e interpreta o postulado sobre devir de Gilles Deleuze e Pierre-Félix 

Guattari, filósofos do século XX:  
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Devir é certamente e em primeiro lugar mudar: não mais 

se comportar ou sentir as coisas da mesma maneira; não 

mais fazer as mesmas avaliações. Sem dúvida, não 

mudamos a nossa identidade: a memória permanece, 
carregada de tudo o que vivemos; o corpo envelhece sem 

metamorfose. Mas “devir” significa que os dados mais 

familiares da vida mudaram de sentido, ou que nós não 

entretemos mais as mesmas relações com os elementos 

costumeiros de nossa existência: o todo é repetido de outro 

modo. (Zourabichvili, 1997, p. 2). 

 

E o que nos impulsiona e nos desafia para o autoconhecimento é 

esse enfrentamento da realidade compartilhada que nos afeta e que afeta 

o outro. Na obra Pedagogia da esperança, Freire enfatiza a nossa 

condição permanente em transformar a realidade: 

 

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre 

processo, é sempre devir, passa pela ruptura das amarras 
reais, concretas, de ordem econômica, política, social, 

ideológica etc., que nos estão condenando à 

desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma 

condição que se vem fazendo permanente na história que 

fazemos e que nos faz e refaz. (Freire, 2014, p. 134). 

 

Tratar do desenvolvimento humano na perspectiva da 

“Aprendizagem ao Longo da Vida” requer considerar a integralidade do 

ser e sua possibilidade de se transformar e transformar a sua realidade. 

Exige uma análise dialógica e sistêmica sobre a vida e um olhar dinâmico 

sobre a aprendizagem, que se dá de maneira multidimensional, 

compartilhada e vinculada à ideia de que a qualquer momento é possível 

ter a oportunidade de descobrir algo novo e buscar emancipação, através 

da constituição de um projeto de vida. 

O envelhecimento já não pode mais ser visto como uma fase da 

vida em que as possibilidades de conhecer o mundo, estabelecer novas 

relações, emancipar-se e participar ativamente da sociedade já não é 

mais possível. O modelo de “Universidade Aberta à Terceira Idade”, 

idealizado por Pierra Vellas em 1973 na França (Adamo et al., 2017) foi 

instituído no Brasil em 1992 pelo doutor Américo Piquet Carneiro no Rio 
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de Janeiro, é um exemplo que reafirma a importância do envelhecimento 

ativo. Uma educação dialética, popular e humanizada acontece quando 

indivíduos e sociedade amadurecem para o diálogo e o enfrentamento de 

conflitos ideológicos, políticos e culturais.  

 

Aportes sobre o diálogo colaborativo 

A comunicação está presente em todos os eixos do envelhecimento 

ativo: saúde, participação, segurança, proteção e aprendizados ao longo 

da vida, permeia os diversos ciclos da existência, as convivências e as 

relações centradas em histórias de vida. Dentre as diversas teorias da 

comunicação, os estudiosos da teoria pragmática Watzlawick, Beavin e 

Jackson (1973) abordam os efeitos comportamentais e as implicações 

contextuais e relacionais da comunicação humana por meio de princípios 

(Watzlawick et al., 2007). 

Dessa forma são exemplos de princípios da teoria pragmática: o 

primeiro princípio: “é impossível não se comunicar “, seja por palavras 

ou por silêncios a comunicação acontece de forma verbal e não verbal; o 

segundo princípio: a comunicação envolve o “contexto e a relação”; o 

terceiro princípio: a comunicação acontece de forma pela interação em 

sequência de “ação e reação”; o quarto princípio exemplificativo: a 

comunicação acontece pela “interação simétrica ou complementar” 

conforme as diferentes e variáveis funções dos participantes (Watzlawick 

et al, 2007). 

Assim sendo a comunicação é um exercício diário com a convivência 

com o outro, a diversidade, o autocuidado, o cuidado relacional. 

Conforme os princípios acima exemplificados é um exercício que acontece 

de forma ampla, expressa comportamento, imprime contexto, história, 

convivência relacional, se desenvolve pela reciprocidade e pela interação 

com o outro e com o mundo. Como Freire reforça: “estar no mundo 

implica necessariamente estar com o mundo e com os outros” (Freire, 

2012). 
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A comunicação acontece das mais diversas formas, por meio do 

diálogo utilizado para construção de relacionamento, pela escuta atenta, 

pelo mútuo aprendizado, entre outras formas. O diálogo se compõe em 

história, diversidade de crença e experiência, permite abertura para a 

narrativa e a compreensão do outro e colaboração para a compreensão 

mútua (Schirch e Campt, 2018) ao descrever o diálogo, Freire (1987) 

pontua: 

 

Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, 

os homens o transformam, o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação 

enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma exigência 

existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o 
refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca da, ideias a serem 

consumidas pelos permutantes. (Freire, 1987 p. 51, grifo 

nosso). 

 

A partir desse trecho reflete-se as formas de comunicação e suas 

implicações na vida cotidiana. Em um mundo cada vez mais polarizado, 

escutar não para concordar, mas para entender o discurso do outro tem 

sido um exercício coletivo. Dessa forma ressalta-se a utilidade do diálogo 

e a busca por melhores maneiras de conversar em temas controvertidos 

sobre questões familiares, de grupos pequenos, de trabalho, da 

comunidade, de ambientes escolares, de conflitos locais, de impasses 

entre as nações, entre outros exemplos (Schirch; Campt, 2018). 

Assim sendo, os conflitos acontecem naturalmente no cotidiano das 

pessoas e impactam em aspectos pessoais, relacionais, estruturais e 

culturais. Pela abordagem transformativa o conflito é reconhecido em sua 

normalidade e continuidade nas diversas relações vivenciadas. A 

transformação requer proatividade, processo de mudança centrado no 

foco imediato e no amplo contexto, bem como nas interações 

padronizadas (Lederach, 2012). 
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Como visto, o diálogo se desenvolve pela interação e diversidade, 

Freire nos lembra: “hoje percebemos com mais clareza que a diferença 

não deve apenas ser respeitada. Ela é a riqueza da humanidade, base de 

uma filosofia do diálogo” (Gadotti; Freire, 1995). Nesta filosofia e 

metodologia por diálogos colaborativos fundamenta-se a Mediação de 

Conflitos: uma prática milenar de resolução e prevenção de impasses, 

para possível construção de solução mútua com objetivo comum. 

A mediação é aplicada a contextos diversos. Na área educacional a 

mediação pode colaborar para gerir conflitos interpessoais, 

organizacionais e comunitários. Como contribuições para a mediação 

escolar estão: a aproximação de todos os participantes, o fortalecimento 

da convivência, a promoção do diálogo, a transformação da relação, a 

cooperação e o mútuo respeito, em promoção da cultura de paz e de não 

violência (Chrispino et al, 2016). A violência requer uma atenção 

multifatorial e sistêmica, neste sentido Freire (1995) pontua:  

 

No meu entender, então, quanto à violência contra as 

escolas seria preciso ir às causas de porque a escola se 

torna objeto de depredações etc., o que a escola significaria 

para uma comunidade a ponto desta se voltar dura e 

violentamente contra ela (Gadotti et al, 1995, p. 70). 

 

Em contextos geracionais, intergeracionais e familiares 

relacionados à pessoa idosa a mediação de conflitos é utilizada para a 

efetividade de direitos. Como exemplos os casos chegam em mediação 

extrajudicial por conflitos na convivência, patrimonial, cuidado familiar e 

em situação de risco e em mediação judicial no decorrer de um processo 

judicial. Desde 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça 

disciplinou a mediação como política pública de tratamento adequado de 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário. 

Em continuidade aos fundamentos legais da mediação, em 2015 a 

Lei 13.140 passou a disciplinar a mediação no contexto extrajudicial pelo 

amplo acesso à Justiça e desjudicialização dos conflitos. Caso seja 
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necessária a via processual o Código de Processo Civil atual (Lei 

13.105/2015) incentiva a resolução consensual dos conflitos em diversos 

artigos e em todas as fases do processo. Em litígios familiares suspende-

se o processo até a realização da mediação familiar. Quando voltada aos 

direitos da pessoa idosa, a mediação fundamenta-se no Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/2003). 

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741 de 2003) está ancorado em 

princípios fundamentais de Direitos Humanos tais como o princípio da 

dignidade humana, sendo a pessoa idosa sujeito de direitos. Todos os 

demais derivam deste princípio fundamental, tal como o princípio da 

proteção integral dos direitos da pessoa idosa para que sejam 

conhecidos, protegidos e efetivados. Outro relevante princípio é o da 

prioridade absoluta com a garantia de atendimento preferencial e 

individualizado junto aos órgãos públicos e privados, preferência na 

formulação e execução de políticas sociais públicas e destinação 

privilegiada de recursos públicos para sua proteção, entre outros direitos 

prioritários (art. 3º, incisos I, II e III; Barros, 2016; Nóbrega, 2016).  

Em continuidade aos exemplos dos princípios do Estatuto do Idoso 

o princípio da solidariedade contempla o contexto intergeracional do 

familiar idoso que cuida e o familiar idoso que recebe o cuidado. O 

cuidado é um princípio, como um dever. A família aparece 

prioritariamente no dever do cuidado do familiar idoso, mas esta 

obrigação é um dever compartilhado com a comunidade, sociedade e 

Poder Público (art. 3ª do Estatuto do Idoso). Cuidado envolve elemento 

subjetivo voltado à família e à rede social e comunidade, a proteção e a 

garantia dos direitos fundamentais estão entre os deveres do Estado 

(Braga, 2011).  

É de fundamental importância para o país a aprovação da 

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 

Idosos (2015) em reforço a proteção dos direitos da pessoa idosa em 

âmbito internacional por meio do sistema de proteção interamericano aos 
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direitos humanos e fortalecimento a nível nacional de garantias de 

implementações de planos de ação e efetividade contínua de direitos. A 

defesa com o reconhecimento do envelhecimento também é uma questão 

a ser trabalhada na territorialidade com o fortalecimento da integração 

social, comunitária e da rede de apoio e proteção (Passos e Obregón, 

2020) 

O fortalecimento do envelhecimento evolui com o reconhecimento 

de direitos e a validação de cada história de vida. Freire (2012) reflete a 

importância de revisitar a própria história e de forma semelhante, em 

mediações de conflitos os mediandos centram-se em dificuldades 

presentes com buscas de soluções atuais e futuras, espelhadas em 

contextos históricos e sociais que vivenciam. O ser humano está sempre 

envolto em construções de histórias e conhecimentos: “O saber tem 

historicidade” “nunca é, está sempre sendo”, assim como o 

envelhecimento enquanto processo de vida (Freire, 2012). 

Em discussões Todaro e Cachioni (2021) refletem sobre o livro À 

sombra desta mangueira, (Freire, 2012) que a obra expressa um tempo 

kairós além do cronológico e espelha as histórias de vida, as diversidades, 

as intergerações e a finitude. Destacam o olhar crítico e humano presente 

na sua escrita, seu compromisso em buscar mudanças, sua colaboração 

para a leitura de um mundo que envelhece e se transforma a partir de 

cada realidade composta de diversidades. 

Nesse sentido, a obra “À sombra desta mangueira” (Freire, 2012) 

busca conjugar o coletivo e o individual ao levar o leitor a harmonizar 

sobre a “consciência do mundo” a “consciência de mim”. Freire pontua: 

 

Refletir, avaliar, programar, investigar, transformar são 

especificidades dos seres humanos no e com o mundo. A 

vida torna-se existência e o suporte, mundo, quando, a 

consciência do mundo, que implica a consciência de mim, 
ao emergir já se acha em relação dialética com o mundo. 

(Freire, 2012, p. 21). 
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Sobre os diálogos colaborativos para o envelhecer, há muito a ser 

trabalhado divulgado, para que todos os direitos sejam efetivamente 

conhecidos e implementados. O direito do envelhecimento além do 

envelhecer com dignidade contempla o direito de envelhecer com bem-

estar, direito este que se estende a todas as gerações. A comunicação, o 

diálogo e a mediação fortalecem esses direitos e a longevidade. Neste 

sentido, Freire reforça: “não há comunicação sem dialogicidade e a 

comunicação está no núcleo do fenômeno vital. Nesse sentido a 

comunicação é vida e fator de mais-vida” (Freire, 2012, p. 74). 

 

Considerações finais 

Resgatar algumas obras do vasto legado de Paulo Freire e por meio 

delas contextualizar o envelhecimento trouxe momentos de aprofundar 

reflexões acerca do protagonismo e identidade da pessoa que envelhece. 

Permitiu às autoras um repensar de marcos legais e políticos desenhados 

para assegurar ao longo do curso de vida, a dignidade como base à 

fruição dos desejos e do respeito à autonomia do ser, trazendo o devir 

como fundamental a todo ser humano e que ganha relevância conforme 

a vida se aproxima das últimas etapas de seu ciclo natural. 

Todavia, a vida contemporânea é marcada por desafios que por 

vezes cerceiam a liberdade defendida por Freire, se perdem em meio as 

iniquidades fruto de diálogos mal estabelecidos, políticas pouco atentas 

ou sociedades que ainda invisibilizam os mais velhos e a força contida em 

sua trajetória, onde o ser que envelhece vê suprimido dele o direito à 

saúde, segurança, à participação, e onde se estabelece uma relação de 

dependência e exclusão. Paulo Freire, se vivo, completaria um século 

neste ano, seria um longevo cuja contribuição inestimável ao Brasil e ao 

mundo, representaria ele mesmo a sua obra, como um legado vivo. 

Correlacionar tantos escritos profundos, provocadores e instigantes 

às questões do envelhecimento, da aprendizagem ao longo da vida como 

elemento fundante à manutenção dos direitos da pessoa idosa, foi sem 
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sombra de dúvida, um exercício dialógico. Que a longevidade siga sendo 

um presente para a humanidade para além dos desafios que se impõe, 

tal qual Freire: forte e gentil; esperançosa e alvissareira, desejante de 

um mundo mais justo e melhor para todas as idades.  
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CAPÍTULO 19 – A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM PESSOAS 

IDOSAS: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES14 

 

 

Sandra Elvas 

 

 

O envelhecimento tem sido nos últimos anos alvo de grandes 

debates e preocupações ancoradas ao aumento da esperança de vida, 

refletidos na necessidade de se envelhecer com qualidade. A longevidade 

tem sido um desafio, onde emerge a concretização dos direitos humanos 

e sociais das pessoas idosas. A mudança de paradigma nas políticas de 

terceira idade, requer diretrizes e dinâmicas positivas, que se 

operacionalizem numa alteração dos modelos de cuidados, assentes nos 

direitos e na dignidade das pessoas idosas, e no reconhecimento dos 

cuidados na sua multidimensionalidade. 

Os direitos humanos e a dignidade humana fazem parte das 

aprendizagens e práticas dos assistentes sociais, assentes no princípio de 

que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual, com a mesma 

dignidade e respeito. A humanização e a desumanização, na 

incompletude da pessoa humana enquanto ser inacabado, leva à busca 

da humanidade ancorada à libertação da opressão na consciencialização 

da sua condição humana (Freire, 1987). 

 

Serviço Social Gerontológico  

A atuação com as pessoas idosas faz parte da identidade do Serviço 

Social, a reflexão sobre a multidimensionalidade do envelhecimento tem 

vindo a ser um campo de debate ao nível do Serviço Social e de outras 

disciplinas científicas.  

Considerada uma área de intervenção clássica do Serviço Social, a 

população idosa enquadra o campo de atuação das pioneiras, Mary 

 
14 O capítulo tem origem na investigação, relativa a tese de doutoramento em Serviço 

Social que a autora está a desenvolver. 
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Richmond e Jane Addams, tendo por base a preocupação com o impacto 

do capitalismo nas populações mais desfavorecidas, como é o caso, das 

crianças, famílias pobres, pessoas mais velhas e imigrantes (Carvalho, 

2012).  

O Serviço Social tem uma relação estreita com a história e as 

mutações sociais, é com as sociedades capitalistas que o fenómeno do 

envelhecimento começa a ser visível, assumindo-se “questões de direitos 

humanos e de direitos sociais e políticos, ultrapassando o cariz 

assistencialista de outrora” (Luz, 2018, p. 90). Enquanto questão social, 

assume o seu espaço com as mudanças derivadas do desenvolvimento 

da sociedade industrial, com o surgimento das alterações das relações 

familiares e do trabalho. É neste contexto que passam a ser equacionados 

os direitos humanos, sociais e políticos, sendo alterado o estatuto social 

das pessoas idosas (Luz, 2018; Mouro, 2013). 

O envelhecimento enquanto problema social, passa a ser alvo de 

intervenção quando a sociedade reconhece que todas as pessoas têm o 

direto de aceder ao “sistema de garantias sociais” (Mouro, 2013, p. 24) 

enquanto elementos integrantes da sociedade. 

O Serviço Social enquanto profissão “reconhece que a interação 

entre os factores históricos, culturais, espaciais, políticos e 

socioeconómicos e os factores pessoais/individuais” (APSS, 2018), tem 

um papel fundamental na “promoção do bem-estar e do desenvolvimento 

humano”, diligenciando a “mudança social” reconhecendo “o lugar da 

ação humana na promoção dos direitos humanos, da justiça económica, 

ambiental e social”.  

A intervenção gerontológica, enquanto integrante da história do 

Serviço Social, acarreta em si princípios humanitários no reconhecimento 

da dignidade humana, no respeito pela dignidade inerente ao valor de 

todos os seres humanos em atitude, palavra e ação (FIAS, 2018). A 

intervenção neste campo de ação, incorpora na sua essência, os direitos 

humanos, a dignidade, os direitos sociais e políticos.  
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A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

(UNESCO, 2005), destaca princípios que aludem ao respeito pela 

dignidade humana, proteção dos direitos e liberdades, predominando o 

bem-estar do indivíduo. Esta declaração confere especial atenção às 

pessoas idosas com dependência e vulnerabilidade (Ribeirinho, 2013).  

O Estatuto do Idoso criado no Brasil, tal como outras medidas 

implementadas ao longo do mundo, têm o intuito de dar uma maior 

visibilidade às pessoas idosas e de “nortear ações” (Abreu; Gleria, 2011, 

p. 631). Contudo revelam-se de grande importância, se tivermos em 

conta que as pessoas idosas são alvo de discriminação e de indiferença 

de forma global pela sociedade. Deste modo, a necessidade de se criarem 

mecanismos, que permitam garantir os direitos e a dignidade das pessoas 

idosas, conceptualiza-se na aceitação dessa necessidade de zelar e 

regular o acesso a direitos, à educação, ao desporto, ao lazer, sendo 

contra qualquer forma de discriminação e opressão, importa tal como 

sugere Paulo Freire (1996) efetivar estes direitos através de um 

paradigma ético que combata as desigualdades e a injustiça social. 

O assistente social na sua atuação nos diversos contextos, tem 

alicerçado o conhecimentos e adequação de procedimentos 

metodológicos a cada situação “humana e social”, sendo estes 

estabelecidos a par da “compreensão teórica e da capacidade científica e 

técnica […] os princípios éticos e deontológicos do agir profissional” 

(APSS, 2018).  

Nesta lógica de desenvolvimento de conhecimento e aprendizagem 

e numa atuação que se quer crítica e reflexiva, importa considerar Paulo 

Freire (1996) na abordagem que realiza à curiosidade humana e ao 

questionamento inerente à insatisfação, na prática do assistente social 

assente na criticidade permitindo atingir uma maior exatidão . 

O papel do Serviço Social na intervenção gerontológica visa uma 

abordagem holística, com um conhecimento especializado sobre o 

processo de envelhecimento que incida na biologia, psicologia e nas 
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ciências sociais, neste sentido é importante ancorar um conhecimento 

amplo sobre a realidade, na atuação com as pessoas idosas, com diversas 

problemáticas atendendo aos seus diversos contextos (Mali, 2013).  

Os profissionais necessitam de estar familiarizados com as diversas 

teorias de gerontologia, de modo, a serem detentores de um 

conhecimento diversificado, tendo um maior entendimento sobre o 

conhecimento que explica e valida a diversidade e as experiências que as 

pessoas idosas vivenciam ao longo da vida. A intervenção do Serviço 

Social, com as pessoas idosas deve ancorar um conhecimento nas 

diversas “variantes da velhice e envelhecimento” (Luz, 2018, p. 90), 

assim como deve contemplar uma perspetiva de análise e crítica (Kolb, 

2004; Luz, 2018). 

A intervenção do Serviço Social gerontológico requer um 

conhecimento teórico, metodológico e prático, especializado, que atue 

para a alteração de mentalidades da sociedade e das próprias pessoas 

idosas. Só através da consciencialização da discriminação e da opressão 

a que se encontram sujeitas, as pessoas idosas podem almejar o ser livre, 

exigindo a reposição dos seus direitos (Freire, 1987).  

O trabalho com pessoas idosas requer dos assistentes sociais a 

capacidade de cultivar valores específicos e conhecimentos específicos, 

assim como, habilidades práticas, enquanto profissão especializada, 

considerando as interações entre os indivíduos, o seu meio ambiente e a 

sua influência nas redes sociais (Mali, 2013).  

Ribeirinho (2013, p. 198) refere que o assistente social 

gerontológico deve possuir “um saber, um saber-ser/estar e um saber-

fazer sólido, teórico e prático, e, não menos importante, alguma 

criatividade que lhe permita agir em contextos instáveis”. 

 

Serviço Social e os desafios do envelhecimento  

O envelhecimento tal como já abordado anteriormente, encontra-

se nos debates da atualidade e exige “medidas que integrem respostas 

sociais no sentido de acompanhar as necessidades das pessoas idosas e 
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imprimir ritmo nas dinâmicas proporcionadas pela sociedade” (Elvas, 

2016, p. 86).  

Socialmente a velhice é estereotipada, sendo que as pessoas idosas 

são “despidas” do seu ser, passando a fazer parte de um processo de 

inferiorização, onde iniciam uma descida vertiginosa, com perda de valor 

social, de status social, de capacidade económica e de conhecimento. 

Freire (2001) alude que a opressão se encontra vinculada à história, age 

como uma anestesia coletiva que aniquila os objetivos e projetos de vida 

de quem a sofre. 

As pessoas idosas têm sido alvo de discriminação ao longo dos 

tempos, deixando de ser considerados sujeitos políticos de direitos, em 

todas as dimensões da sua vida, assim como, plenos cidadãos integrados 

na estrutura da sociedade, mantendo as suas relações interpessoais. Ser 

cidadão é estar no pleno gozo dos direitos civis e políticos, contudo para 

se viver em cidadania terá de se fazer uso desses direitos em articulação 

com os deveres, o que leva a refletir, que as pessoas idosas que não 

conseguem desenvolver a sua cidadania não são considerados cidadãos 

plenos, tendo os assistentes sociais um grande desafio na sua 

intervenção (Faleiros, 2013; Freire, 2001). 

A intervenção com pessoas idosas baseia-se na promoção da sua 

qualidade de vida e bem-estar, com humanidade e dignidade humana, 

com a promoção da partilha com a família, na defesa dos seus direitos e 

na continuidade na comunidade, como pessoas plenas de direitos, no 

acesso aos serviços e na diminuição das injustiças sociais, como alude 

Madeira (2016, p. 141), “Os Direitos Humanos são a semente, o horizonte 

e o princípio organizativo do Serviço Social, a sua própria razão de 

existir”.  

O Serviço Social gerontológico, pretende a melhoria da qualidade 

de vida e bem-estar da pessoa idosa. A intervenção desenvolve-se em 

interação com o meio em que a pessoa se encontra, procurando em 

conjunto com a pessoa melhorar a sua condição e funcionalidade social 
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através do desenvolvimento das suas potencialidades. As necessidades 

das pessoas requerem uma resposta ajustada que confira segurança e 

direitos através de uma perspetiva positiva (Ribeirinho, 2013; Milne et 

al, 2014). 

A atuação do assistente social incorpora assim, diversas 

contribuições, que se consubstanciam no conhecimento e na 

transformação das necessidades sociais das pessoas idosas, através da 

análise das diferentes faces do sistema de bem-estar social. As diferentes 

formas de apoio, podem ser providenciadas de forma mista: estado, 

privado e voluntariado, considerando igualmente o apoio da família, 

amigos e da própria comunidade (Ribeirinho, 2013; Tanner; Harris, 

2008). 

Na atuação do assistente social com pessoas idosas existem 

diversos dilemas e incertezas, como é o caso do combate ao isolamento 

e solidão, a manutenção da vida social e cívica, assim como, da 

manutenção da autonomia da pessoa. Outro dos dilemas, encontra-se 

relacionado com o facto do profissional poder vivenciar igualmente 

momentos de opressão e de ausência de liberdade nas decisões a tomar, 

sendo oprimido por via das políticas e pelas práticas institucionais. A 

tomada de consciência desta limitação pode permitir uma intervenção 

assente numa lógica libertadora, consciente, livre e positiva (Freire, 

1987).  

Ribeirinho (2013, p. 180), apresenta os princípios da intervenção 

do serviço social junto das pessoas idosas:  

 

✓ A pessoa idosa tem de ser valorizada como sujeito ativo 
na construção do seu quotidiano e do seu projeto de 

vida, as suas necessidades e preocupações devem ser 

valorizadas e a sua opinião ouvida e respeitada. 

Também devem ser respeitados os seus hábitos, 

costumes, crenças e formas de estar, como os seus 

valores socioculturais;  
✓ É garantido o sigilo profissional e a confidencialidade;  
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✓ A pessoa idosa tem o direito a ser informada sobre os 

seus direitos e deveres, enquanto beneficiária dos 

serviços de ação social e de saúde;  

✓ Cada situação é objeto de uma avaliação 
circunstanciada, definindo-se com a pessoa idosa e sua 

família um plano de cuidados 

personalizado/individualizado, de caracter preventivo e 

reabilitador;  

✓ Esse plano de cuidados tem como objetivo assegurar 

uma maior qualidade de vida e com maior autonomia 

possível, favorecendo a autoestima e garantindo a 
dignidade da pessoa idosa;  

✓ A pessoa idosa recebe apoio mais adequado à sua 

situação, devem os serviços organizar-se em função das 

suas necessidades específicas;  

✓ Os profissionais têm em conta a rede informal da pessoa 

idosa e colaboram com ela, informando-a sobre as suas 
competências.  

 

A população idosa enquanto grupo heterogéneo vivencia 

experiências distintas e imprevisíveis, que se encontram ancoradas aos 

seus fatores biológicos e sociais. Preconizando uma atuação diferenciada 

do Serviço Social na construção da compreensão da velhice numa 

abordagem holística e sistémica, com uma atuação, que visa a proteção 

dos direitos, ancorada em práticas anti opressivas que assentem em 

abordagens anti discriminatórias (Luz, 2018). 

Os assistentes sociais que trabalham na promoção do bem-estar e 

fornecimento de serviços às pessoas mais velhas, “têm […] novos 

mandatos, em particular, responsabilidades na gestão de recursos sociais 

com serviços para os idosos e responsabilidades na promoção do acesso 

das pessoas mais velhas a recursos e serviços” (Carvalho, 2014, p. 421). 

Nesta ótica, requer-se um Serviço Social reflexivo que se constitua como 

alternativa, com “compromisso com a mudança, no sentido do 

desenvolvimento da justiça social e a abertura à inovação […] como 

elemento estratégico na construção de sociedades alternativas, 

socioeconomicamente justas e equilibradas” (Santos; Albuquerque; 

Almeida, 2013, p. 169).  
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Os assistentes sociais desenvolvem a sua prática profissional em 

diversas problemáticas, organizações e diversos públicos, o contexto de 

ação exige diversidade de papéis, como é o caso da informação, a 

investigação, a promoção da autonomia, planificação, direção, avaliação, 

docência e supervisão, entre outros (Ribeirinho, 2013; 2020). Estes 

papéis são desenvolvidos em diversos contextos: residências, centros de 

dia, serviços de apoio domiciliário, habitação, justiça, ação social, 

famílias, segurança social, área da saúde, hospitais, centros de saúde, 

associações de cultura e lazer, educação, desenvolvimento social e 

sustentável, coordenação dos serviços locais de ação social, intervenção 

direta e indireta, integração e acompanhamento das situações sociais na 

comunidade, integração em múltiplos serviços, gestão de casos sociais, 

coordenação de projetos específicos, assessoria técnica de instituições de 

solidariedade social, integração na rede social (Carvalho, 2014).  

Os assistentes sociais gerontológicos têm por demanda analisar e 

compreender os problemas inerentes ao envelhecimento, quer de 

natureza física quer mental, e conhecer bem as dimensões económica, 

sociais e ambientais que influem nos processos de envelhecimento e no 

acesso aos serviços (Ribeirinho, 2020). 

Nesta ancoragem, Mali (2013, p. 37) faz referências aos níveis 

micro, meso e macro que compõem o trabalho do assistente social, 

considerando que o Serviço Social intervém com indivíduos, famílias, 

comunidades e a sociedade no seu todo, “coordinates, supports, 

organises and creates new forms of care on community level and is 

engaged in political activism where it co-creates politics, systems and 

values15”. 

Ao nível micro, o trabalho com o indivíduo e família é fomentar e 

potenciar a solidariedade interpessoal. A intervenção procura novas 

perspetivas, possibilidades e oportunidades que não limitam meramente 

 
15 Tradução livre: coordena, apoia, organiza e cria novas formas de cuidado no nível da 

comunidade e está engajada no ativismo político onde co-cria políticas, sistemas e 

valores. 
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o foco no problema e na necessidade da pessoa, mas sim o 

desenvolvimento nas capacidades e o poder de cada pessoa, na sua 

sabedoria e experiência e na passagem às restantes gerações. Ao nível 

meso, a intervenção do assistente social posiciona-se na comunidade e 

na forma como se potenciam oportunidades no desenvolvimento de 

perspetivas colaborativas intergeracionais. A informação e advocacia 

permite dar a conhecer os serviços, programas e projetos existentes, que 

podem apoiar a pessoa idosa, assim como o oposto, a integração da 

pessoa em associações, coletividades ou voluntariado em que a pessoa 

pode desenvolver ações em prol da comunidade. No que respeita ao nível 

macro, o assistente social intervém na procura de uma coesão global, 

atuando através das medidas implementadas, criando sinergias e 

contribuindo para a implementação de medidas que fortaleçam o bem-

estar das pessoas idosas. O trabalho social privilegia a cooperação entre 

diversas áreas (Mali, 2013). 

A intervenção deve revalorizar a dimensão ideológica enquanto 

dimensão integrante da intervenção social. Esta revalorização tem por 

base a formação teórico-metodológica, no seu aprofundamento, na 

reflexão ética e crítica das decisões, que têm impacto na vida das outras 

pessoas, nas questões do estereótipo sobre as pessoas mais velhas e na 

conscientização do próprio processo de envelhecimentos nas pessoas 

mais velhas (Ludi, 2012).  

Seguindo o raciocínio Milne et al (2014), corroboram a necessidade 

de os assistentes sociais gerontológicos terem um conhecimento 

especializado sobre todo o processo de envelhecimento e dos modelos de 

intervenção, capacidade de análise das necessidades dos cuidadores, 

quer formais quer informais, e familiares; ao nível das políticas de 

terceira idade, devem possuir um domínio sobre as teorias de Serviço 

Social no que respeita a mudanças, transições e perdas das pessoas 

idosas. A Pesquisa e investigação nesta área tem vindo a ser bastante 

importante, atendendo à necessidade de identificar intervenções eficazes 
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no trabalho com as pessoas idosas, com os cuidadores na gestão de 

equipas, sendo relevante a conjugação entre a prática e a investigação, 

e a procura de conhecimento. 

O Serviço Social gerontológico especializado potencia a melhoria do 

bem-estar social e por consequência a saúde das pessoas idosas e dos 

cuidadores. A intervenção desenvolvida numa base de valores de justiça 

social, afirma uma posição de combate à discriminação no acesso e na 

prestação de serviços (Milne et al, 2014) através de um processo 

dialógico em continuidade, flexível e interdependente. A atuação requer 

capacidade de conhecer e responder à realidade das pessoas idosas, 

contribuindo para o seu bem-estar, em conjunto com outras profissões 

através de um sistema global de ações.  

Este processo de intervenção gerontológico divide-se em 5 fases 

(Ribeirinho, 2013, p. 13): 

 

Conhecimento da realidade social - Através da técnica de 

entrevista, pretende-se criar uma relação de empatia, 
tendo por objetivo o conhecimento da realidade, 

pesquisando necessidades, potencialidades, gostos e 

interesses; 

Diagnóstico Social - Do conhecimento da realidade, 

concretiza-se a análise técnico-científica, correlacionando a 

natureza das necessidades, problemas, potencialidades e 

recursos, tendo sempre em vista a pessoa, a família e a 
rede relacional e comunitária; 

Planificação / programação - Concretização do plano de 

intervenção com a pessoa e a equipa, detalhando as tarefas 

a concretizar, apresentando as atividades a concretizar, no 

espaço, conjugando o tempo em termos do serviço e dos 

gostos da pessoa, implicando o estar disponível e a 
humanização do serviço. 

Execução do plano - A concretização do plano implica 

colocar em prática o acordado; 

Avaliação - Análise dos resultados e das ações levadas a 

cabo, de modo, a averiguar os resultados em satisfação 

com o serviço prestado, os pontos a ajustar no plano de 

intervenção e as sugestões para melhoria. A avaliação deve 
incluir o contexto em que a pessoa se encontra inserida, 

família, comunidade, serviços de apoio. 
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É na diversidade que os assistentes sociais diariamente 

desenvolvem o seu trabalho, procurando responder às necessidades das 

pessoas idosas, criando sinergias e potenciando os ambientes, para 

serem espaços humanizados e plenos de direitos e justiça.  

 

Competências e habilidades na intervenção gerontológica  

O desenvolvimento do trabalho com pessoas idosas demanda que 

os assistentes sociais detenham valores e conhecimentos específicos, 

assim como, habilidades práticas (Mali, 2013) para a promoção da 

dignidade humana, convocando a pessoa na sua plenitude. Desenvolvam 

diversas competências que em conjunto concorrem para uma 

intervenção, que vise o respeito pela pessoa, pelos seus direitos sociais 

e políticos, permitindo ao profissional e à pessoa idosa, em sintonia 

criarem uma relação de confiança, respeito e empatia.  

Uma competência principal é a capacidade de se relacionar e 

compreender a pessoa na sua plenitude, enquanto cidadão no seu ciclo 

de vida em continuidade, fazendo transições, ligações e rejeições. O 

assistente social deve rejeitar lógicas de imposição sobre a vida da pessoa 

idosa, que podem levar ao sentimento de insignificância, alienação e 

ignorância. A importância da dimensão na relação com o outro, partindo 

das suas ideias, das suas vivências, potenciando uma relação horizontal, 

desencadeada através do desenvolvimento da relação interpessoal 

(Freire, 1987). 

Thompson (2003), refere que acoplado ao conhecimento, os 

profissionais para desempenharem bem o seu trabalho necessitam de 

desenvolver competências e capacidades. Os assistentes sociais 

identificam a necessidade de terem mais conhecimento na área da 

gerontologia, contudo poucos se identificam como especialistas na área 

do envelhecimento, evitando estereótipos e imagens negativas. A 

necessidade de conhecimento e de competências nesta área requer uma 

aposta na formação dos assistentes sociais (Bure; Toseland; Fortune, 

2002). 
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Da literatura analisada, os autores referem diversas competências 

que o assistente social na atuação com as pessoas idosas, deve 

desenvolver: autogestão, aconselhamento, negociação, mediação, 

advocacia, tomada de decisão, comunicação, ouvir, observação, 

avaliação, planeamento e gestão (Thompson 2003; Lymbery, 2005; 

Berkman et al, 2000; Tanner; Harris, 2008; Payne, 2012; Dijkman et al, 

2016). 

Naito-Chan, Damron-Rodriguez e Simmons (2005) realizaram um 

estudo onde concretizaram diversos grupos focais. Dos grupos 

concretizados um foi desenvolvido com pessoas idosas e outro com 

assistentes sociais recém-licenciados que se encontravam a trabalhar 

com pessoas idosas. Neste estudo foram abordadas questões 

relacionadas com a identificação de conhecimentos e competências 

necessárias aos assistentes sociais, para trabalhar com pessoas idosas 

no campo da intervenção e da gestão.  

Do grupo focal composto pelas pessoas idosas, foi apurado um 

certo desconhecimento sobre o trabalho que o assistente social realizava, 

contudo consideraram importante o conhecimento e capacidades 

relacionadas com as necessidades das pessoas idosas, o recurso a 

serviços, nomeadamente transportes e equipamentos médicos. Os 

assistentes sociais identificaram como competências a ter e a 

desenvolver a autoconsciência de si, tendo considerado importante o 

reconhecimento dos seus limites pessoais e a necessidades de pedir 

ajuda e supervisão. Conhecer o papel da autoconsciência e da identidade, 

é fundamental, tendo em consideração que estas servem de base para 

uma intervenção dialógica subjetiva e objetiva (Thompson, 2003).  

Os assistentes sociais identificaram ainda, competências na 

realização das avaliações no conhecimento da comunidade onde a pessoa 

está inserida, sobre os recursos e a rede de serviços; as competências 

culturais, o conhecimento sobre o envelhecimento enquanto grupo 

heterogéneo, seguido da advocacia, gestão de casos, comunicação, 
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colaboração interdisciplinar, suporte emocional e respeito pela 

autodeterminação da pessoa.  

Os assistentes sociais que trabalham com pessoas idosas, devem 

ter conhecimentos e competências, no que refere à avaliação 

biopsicossocial na conjugação da biologia, fisiologia e física. O 

desenvolvimento de processos de gestão de casos, na continuidade do 

seu acompanhamento com domínio sobre os recursos e políticas 

existentes, devem ainda associar competências culturais e a mediação 

social como uma ferramenta para corresponder as necessidades da 

população idosa (Berkman et al, 2000).  

O desenvolvimento das competências requer um encontro entre a 

teoria e a prática, contudo a importância de fundamentar o conhecimento 

numa prática predefinida pode significar a ausência da criatividade na 

intervenção, o que deve ser alvo de análise crítica. Uma das 

competências fundamentais que os profissionais devem desenvolver 

assenta na intervenção sem julgamentos, todas as pessoas devem ser 

tratadas com dignidade, respeito e justiça, todas as pessoas têm valor 

social (Freire, 1987; Thompson, 2002; 2003). 

Os assistentes sociais que trabalham com pessoas idosas possuem 

um conjunto adicional de competências especializadas, além das 

competências gerais, que se focam na compreensão do estado físico e 

mental da pessoa idosa e na avaliação do risco a que esta se encontra 

sujeita, ao nível sociopolítico, económico e do seu contexto envolvente, 

todas as dimensões se desenvolvem tendo por base uma intervenção, 

quer individual, quer com as pessoas significativas e a comunidade. O 

conhecimento especializado que o assistente social gerontológico 

desenvolve sobre o contexto sociopolítico enquadra o apoio às pessoas 

mais velhas, através da mediação entre os recursos existentes, a 

comunidade, as necessidades e os pontos fortes de cada pessoa. As 

competências de avaliação enquadram os níveis: social, psicológico, 

emocional, com base numa dimensão holística da pessoa, desenvolvendo 
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uma proatividade na resolução de situações, nas parcerias, no 

conhecimento e noção do processo de envelhecimento na sociedade 

(Milne et al, 2014).  

No estudo realizado por Gilmore (2013), os assistentes sociais a 

intervir com pessoas idosas, consideraram que as competências 

necessárias são: advocacia, conhecimento do processo de 

envelhecimento, assim como, uma maior e melhor compreensão sobre 

as patologias, de forma a conseguir identificar situações mais complexas 

através de treino clínico para a compreensão das patologias, 

conhecimento e domínio dos recursos existentes na comunidade, 

tolerância, escuta ativa, empatia e compaixão.  

Neste seguimento a intervenção do assistente social com pessoas 

idosas, deve evidenciar diversas habilidades. Interpessoais: 

aconselhamento, comunicação, negociação, mediação, observação, 

escuta ativa, advocacia; Coordenação e gestão: orçamento e gestão 

financeira, planeamento organizacional (Lymbery, 2005). Estas 

habilidades incluem o desenvolvimento da compreensão, da 

sensibilidade, da responsabilidade e da transparência em toda a 

intervenção, assim como, de uma atitude revestida de valores éticos.  

Para uma melhor reflexão, desenvolve-se de seguida de forma mais 

detalhada algumas das competências, que enformam a relação de 

cuidado, assente na dignidade da pessoa idosa. É no contexto 

diversificado de atendimento, entrevista, acompanhamento, interação de 

cada situação no seu contexto de vivência diária, que o assistente social 

coloca em prática diversas competências que lhe servem de suporte a 

uma intervenção bem-sucedida.  

A intervenção do assistente social inicia quando a pessoa necessita 

de ter informação de como aceder aos seus direitos. É no primeiro contato 

entre assistente social e a pessoa idosa que se dá lugar à relação de ajuda 

e de importância do outro, para Robertis (2011, p. 142) “Acolher é de 

facto o primeiro ato social”. A forma como ocorre o acolhimento de quem 
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se dirige a um serviço pode ser preponderante para um bom apoio, 

resolução, relação e qualidade do serviço. A forma como se inicia o 

acolhimento e como se comunica é considerada um dos pilares de toda a 

intervenção.  

A confiança para desenvolver um diálogo leva tempo a desenvolver, 

contudo a sua qualidade pode traduzir-se numa intervenção mais eficaz, 

sendo esta o espelho de interação. Granja (2008), considera que a 

comunicação, atividade discursiva, se encontra no centro da profissão do 

assistente social, enformando a interação entre o profissional e a pessoa 

idosa.  

A pessoa idosa, encontra-se muitas vezes num estado de alienação 

que interage sem se questionar sobre a sua realidade, aceitando o que 

lhe é dito sem questionar os seus direitos, não advoga por diferentes 

possibilidades e oportunidades, tornando-se uma pessoa passiva em todo 

o seu processo, dominada pela alineação e pela apatia, pelo que o 

profissional tem de estar atento a práticas de desumanização. Num 

prisma de construção de relação dialógica, o processo inicia-se pela 

realidade da pessoa idosa, sendo através dessa realidade que se vai 

desencadear a relação, as ações e possibilidades de humanização, 

assentes no diálogo que torna a pessoa livre e consciente da sua 

condição. Na conceção de Freire (1987), a liberdade permite a construção 

cultural dos direitos humanos, assentes na necessidade do homem se 

construir ao longo da vida, para a humanização da relação enquanto ser 

inacabado em constante crescimento e recriação. 

 A forma como se comunica é extremamente importante para a 

compreensão da situação, e para a compreensão do que a pessoa nos 

pretende transmitir. Saber fazer perguntas é outro fator que define a 

capacidade de comunicar. A eficácia da comunicação depende da forma 

como se comunica, deste modo, o diálogo comunicacional deve utilizar 

técnicas de comunicação especificas, como: falar de forma clara, precisa, 

articular bem as palavras e de forma mais pausada e com calma, 
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transmitir confiança, podendo ser utilizadas estratégias de comunicação, 

como a escrita e objetos facilitadores para uma comunicação eficaz. É de 

considerar ainda o estilo, a forma como se comunica, a linguagem que se 

utiliza, a sua estrutura e conteúdo, a importância de respeitar os 

silêncios, dando oportunidade às pessoas para gerirem a informação 

(Tanner; Harris, 2008).  

Através do desenvolvimento de uma intervenção com respeito 

pelas pessoas idosas faz com que pensem nas suas experiências e 

“opções, porque têm a oportunidade de ser ouvidos por alguém que 

também os questiona a partir das suas lógicas e contextos” (Granja, 

2008, p. 81). A comunicação é influenciada pelo respeito que se confere 

à pessoa em reciprocidade, sendo a oralidade um meio pelo qual se dão 

a maioria das trocas entre os assistentes sociais e as pessoas a quem se 

dirige a sua ação (Sousa, 2015). 

A partilha, o respeito e a confiança são fundamentais, considerando 

que o diálogo pode ser influenciado pelos desequilíbrios de poder. Os 

assistentes sociais devem evidenciar sensibilidade às questões de 

discriminação, caso contrário pode existir o risco de afirmar essa mesma 

discriminação e opressão. Na conceção de Freire (2001), a opressão e 

discriminação são situações de desumanização que têm impacto tanto no 

oprimido como no opressor, que derivam da desumanização, o diálogo 

ao transmitir confiança age como um mecanismo de libertação e de 

humanização, libertando o outro para a relação numa comunicação 

bidirecional.  

O uso das palavras deve ser cuidadoso com uma conotação 

construtiva e anti opressiva, utilizando uma “linguistic sensitivity” 

(Thompson, 2002, p. 94), a forma de comunicação pode contribuir para 

a capacitação da pessoa. Tendo em conta a alavancagem da autoestima 

e a eliminação de obstáculos ao desenvolvimento de todo o processo 

(Thompson, 2002), o diálogo não se esgota em si mesmo, este implica a 

práxis na libertação, é importante que o profissional dê espaço, para que 
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a pessoa tenha direito ao seu espaço de diálogo, rejeitando-se assim o 

momento de desvalorização da pessoa, não permitindo a sua 

invisibilidade em todo este processo. O profissional deve combater a 

desvalorização da pessoa idosa, e a sua invisibilidade neste processo.  

A utilização do jargão profissional pode ser uma das barreiras à 

comunicação, existindo termos que os assistentes sociais utilizam 

diariamente que não têm o mesmo entendimento por outras pessoas, 

podendo gerar confusão e desconfiança (Thompson, 2002; Sousa, 2015).  

A comunicação não-verbal é uma habilidade de comunicação, 

contudo é importante ter em conta a mensagem que a comunicação não-

verbal transmite. A linguagem corporal, a habilidade de interagir através 

de sinais não-verbais, o falar sem olhar para a pessoa, a expressão facial 

podem transmitir preocupação, indiferença, censura. É importante ter em 

conta que a comunicação verbal é uma ferramenta muito forte, contudo 

esta pode não refletir o que a mensagem não verbal emite à pessoa.  

A escuta ativa é fundamental para o desenvolvimento de uma 

relação de empatia, vai além do simples ouvir. A capacidade de escutar 

ativamente uma pessoa é fundamental no desenvolvimento da 

intervenção e na relação interpessoal. Han (2018, p. 87), refere que 

“Escutar é prestar, um dar, um dom. É unicamente escutar que ajuda a 

falar o outro”. A escuta ativa, valoriza a pessoa, transmite segurança e 

incentiva a falar. A relação de liberdade e confiança que se estabelece 

pode ser um fator que leva a pessoa a comunicar de forma segura, tendo 

confiança de que a mensagem que pretende comunicar será ouvida com 

exatidão.  

A relação profissional desenvolvida na compreensão do papel do 

outro, através da escuta ativa, é primordial para a libertação do outro, 

para a sua alteridade. O assistente social desenvolve a escuta, como 

forma de estar na relação, criando espaços de libertação e de afirmação 

do outro enquanto pessoa. É no contexto de construção dual, numa 

interação frente a frente, onde a pessoa reconhece os seus “recursos, a 
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sua identidade e as suas relações na perspectiva de um horizonte de 

ações partilhado com os técnicos” (Soulet, 2007, p. 14). 

O acompanhamento às pessoas idosas implica ter em consideração 

técnicas, que apoiam na relação de intervenção, sentar-se ao lado da 

pessoa para ouvir atentamente, conferindo-lhe o direito a falar e a ser 

ouvido, respeitar o ritmo da pessoa, falar com calma e com clareza, 

partindo desde o início de uma intervenção que confira importância, 

valorização, confiança, respeito pela sua pessoa e pelas suas decisões.  

Para escutarmos verdadeiramente o outro temos de esvaziar a 

mente de estereótipos e preconceitos e estar predispostos a absorver 

verdadeiramente o que o outro tem para dizer, sem estar em constante 

produção de encaixe no nosso quadro mental, este esvaziamento da 

mente “manifesta-se como paciência” (Han, 2018, p. 89), uma escuta 

ausente de preconceitos tem de estar disponível para a aceitação do 

outro, convidando o outro a falar. 

Em todo este processo é importante reconhecer os sentimentos que 

a pessoa está a expressar, evitando interromper o discurso da outra 

pessoa, não fazendo considerações precipitadas e estar atento à tentação 

do estereótipo. Concluir com pontos-chave, para confirmar que esteve a 

ouvir atentamente e que houve um entendimento e respeito pela pessoa. 

O assistente social deve desenvolver habilidades de escuta, sendo a 

escuta ativa uma atividade que deve ser alimentada e desenvolvida 

através da experiência. (Thompson, 2002). 

A capacidade de analisar os contextos, as interações entre as 

pessoas, desenvolve-se através da observação. A observação permite 

avaliar do ponto de vista da linguagem não-verbal, o comportamento das 

pessoas, as inseguranças, as hesitações, as ausências.  

O aconselhamento é mais outra das competências desenvolvidas 

(Brown, 1998; Lymbery, 2005; Payne 2012). O assistente social 

desenvolve o aconselhamento atendendo ao contexto em que se encontra 

a intervir, este sustenta as tarefas a desenvolver enquanto processo 
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integrante da negociação e mediação (Lymbery, 2005; Brown, 1998; 

Payne, 2012). Neste sentido é importante a articulação com outros 

serviços na implementação de um plano de intervenção com o máximo 

de recursos possíveis, procurando junto dos outros profissionais 

informação pertinente. É fundamental que o assistente social mantenha 

uma relação de proximidade e de conhecimento com outros profissionais 

e outros serviços, o trabalho em rede é fundamental para que a 

intervenção seja eficaz, não sendo a intervenção desenvolvida pelos 

assistentes sociais descontextualizada, quer do contexto da pessoa idosa 

quer da situação sociopolítica (Limbery, 2005). 

A negociação faz parte do processo de intervenção, procurando o 

envolvimento da pessoa na solução mais adequada, podendo o 

envolvimento da família juntar outros elementos ao processo de 

negociação. A negociação vai além da pessoa idosa, esta cria 

interligações entre instituições na procura de respostas mais adequadas 

e qualificadas (Lymbery, 2005). 

A negociação é um processo aberto, transparente revestido de 

ética, considerando que a interação com as pessoas idosas e os seus 

familiares deve desenvolver-se com honestidade, respeito e confiança. 

Nesta assunção, a negociação é fundamental quando existem 

desigualdades de poder entre as partes envolvidas (Lymbery, 2005). A 

mediação é considerada uma outra forma de negociação, sendo que está 

associada à resolução de problemas entre a pessoa idosa e a sua família, 

assim como com outros serviços. Na mediação o assistente social tem de 

ter determinação na tomada de posição, e ser flexível. Pode ocorrer a 

pessoa idosa tomar uma decisão, que com base no diagnóstico realizado, 

se enquadra numa decisão prejudicial para si mesmo.  

A advocacia integra o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais com pessoas idosas, na defesa dos direitos individuais e coletivos. 

Nesta ótica a intervenção dos assistentes sociais é projetada para o nível 
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mais macro da sua atuação, contribuindo assim para o bem-estar geral 

coletivo das pessoas idosas. 

Para Payne (2012, p. 88) a “advocacy for the clients needs and 

preferences is an appropriate role for social workers, since their job 

usually involves understanding and representing client, family, and 

community needs within their agency decision making 16 ”. Lymbery 

(2005, p. 147) acrescenta à discussão duas dimensões de intervenção no 

que respeita à advocacia, uma tem como foco a intervenção direta ao 

que autor intitula de “case advocacy” onde o profissional procura 

assegurar o melhor serviço para a pessoa, a outra diz respeito à 

intervenção mais coletiva que pretende atingir uma alteração social 

positiva para a comunidade, ao que o autor chama de “issue”, onde o 

profissional procura através de organizações, alterações que enformem 

as politicas em prol das pessoas idosas.  

O assistente social no planeamento de cuidados, gestão e liderança 

de equipas e serviços, necessita de desenvolver capacidades de gestão e 

planeamento quer ao nível dos cuidados, quer de gestão e coordenação 

de recursos humanos, assim como, de gestão administrativa. Segundo 

Lymbery (2005) na intervenção com pessoas idosas é importante o 

assistente social desenvolver competências ao nível da gestão do 

planeamento dos cuidados, do acesso aos serviços e da própria 

organização. 

As competências administrativas na gestão de cuidados são 

fundamentais, estas englobam a gestão orçamental, a gestão de pessoal 

e recursos, a tomada de decisões a diversos níveis da prestação de 

cuidados. Os assistentes sociais no prosseguimento de uma intervenção 

eficaz desenvolvem as suas habilidades de gestão. Neste prisma, importa 

que as habilidades de planeamento permitam ao assistente social 

 
16 Tradução livre: a defesa das necessidades e preferências dos clientes é um papel 
apropriado para os assistentes sociais, uma vez que seu trabalho geralmente envolve a 

compreensão e representação das necessidades do cliente, da família e da comunidade 

na tomada de decisão de sua agência 
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construir e implementar planos de cuidados, que visem relações de 

cuidados positivas, assente num modelo de cuidados capacitador para a 

pessoa idosa. Os assistentes sociais ancoram o conhecimento que detém 

dos serviços para a construção do processo de planeamento dentro das 

organizações. O conhecimento privilegiado sobre as pessoas idosas, as 

famílias e cuidadores, é fundamental para um planeamento eficiente, 

através de processos de monitorização para a reavaliação do plano de 

cuidados (Lymbery, 2005). O encontro do equilíbrio entre os papéis que 

o assistente social desempenha, as orientações, os valores e as 

habilidades, segundo Lymber (2005) é o que o distingue dos outros 

profissionais. 

 

Considerações Finais 

A intervenção do assistente social em gerontologia percorre um 

caminho de humanização dos serviços assente em valores éticos, que 

preconiza modelos de cuidados que ancorem uma intervenção centrada 

na pessoa, visando a dignidade da pessoa idosa, assumindo os seus 

direitos, liberdades, autodeterminação e cidadania.  

As pessoas mais velhas entregam-se ao desânimo e a atitudes de 

inferioridade enquanto grupo discriminado e oprimido (Freire, 1961), 

além de ser uma das demandas dos assistentes sociais, apoiar as pessoas 

no seu processo de empoderamento e na sua conceção de pessoa idosa, 

é responsabilidade de toda a sociedade o reconhecimento da pessoa 

idosa, como pessoa de plenos direitos e deveres e com capacidade no 

desenvolvimento da sua cidadania. A humanização dos cuidados surge 

pela consciência da necessidade de alteração de paradigma das lógicas 

desumanizadas e tradicionais, que continuam a considerar a pessoa idosa 

ausente de liberdade e de direitos.  
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CAPÍTULO 20 – A PESSOA IDOSA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL  
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Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez 

 
 

O fenômeno do envelhecimento populacional é uma realidade 

vivenciada na sociedade contemporânea. “Estima-se que entre 2015 e 

2050 a população mundial, com 60 anos e mais, cresça de 12% para 

22%, atingindo a marca de dois bilhões de pessoas idosas” (OPAS, 2018). 

Nessa aboradagem, é notório e amplamente divulgado em diversos meios 

de comunicação e de ciência o tema de envelhecimento da população 

mundial e, que anualmente a expectativa de vida aumenta e a taxa de 

natalidade decai. O Brasil não é alheio da tão falada inversão da pirâmide 

etária. Diversas estatísticas e pesquisas apontaram para uma aceleração 

da taxa de envelhecimento do país (IBGE, 2016).  

Os desafios sobre a tratativa de tema tão complexo não envolvem 

apenas políticas públicas e governamentais, mas sim uma mudança de 

mentalidade coletiva que marginaliza os indivíduos que são considerados 

menos produtivos e capazes do que os mais jovens. A mudança de 

comportamento da sociedade é se não o maior desafio a ser superado 

quando o tema é marginalização de segmentos da própria sociedade. 

 

Por isso, os países têm buscado, cada vez mais, 

compreender o processo de envelhecimento populacional, 
procurando alternativas para “manter seus cidadãos idosos 

socialmente e economicamente integrados e 

independentes”. (Miranda et al., 2016, p. 2). 

 

As potencialidades das pessoas idosas são uma base sólida de 

desenvolvimento futuro, permitindo que a sociedade conte cada vez mais 

com suas competências, experiência e sabedoria (Declaração de Madrid, 
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2002). Nessa abordagem, as políticas vão ao encontro dos ideais 

pedagógicos de Paulo Freire (2005, 2011), uma vez que ressaltam a 

necessidade de construir coletivamente processos de empoderamento de 

cidadãos, visando o respeito às diferenças e considerando os múltiplos 

contextos e histórias de vida dos indivíduos. 

Nesse sentido, o acelerado envelhecimento populacional observado 

no Brasil clama por uma sociedade para todas as idades, não 

privilegiando o idoso, mas, a partir dele, beneficiando as demais gerações. 

No entanto, embora o Brasil já possua políticas de Estado, como o 

Estatuto do Idoso e o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, 

ainda faltam ações que garantam os direitos, tais como, reforço dos 

mecanismos de denúncias de violação de direitos humanos, garantia de 

movimentos de sensibilização da sociedade acerca do envelhecimento e 

das violências mais comuns nesse período da vida, investimento na 

qualidade das Instituições de Longa Permanência para Idosos e na 

formação de recursos humanos para atendimento a essa população, 

entre outras medidas (Santos et al., 2019). 

Nessa linha de pensamento, existe a necessidade da idealização e 

implementação de políticas públicas para que o estado e sociedade 

estejam preparados para lidar com esta mudança de perfil populacional. 

Cada etapa do ciclo vital demanda cuidados e planejamento, desde a fase 

infantil, a adolescência, passando pela adulta e, enfim chegando-se à fase 

da velhice, porém é comum notar que políticas públicas são normalmente 

voltadas para as duas primeiras fases, desde políticas de incentivo 

econômico a políticas de ordem de saúde e qualidade de vida. Em 

decorrência dessa falta de planejamento e pelo crescimento acelerado da 

população idosa, problemas emergem com maior intensidade e 

quantidade, dentro os quais destaca-se a violência. 

A violência contra a pessoa idosa é definida como ato ou omissão, 

que resulta em dano ou aflição, causando sofrimento, lesão, dor, perdas 

e diminuição da qualidade de vida, ferindo direitos humanos. (Guimarães 
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et al., 2016). Para a Organização Mundial de Saúde (Krug et al., 2002), 

os maus tratos são decorrentes de abusos físicos, psicológicos, sexuais e 

financeiro, abandono, negligências e autonegligência, muitas vezes, 

provocados por familiares e cuidadores no domicílio e em instituições de 

longa permanência. 

A violência pode ser cometida de diversas formas e uma das menos 

visíveis e de difícil diagnóstico prévio é a violência financeira e patrimonial, 

prática usualmente cometida por indivíduos do círculo de convívio do 

idoso decorrente de conflitos entre o idosos e demais familiares (Santos 

et al., 2019). 

Atualmente, acredita-se que as pessoas idosas, muitas vezes, 

mantêm-se em silêncio devido ao medo de denunciar seus relativos e do 

abandono de seus familiares, sujeitando-se à prática contínua do abuso, 

a falta de acesso à informação ou até mesmo a incapacidade de se 

reconhecer nesta situação de abuso também dificultam a denúncia da 

opressão. Outro fator também observado são as condições econômicas 

desse núcleo familiar, em geral essa pessoa idosa é a única provedora 

dessa família. 

 

Antropologicamente, a velhice faz parte do ciclo da vida: 

somos crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. A 

concepção da vida como um ciclo não tem apenas uma 

explicação biológica. Essa divisão constitui também uma 

questão cultural, que organiza o papel e o lugar de cada 

um no sistema social, político, econômico e jurídico de cada 
país. A separação por idade regula as obrigações, os 

direitos e os deveres da criança, do adolescente, do jovem, 

do adulto e do velho. (Brasil, 2013, p. 23). 

 

Nesse contexto, onde a legislação brasileira determina que a 

pessoa idosa tenha os seus direitos e deveres a pergunta problema desse 

estudo é: - O que existe na literatura brasileira sobre a violência 

financeira e patrimonial relacionada à pessoa idosa? 
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Compreendendo sobre violência contra a pessoa idosa 

A violência pode ser entendida de diversas formas, em diversos 

contextos e ocasiões. Sabe-se que o tema da violência comporta uma 

complexidade muito grande, a começar pelo recente reconhecimento do 

fenômeno pela sociedade. Desta forma, é necessário entender o conceito 

de violência, para que estas sejam combatidas de maneira mais eficiente.  

 

como qualquer ato, único ou repetitivo, ou omissão, que 

ocorra em qualquer relação supostamente de confiança, 

que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Podemos 

observar no conceito que existem três fatores 

determinantes: 1. Um vínculo significativo e pessoal que 
gera expectativa e confiança; 2. O resultado de uma ação: 

dano ou o risco significativo de dano; 3. A intencionalidade 

ou não intencionalidade. (São Paulo, 2007, p. 27-28). 

 

Nesse contexto, Minayo (2005) conceituou violência contra a pessoa 

idosa como sendo: 

 

ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, 

prejudicando a integridade física e emocional das pessoas 

desse grupo etário e impedindo o desempenho de seu papel 

social. A violência acontece como uma quebra de 

expectativa positiva dos idosos em relação às pessoas e 

instituições que os cercam (filhos, cônjuge, parentes, 

cuidadores e sociedade em geral). (Secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo, 2007, p. 28). 

 

Para Minayo (2007) a violência contra a pessoa idosa é classificada 

em nove tipos distintos sendo elas: 

• Violência física – caracterizada pelo uso da força física para 

forçar os idosos a fazerem coisas contra a sua vontade, para 

feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. 

• Violência psicológica - : refere-se a agressões verbais ou 

gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a 

liberdade ou isolar do convívio social. 

• Violência Sexual – relaciona-se ao ato ou jogo sexual de caráter 

homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses 
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abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas 

eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. 

• Abandono – identificado pela ausência ou descaso dos 

responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de 

prestarem socorro a uma pessoa idosa desprovida de proteção 

e assistência. 

• Negligência – está atrelada à recusa ou à omissão de cuidados 

devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis 

familiares ou institucionais. A negligência geralmente está 

associada a outros abusos que causam lesões e traumas físicos, 

emocionais e sociais à pessoa idosa. Sabe-se que a negligência 

é o tipo de violência mais comum no Brasil.  

• Violência financeira ou econômica – está presente na exploração 

imprópria ou ilegal ou ao uso não autorizado pela pessoa idosa 

de seus recursos financeiros e patrimoniais. 

• Auto-negligência – faz-se presente quando a pessoa idosa 

ameaça sua própria saúde ou segurança, pela recusa para 

realizar o autocuidado. 

• Violência medicamentosa - é causada por familiares, cuidadores 

e profissionais que oferecem os medicamentos prescritos de 

forma incorreta, ou seja, aumentando, diminuindo ou excluindo 

os medicamentos .  

• Violência emocional e social – manifestada pela agressão verbal 

crônica, incluindo palavras depreciativas que possam 

desrespeitar a identidade, dignidade e autoestima da pessoa 

idosa. Caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade; falta de 

respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, 

desatenção a necessidades sociais e de saúde.  

 

Na tentativa de proteger os direitos da pessoa idosa em 2003 

instituiu-se o Estatuto do Idoso que abarca a proteção contra a violência 
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da pessoa idosa e foi um dos marcos mais representativos da luta do 

idoso brasileiro em busca de seus direitos e segurança foi a promulgação 

da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, mais conhecida como estatuto 

do idoso. Que veio para garantir os direitos da pessoa idosa. 

 

Art. 1.º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular 

os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos. (Brasil, 2003, p. 7). 

 

Art. 2.º O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. (Brasil, 2003, p. 7, 8). 

 

Com base no estatuto do idoso observa-se que foi criado 

mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa visando 

abranger todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Mais 

especificamente, o artigo 10 - § 2.º do estatuto do idoso afirma que toda 

pessoa idosa tem direito de viver sem violência, preservando sua saúde 

física, mental, moral, intelectual e social (Brasil, 2003). 

Desta foma, a aprovação da lei 10.741 foi uma vitória para a luta 

do idoso, mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre a atual condição de 

nossa sociedade, que precisa ser obrigada por lei para que possa 

respeitar os direitos da pessoa idosa. Nesse sentido, essa lei federal traz 

à pessoa idosa a garantia legal de seus direitos que devem ser 

respeitados em todo o território nacional brasileiro e dentre esses direitos 

enfatiza-se a proteção relacionada à violência financeira e patrimonial. 

 

Violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa 

Mediante o consenso internacional envolvendo todos os países 

participantes da Rede Internacional de Proteção Contra Maus-Tratos em 

Idosos, a Organização Mundial de Saúde (2002) elencou alguns tipos de 
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violência, dentre elas a violência financeira e a exploração imprópria ou 

ilegal e/ou não consentida dos recursos financeiros ou materiais (Krug et 

al., 2002). 

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (2002) elaborou 

um relatório para que os profissionais da saúde possam se orientar 

melhor para saber se a pessoa idosa está sofrendo violência financeira 

e/ou patrimonial, sendo que essas orientações estão descritas no 

Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal da 

Saúde (2007, p. 44): retiradas de dinheiro que são incomuns ou atípicas 

da pessoa idosa; retiradas de dinheiro que não estão de acordo com os 

meios da pessoa idosa; mudança de testamento ou de títulos de 

propriedade para deixar a casa ou bens para "novos amigos ou parentes"; 

bens que faltam; a pessoa idosa "não consegue encontrar" as jóias ou 

pertences pessoais; atividade suspeita em conta de cartão de crédito; 

falta de conforto quando a pessoa idosa poderia arcar com ele; problemas 

médicos ou de saúde mental que não são tratados e nível de assistência 

incompatível com a renda e os bens da pessoa idosa. 

Segundo Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa 

Idosa (Brasil, 2013),  

 

A violência contra a pessoa idosa pode assumir várias 

formas e ocorrer em diferentes situações. Por diferentes 
motivos, entretanto, é impossível dimensioná-la em toda a 

sua abrangência: ela é subdiagnosticada e subnotificada. A 

Lei 12.461 de 26 de julho de 2011 que reformula o artigo 

19 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de outubro de 

2003) ressaltou a obrigatoriedade da notificação dos 

profissionais de saúde, de instituições públicas ou privadas, 
às autoridades sanitárias quando constatarem casos de 

suspeita ou confirmação de violência contra pessoas idosas, 

bem como a sua comunicação aos seguintes órgãos: 

Autoridade Policial; Ministério Público; Conselho Municipal 

do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional 

do Idoso. Falamos, pois, de violências visíveis e invisíveis. 
(Brasil, 2013, p. 37). 
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Sabe-se que a violência financeira contra a pessoa idosa é uma 

forma difícil de ser identificada, pois quem sofre essa violência pode ficar 

com medo ou vergonha de fazer uma denúncia contra o agressor. 

 

O idoso violentado enfrenta medo de retaliações ou 
exacerbação da violência, sentimento de culpa, vergonha, 

medo de chantagem emocional, desconfiança, déficit 

cognitivo, sentimento de fracasso, isolamento social, 

dependência do cuidador, crença na naturalidade da 

violência, fazendo com que não denunciem os maus-tratos 

sofridos. (Santos, 2019, p. 344). 
 

A violência financeira ou patrimonial é o ato de se apropriar de 

valores ou bens da pessoa idosa sem o seu consentimento. Para Minayo 

(2017, p. 7), o “abuso financeiro ou econômico: consiste na exploração 

imprópria ou ilegal ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus 

recursos financeiros e patrimoniais”.  

Normalmente aquele que comete os abusos financeiros e 

patrimoniais contra a pessoa idosa é um familiar e convive na mesma 

casa, por este motivo a pessoa idosa tem medo, não denunciando seu 

agressor. A caracterização desta relação em grande parte dos estudos é 

coincidente: agressor e vítima vivem na mesma casa; filhos 

dependentes financeiramente dos pais de idade avançada; idosos e 

idosas dependentes dos filhos para a sobrevivência (Minayo, Almeida, 

2016, p. 443). Além de sofrer abusos de familiares os idosos, muitas 

vezes, são vítimas de estelionatários, lojistas, bancos etc. Assim,  

 

Os velhos/as são vítimas ainda de estelionatários e de 

várias modalidades de abusos financeiros cometidos por 

criminosos que tripudiam sobre sua vulnerabilidade física e 

mental, impingindo-lhes créditos consignados (com o 

conluio de parentes) ou são vítimas de roubos e furtos nas 

agências bancárias, nos caixas eletrônicas, nas lojas, nas 
ruas, nas travessias ou nos transportes. Os policiais das 

delegacias de proteção à pessoa idosa assinalam a 

frequência de suas queixas sobre roubo de cartões, 

cheques, dinheiro e objetos de valor, de forma violenta ou 

sorrateira. (Brasil, 2013, p. 43-44). 
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Em razão destas intercorrências que acometem o indivíduo idoso, 

trazendo prejuízos nas dimensões biopsicosociais, financeiras e 

patrimoniais, algumas vezes irreparáveis, é fundamental que sejam 

implementados serviços que prestam assistência a essas pessoas de 

âmbito governamental. Nesse sentido, deve-se organizar infra-estrutura 

e redes de atendimento e proteção à pessoa idosa que sofre violência. 

Ressalta-se que a produção cientifica sobre determinados temas 

relacionados à violência contra a pessoa idosa pode ocasionalmente ser 

de difícil acesso, desde publicações em revistas de menor circulação até 

publicações bloqueadas por paywall, muitas vezes, os temas pesquisados 

são de interesse público, mas ainda pouco valorizado pela população 

brasileira, que ainda desconhece os assuntos pertinentes aos agravos 

relacionados aos aspectos biopsicossociais e financeiros advindos do 

envelhecimento, mais acentuado na velhice. Por este motivo o objetivo 

deste trabalho é: realizar revisão bibliográfica integrativa sobre a 

violência financeira e patrimonial cometida contra a pessoa idosa. 

 

Materiais e método 

Trata-se de estudo bibliográfico, descritivo, tipo revisão integrativa 

da literatura sobre o tema violência financeira e patrimonial contra a 

pessoa idosa.  

 

A revisão integrativa de literatura é um método que tem 
como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas 

sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, 

ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque 

fornece informações mais amplas sobre um 

assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de 

conhecimento. Deste modo, o revisor/pesquisador pode 

elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, 
podendo ser direcionada para a definição de conceitos, 

revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos 

incluídos de um tópico particular. (Falci et al., 2014, p. 9). 
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Para a coleta de dados foi inicialmente realizada busca no banco de 

dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) de artigos publicados em 

português, no Brasil, durante os anos de 2016 a 2019. Durante a busca 

utilizou-se descritores correlacionados e combinados pelo operador 

booleano que foram: abuso financeiro and idoso; violência financeira and 

idoso; violência econômica and idoso, violência patrimonial and idoso e 

abuso econômico and idoso. Depois da pesquisa optou-se pela biblioteca 

virtual da saúde. 

A partir da busca bibliográfica encontrou-se 24 artigos, onde dois 

eram repetidos, 18 não estavam de acordo com os critérios de inclusão 

e apenas quatro artigos foram analisados, pois contemplavam os critérios 

de inclusão conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção de artigos que enfocam a violência financeira 

e patrimonial em pessoas idosas. 

 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Para a escolha dos artigos foram percorridas as seguintes etapas 

de leitura:  

a) Foi realizada leitura exploratória, para averiguar nos artigos 

encontrados o interesse da pesquisa; 

b) Foi realizada leitura para selecionar e determinar quais artigos se 

enquadravam na temática proposta para se alcançar os objetivos da 

pesquisa  

c) Foi realizada leitura crítica para analisar as informações das fontes 

bibliográficas encontradas, para saber se atendiam esta pesquisa; 

d) Critério de inclusão dos artigos: foram selecionados os artigos que 

tinham no seu conteúdo as palavras chaves da pesquisa; publicados entre 

os anos de 2016 a 2019 e que estavam escritos em português; 

e) Critério de exclusão dos artigos: foram excluídos textos em outros 

idiomas.  

 

Resultados 

Na busca realizada no banco de dados supracitado encontrou-se 24 

artigos com a temática desta pesquisa, porém após leitura crítica de cada 

um dos artigos, constatou-se que a violência financeira ou patrimonial 

era apenas citada e não aprofundada na maior parte dos artigos. Assim, 

este estudo foi desenvolvido a partir de quatro pesquisas sendo uma 

delas de caráter qualitativo e as demais eram de caráter quantitativo e 

documental, publicadas em periódicos brasileiros. 

Desta forma, respeitando a normatização da revisão integrativa e 

o método proposto para este estudo, elaborou-se os Quadros 1 e 2 que 

apresentam a distribuição dos artigos de acordo com o título, nome dos 

autores, local e ano de realização da pesquisa, nome do periódico da 

publicação, objetivos e resultados.  
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Quadro 1: Distribuição dos estudos  
N Título Autores Ano Local Periódico 

1 
Violência financeira: circunstâncias 

da ocorrência contra idosos. 

ALARCON, M. 

F. S. et al 
2019 

Botucatu-SP 

e Marília-SP 

Revista Brasileira de. 

Geriatria e Gerontologia 

2 
Violência financeira- patrimonial 

contra idosos: revisão integrativa 

SANTOS, A. 

M. R. et al. 
2019 

Universidade 

federal do- 
Piauí 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

3 

Prevalência de violência contra 

idosos e fatores associados, estudo 

de base populacional em 
Florianópolis, SC. 

BOLSONI, C. 

et al 
2016 

Florianópolis-

SC 

Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia 

4 

Violência econômico-financeira e 

patrimonial contra o idoso: estudo 

documental 

SANTOS, A. 
M. R. et al 

2019 
Capital do 
Nordeste 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

 

Quadro 2: Método, objetivo e resultados.  
N Método Objetivo Principais resultados 

1 

Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo e 
retrospectivo, de abordagem 

qualitativa e quantitativa, 
realizado por meio de análise 

documental de Boletins de 

Ocorrência (BO) de violência 
financeira contra idosos, de 

outubro de 2016 a março de 
2017 registrados na Delegacia 

de Defesa da Mulher (DDM) da 

Central de Polícia Judiciária da 
Polícia do Estado de São Paulo.  

Investigar os casos 

de violência 
econômico-

financeira e 

patrimonial contra a 
pessoa idosa. 

Foram analisados 209 Boletins de 
Ocorrência (BO). Constatou-se que a 

maior prevalência foi abuso financeiro, na 

faixa etária de 60 a 69, no sexo masculino, 
de cor branca e com escolaridade de 

Fundamental completo e sem companheiro 
e praticada por pessoas desconhecidas. 

2 

Estudo de revisão 
integrativa/pesquisa de dados 

em diferentes bases abrangendo 
artigos nacionais e 

internacionais publicados no 

período de 2007 a 2017. 

Analisar as 
evidencias 

disponiveis na 
literatura de 

enfermagem acerca 

da violência 
financeiro-

patrimonial contra 

idosos. 

Nesta pesquisa foram estudados 15 artigos 

publicados em sete países. Na revisão dos 

temas surgiram as categorias: dados 
epidemiológicos, fatores de riscos e 

instituições provedoras de serviços aos 
idosos. Quanto aos principais agressores 

identificou-se entre idosos que viviam no 

domicílio, que os conjuges eram os 
maiores agressores, no entanto para os 

idosos institucionalizados, o maior número 

de violência fianceira foi causada pelos 
diretores das instituições prestadoras de 

serviços ao idoso.  

 3   

Tratou-se de estudo transversal 

populacional de base domiciliar 
constituído por idosos de 60 

anos ou mais, residentes no 

município de Florianópolis/SC. O 
estudo faz parte de inquérito 

sobre as condições de saúde das 
pessoas idosas, realizado entre 

2009 e 2010 - EpiFloripa Idoso. 

Estimar a 

prevalência de 
violência contra os 

idosos e analisar sua 

associação 
com fatores 

demográficos, 
socioeconômicos e 

condições de saúde. 

Identificou-se a prevalência de violência 
entre as mulheres, de escolaridade inferior 

a 11 anos, que viviam sem companheiro, 

com incapacidade funcional, e os idosos 
mais agredidos foram os que moravam 

com filhos e netos. A violência financeira 

foi o segundo tipo de violência mais 
destacada. Identificou-se ainda, que o 

índice de prevalência é superior ao 
estimado pela OMS. 

4 

Estudo transversal, documental 
realizado em uma delegacia de 

Segurança e Proteção ao Idoso 
por meio de avaliação de 

Boletins de Ocorrência (BO) de 

2009 a 2013 em capital do 
Nordeste brasileiro  

Analisar os casos de 

violência 
econômico-

financeira e 
patrimonial contra o 

idoso 

A partir da avaliação de 555 BO, 

constatou-se a presença de violência 

econômico-financeira e patrimonial em 
327, sendo a maior parte relacionada à 

violência financeira. O maior número de 

vítimas era do sexo masculino, com 
escolaridade de nível superior completo ou 

incompleto e idosos com mais de 80 anos. 
Quanto aos agressores a maioria era 

mulher, viúva, com idade média de 34,6 

anos e não era familiar. A maioria dos BOs 
não tinha dados de identificação dos 

agressores nos BOs. A violência financeira 
foi atrelada à volência física e psicológica. 
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Discussão  

Os resultados mostraram que os estudos foram desenvolvidos em 

três regiões brasileiras Nordeste, Sudeste e Sul, mostrando, como já era 

de se esperar, que a violência financeira e patrimonial se estende por 

todo território nacional. No entanto, essa distribuição espacial ainda é 

pouco estudada, supõe-se que este tipo de violência seja universal, como 

abordado em pesquisas internacionais. 

Nesse contexto, dentre os artigos que se enquadraram nos critérios 

desta pesquisa, um deles compilou resultados de pesquisas 

internacionais, auxiliando na percepção de como este tema se desenvolve 

em países de cultura distinta à nossa, o artigo em questão foi 

intitulado ’’Violência financeiro-patrimonial contra idosos: revisão 

integrativa’’, realizado entre os anos de 2007 a 2017, traz as pesquisas 

desenvolvidas em sete países: Estados Unidos da América, Turquia, 

Austrália, Irlanda, Eslovênia, República Checa e Canadá, mostra que o 

idoso sofre violência em seu domicílio e que os principais agressores são 

os seus conjuges (Santos et al., 2019). . 

Para Silva et al. (2018), existe dificuldade em estimar a ocorrência 

da violência contra o idoso, bem como suas consequências, pois as fontes 

de dados são poucas e, nem sempre seguras devido ao ocultamento 

dessas ocorrências por parte dos familiares ou da sociedade. Os mesmos 

autores salientaram que inexiste consciência coletiva de denúncia e de 

serviços especializados para tais delitos. 

Nos artigos contemplados para esse estudo constatou-se que a 

idade dos acometidos pela violência era a partir de 60 anos, sendo mais 

acentuadas nos idosos mais velhos. 

Durante as etapas iniciais deste trabalho acreditava-se que as 

violências morais e físicas fossem o método mais comum de abusos na 

população idosa. Porém, durante o avanço desta investigação constatou-

se que a violência financeira é superior aos outros tipos de violência. Em 

um desses estudos citou-se que em 92% das agressões realizadas contra 
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idosos ocorre em ambiente público, usualmente com idosos solteiros, 

com ensino superior. Até mesmo entre os idosos, as mulheres são as 

vítimas mais frequentes. Este tipo de violência ocorre 

indiscriminadamente em zona rural e urbana.  

As informações relacionadas aos casos de violência econômico-

financeira e patrimonial contra o idoso, geralmente são coletadas a partir 

de boletins de ocorrência (BOs). No entanto, estudo realizado por Santos 

et al. (2019), que analisou os casos de violência econômico-financeira e 

patrimonial contra o idoso, registrados na Delegacia de Segurança e 

Proteção ao Idoso de uma capital do Nordeste, nos anos de 2009 a 2013, 

apontou a falta de dados referentes à identificação dos agressores nos 

BOs.  

Conforme estudos publicados observou-se que os agressores 

podem estar em qualquer lugar: residência, abrigo público ou privado e 

até mesmo no governo, indivíduos que normalmente deveriam ser 

considerados tutores, guardiões e protetores destes idosos acabam se 

tornando seus cárceres. Observou-se ainda, que as idosas são as maiores 

vítimas (Santos et al., 2019).  

Também, existem dados de denúncias realizadas em Delegacias de 

Polícia e no Ministério Público, alarmantes, pois mostram que a violência 

financeira, na maioria das vezes, está acompanhada da violência física e 

da psicológica, causando traumas, lesões e algumas mortes nas pessoas 

idosas (Santos et al., 2019).  

Foi possível constatar que os possíveis motivos que inibiram os 

idosos a denunciarem a violência sofrida foi a relação destes idosos com 

os seus violentadores, pois normalmente esses membros fazem parte do 

núcleo familiar, como filhos, netos, sobrinhos, irmãos, vizinhos e até 

mesmo membros dos locais onde o idoso está institucionalizado. Infere-

se que a ausência de acusação pode estar atrelada ao fato da mulher 

idosa ter medo do agressor, por ser mais frágil e vulnerável, ou ainda na 

tentativa de contribuir com a família, no papel de ser mãe e protetora 
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dos filhos, algumas vezes, nem se dá conta da exploração que está 

sofrendo violência.  

Para se coibir a violência contra a pessoa idosa é preciso se inverter 

em políticas públicas efetivas e de qualidade, tanto na esfera pública e 

privada, só assim exisitirá mecanismo de proteção a esse público. 

“Ressalta-se a vulnerabilidade desse segmento social, a literatura 

destacou a preocupação dos gerontólogos, principalmente com idosos 

mais velhos, devido ao aumento da incidência de morbidades e 

diminuição da autonomia dessas pessoas”. (Santos et al., 2019, p. 5). 

Assim, os resultados desse estudo revelam que: a notificação das 

ocorrências é falha; inexiste orientação educacional sistemática quanto à 

necessidade de conscientização da importância de realizar essas 

ocorrências; o descaso do governo em relação ao direito de segurança, 

respeito à dignidade de vida e empoderamento da pessoa idosa está 

marcado em toda a extensão do território brasileiro.  

Salienta-se que a opção pelo levantamento dos artigos advindos do 

banco de dados da biblioteca virtual da saúde (BVS) foi justamente por 

considerar que as produções literárias presentes nesse banco, explicitam 

a realidade vivenciada pelos profissionais de saúde, como por exemplo, 

as queixas dos pacientes que durante o atendimento acabam por fornecer 

informações sobre sua rotina diária de vida, citando problemas dentre os 

quais ocasionalmente está o tema deste estudo, com isto em mente 

inferia-se que existiriam mais informações em um repositório deste tipo.  

Nesse sentido, sabe-se que a pessoa idosa necessita de grande 

atenção dos profissionais que fazem atendimento direcionado a este 

público, e os que têm maior contato são os profissionais da área saúde: 

enfermeiras, médicos e assistentes socias. 

Frente ao exposto, considera-se que o processo de comunicação é 

fundamental, pois ele favorece o estabelecimento do diálogo inteligível, 

fator essencial para que exista o real acesso à informação, ao fortalecer 
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um movimento de autonomia e empoderamento (Guerrero-Núñez; Cid-

Henríquez, 2015).  

Partindo da premissa que a autonomia é sempre resultado do 

esforço individual que gera o próprio amadurecimento e se constrói nas 

relações entre seres humanos e, somente nestas interações, ela se 

consolida. Nessa linha de pensamento, reforça-se a necessidade que os 

profissionais de saúde devem propiciar para que o idoso que sofre 

violência financeira ou patrimonial sinta-se apoiado e se encoraje, no 

sentido de comunicar os problemas enfrentados.  

Nesse contexto, conforme Krug et al. (2002) existe a possibilidade 

de implementação de programas para a prevenção de abuso de idosos 

em seus domicílios, com dois enfoques: 

 

1. Os próprios idosos desempenham um papel de liderança, 

que incluem: recrutamento e treinamento de idosos para 

servirem como visitadores ou acompanhantes de outros idosos 

que estão isolados; criação de grupos de apoio para idosos 

vítimas de abuso; estabelecimento de programas comunitários 

para estimular a interação e participação social entre os idosos; 

constituição de redes sociais de idosos em localidades, 

vizinhanças ou unidades residenciais; trabalho com idosos para 

instituir programas de "auto-ajuda", a fim de habilitá-los a ser 

produtivos.  

2. A prevenção do abuso de idosos por meio da assistência 

aos agressores, visando proporcionar a esses agressores a 

resolução de seus próprios problemas, que incluem: 

desenvolvimento e implementação de planos de cuidado 

amplos; treinamento de pessoal; políticas e programas para 

tratar estresse, de pessoal, relacionado a trabalho; 

desenvolvimento de políticas e programas para melhorar o 

ambiente físico e social das instituições.  
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Pensando assim, para que as políticas públicas sejam aplicadas de 

maneira mais eficaz é necessário que também existam estruturas de 

apoio aos profissionais que atuam na área para suporte e acolhida das 

vítimas de tal violência. Desta forma, é possível afirmar que em algumas 

localidades brasileiras existem essas estruturas de apoio à pessoa idosa, 

como por exemplo na região de São Paulo que existe as seguintes 

instituições: Delegacia do Idoso; Ministério Público; Defensoria Pública e 

Procon. Porém ainda, pouco se sabe sobre a eficácia dos trabalhos 

desenvolvidos nessas instituições.  

Ressalta-se que conquistas advindas das políticas públicas 

brasileiras, como por exemplo, do estatuto do idoso e da própria 

Constituição Federal de 1988, não garantem a concretização dos direitos 

das pessoas idosas, pois apesar dos serviços que o Estado oferece, 

existem muitas dessas pessoas sofrendo violência financeira e que se 

sentem totalmente ameaçadas pelos seus agressores. 

Um ponto importante é a acessibilidade da informação para a 

sociedade sobre temas que envolvem sua própria qualidade de vida, no 

entanto, a quantidade de artigos em português é relativamente baixa 

quando comparada ao número de publicações na lingua inglesa. Esta 

dificuldade de acesso acaba limitando o alcance das descobertas e 

ponderações destes trabalhos. Assim, a universalização do conhecimento 

é fundamental para que as injustiças sejam reduzidas. 

 

Limitações do estudo 

Há escassez de artigos publicados que tratem especificamente da 

temática violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa, em 

especial pesquisas brasileiras, isso limitou significativamente o 

aprofundamento desta pesquisa. A opção por artigos em português fez-

se necessária justamente para avaliarmos a acessibilidade das pesquisas 

que envolvem este tema em território brasileiro, onde apenas 5% da 
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população brasileira têm acesso ao idioma padrão das pesquisas 

científicas, o inglês (British Council, 2014). Entretanto, outras bases de 

dados nacionais e internacionais poderiam ser investigadas, o que pode 

ter levado, de cera maneira, a não inclusão de outros estudos também 

importantes. 

Acredita-se que este trabalho se encaixa nesta lacuna de trabalhos 

em português, não no sentido de inovação, mas, no sentido de compilar 

alguns artigos que possam contribuir para o entendimento do tema e 

desta forma se propõe ao seu objetivo. 

 

Considerações finais 

Temas envolvendo violência contra idosos ainda é um tabu em 

nossa sociedade, muitos a cometem sem mesmo saber que a estão 

cometendo. Grande parte desta invisibilidade das problemáticas que 

envolvem os idosos é o fato de que nossa sociedade já os considera como 

inferiores e a partir dessa percepção, podem ter seus direitos tolhidos em 

detrimento de grupos mais produtivos e capazes.  

Normalmente, políticas de exclusão e segregação são aplicadas em 

grupos minoritários, mas, ocasionalmente à sociedade expurga uma fatia 

da população expressiva, como no caso das mulheres e idosos. Apesar 

de ser notório que a população global caminha para um envelhecimento, 

o tratamento dado a esta parcela da população ainda precisa mudar 

drasticamente. Em virtude disto, trabalhos científicos que contribuam 

para a divulgação deste tema são de extrema importância. 

Depreendemos deste trabalho que a violência contra a pessoa idosa 

em sociedade é de grande complexidade para todos, para as vítimas 

desta violência, para os profissionais envolvidos, para os governos que 

elaboram políticas públicas e para a própria sociedade, que acaba 

também sendo vítima de seus próprios preconceitos. Complexidade esta 

que deve ser segmentada para facilitar o tratamento, devemos entender 

regionalmente como este tipo de violência é distribuída. Nessa 
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abordagem, considera-se que estudos brasileiros que apontem as 

frequências relativas da violência financeira e patrimonial, por estados, 

poderiam auxiliar na elaboração e implementação de estratégias mais 

efetivas visando minimizar esta problemática tão cruel e devastadora. 

Diante dos achados desse estudo revela-se que a violência não tem 

classe, ocorrendo desde extratos mais inferiores de situação econômica, 

até ao mais elevado, mostrando novamente que o problema aparece em 

todas as instituições e em todos os grupos sociais. 

Neste panorama pode-se identificar a presença de lacunas 

relacionadas à denúncia e notificação da violência contra as pessoas 

idosas e, consequentemente, constata-se que há muito a se fazer para 

que essas pessoas idosas em risco, se sintam totalmente protegidas e 

empoderadas, uma vez que, as políticas públicas existentes têm sido 

insuficientes para garantir seus direitos e proteção. 

Para finalizar, enfatiza-se que a sociedade contemporânea ainda é 

muito influenciada por comportamentos e regras, exercendo repressão 

sobre os mais frágeis, tornando-os um ser oprimido. Assim, faz-se 

necessário o empenho dos profissionais tanto da área da saúde quanto 

social para que as pessoas idosas tenham: os seus direitos respeitados, 

plenas condições de gozar da sua liberdade e direitos de escolha, acesso 

à saúde, liberdade, integridade física e psicológica, educação e segurança, 

como qualquer cidadão livre.  
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CAPÍTULO 21 – RESENHA DESCRITIVA “ALZHEIMER: DIREITOS 

DO PACIENTE”  

 

 

Lina Menezes 

Luciana Feldman 

 

 

Como o título sugere “Alzheimer: direitos do paciente”, o ponto 

central é a reunião dos direitos garantidos pela legislação brasileira para 

pessoas que vivem com a Doença de Alzheimer (DA) e outras Demências 

e para familiares e representantes legais que cuidam de pacientes.  

A DA afeta a família inteira e seu entorno e causa grande sofrimento 

como uma enfermidade que evolui, sem possibilidade de cura, levando a 

total dependência do indivíduo e pelo impacto do forte estigma que ainda 

cerca o universo das demências. 

Já muito frequente no Brasil é uma doença com potencial de ser 

muito mais impactante em futuro próximo, em função do acelerado 

envelhecimento populacional e da deficiente abordagem preventiva em 

décadas anteriores.  

O subdiagnóstico presente no país resulta na detecção tardia, o que 

eleva o número de quadros avançados, o que implica, não raras vezes, 

em que um familiar se sobrecarregue na tarefa de cuidar e 

frequentemente se vê obrigado a abandonar o emprego e suas atividades 

pessoais. Ocorrência comum dada também pela condição menos 

favorecida pela maioria da população e pela carência de uma rede pública 

de suporte para atender à demanda crescente. 

As autoras que atuam há muitos anos em atendimentos e ações 

educativas de promoção de saúde e qualidade de vida detectaram a 

existência de poucas informações acerca dos direitos, e pulverizadas. 

Além da existência de informações com equívocos, notícias falsas (fake 

news) e desatualizações legais. A intenção ao publicar este primeiro livro 

foi a de municiar pacientes, familiares e cuidadores com informações 
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seguras e de também servir de auxílio a médicos e profissionais das áreas 

de saúde e do direito que atuam com demências. 

O livro é apresentado em duas partes ou seções: a que aborda 

características da Doença de Alzheimer e a que discorre sobre os Direitos 

do Paciente. 

 

Primeira parte: características da doença de Alzheimer 

Contextualiza a Doença de Alzheimer como a mais frequente dentre 

as demências, responsável por 50-60% de todos os casos. Traça um 

panorama rápido referente a epidemiologia e a projeção das demências, 

no mundo, que deve triplicar dos atuais 50 milhões de casos para 153 

milhões em 2050. Fls. 13. 

 Os dados são da Organização Mundial da Saúde e concernem a 

compilações de informações sobre demência via Observatório Global de 

Demência (GDO), plataforma de troca de dados e conhecimentos. 

O GDO apoia os países não só na avaliação do progresso das ações 

(descritas no Plano de Ação Global para Demência na Resposta da Saúde 

Pública à Demência 2017-2025), como também auxilia no fortalecimento 

de políticas, planejamento de serviços e sistema de saúde e assistência 

social para demência. 

Uma maior conscientização e/ou compreensão da demência é algo 

importante para desafiar os mitos e conceitos errôneos que cercam a 

condição. Conhecimento estimula desenvolvimento e nesse sentido o 

mundo inteiro deve criar estratégias globais de combate, concebendo 

seus Planos Nacionais de Demências, visto que cada nação tem as suas 

peculiaridades, dificuldades e facilidades, e cada qual se encontra em 

diferentes níveis de desenvolvimento. 

A Doença de Alzheimer, neurodegenerativa, lenta e progressiva, 

pode causar alterações do funcionamento cognitivo (afetando a memória, 

a linguagem, o planejamento, as habilidades visuais-espaciais do 
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paciente), além de alterações comportamentais (como apatia, agitação, 

agressividade, delírios, entre outras). 

Convém destacar que o desconhecimento da população em relação 

à sintomatologia e a noção equivocada de que esquecimentos são 

normais ao envelhecer retardam a busca aos serviços de saúde, o que 

compromete que o diagnóstico seja realizado nas fases mais iniciais da 

doença.  

Nesta primeira parte, o livro informa e exemplifica sobre os 

sintomas mais comuns, bem como esclarece que não há um único método 

capaz de diagnosticar com precisão a Doença de Alzheimer. Mas, baseia-

se em critérios clínicos pela história do paciente, tempo de evolução dos 

sintomas e exclusão de outras causas. E com uma minuciosa avaliação 

clínica para a qual são aplicados diversos tipos de testes para averiguação 

de capacidade de raciocínio, orientação, cálculo e memória. Fls. 16. 

Dada a importância da identificação de sintomas que sirvam de 

alerta para a população faz-se necessária uma maior divulgação também 

por parte das mídias para maior alcance do público.  

A perda de memória para fatos recentes, em geral, é o sintoma 

inicial. A pessoa pode se lembrar de acontecimentos antigos, mas não se 

lembra do que ocorreu no mesmo dia ou no dia que passou. Porém, é 

importante salientar que esse tipo de esquecimento deve representar um 

declínio em relação ao funcionamento anterior e também deve ser de 

intensidade suficiente para interferir no desempenho da pessoa em suas 

atividades diárias. Portanto, uma perda de memória leve e ocasional não 

significa início de uma doença. 

Alguns outros sintomas são: desorientação no tempo e no espaço; 

falta de atenção e/ou dificuldade de concentração que interfere na 

compreensão; dificuldade para comunicar-se; perda ou diminuição na 

autonomia associada à dificuldade de planejamento, organização e 

execução de atividades; dificuldade na execução de tarefas que antes 

eram fáceis e familiares; dificuldades do tipo: não se lembra onde 
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guardou objetos e documentos importantes; dificuldade de raciocínio, 

juízo e crítica; perda de iniciativa; mudanças sutis, às vezes no humor e 

no comportamento, às vezes na personalidade, com momentos de 

agitação e agressividade; dificuldade para lembrar-se de familiares e 

amigos e para reconhecê-los; problemas de sono: troca do dia pela noite; 

alucinações (alterações do pensamento e dos sentidos, como ver coisas 

que não existem); problemas motores (nas fases avançadas): dificuldade 

de locomoção; perda de controle das necessidades fisiológicas (nas fases 

avançadas); dificuldade para deglutição (nas fases avançadas). 

Importante salientar que não necessariamente todos esses 

sintomas vão estar presentes e também não vão ocorrer numa mesma 

ordem. 

Informações sobre as principais características dos estágios da DA 

(fls.17), bem como as abordagens de tratamento também são 

mencionadas destacando a importância do manejo não-farmacológico. 

Fls. 18.  

Os estudiosos comumente dividem a demência da Doença de 

Alzheimer em três: leve, moderada e grave. O limite entre elas é 

impreciso. Ainda assim, consideram alguns sinais e sintomas para 

acompanhamento do quadro do paciente, a saber: 

Fase leve/inicial: o estado da doença é frequentemente 

negligenciado e incorretamente considerado como fazendo parte do 

processo de envelhecimento normal. Nesse estágio já pode ocorrer 

alguma alteração comportamental, principalmente, a irritabilidade e a 

depressão. 

Fase moderada/intermediária: o impacto nas atividades do dia a 

dia começa a ficar mais pronunciado, assim como os esquecimentos com 

repercussões um pouco maiores. Há maior dificuldade ora em administrar 

a casa, ora na comunicação verbal, e até para recordar o próprio 

endereço pode haver impasse. Nesse estágio começa a existir uma maior 

necessidade de ajuda para atividades instrumentais da vida diária. Podem 
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ser percebidas alterações mais pronunciadas no sono e no humor. 

Quando ocorre perambulação, o paciente pode se colocar em diversas 

situações de risco, como quedas, cortes e atropelamentos, por conta de 

sinais característicos, tais como inquietação e a desorientação. 

Fase grave/avançada: a dependência se torna maior e abrange 

atividades básicas. A memória fica bem mais prejudicada. O idoso 

acometido já não reconhece familiares próximos, necessita de ajuda para 

comer, vestir-se e para o banho. Pode ocorrer a manifestação de um 

comportamento de desinibição ou o medo de ser roubado, sentimentos 

de perseguição e muita agitação. Pode acontecer também o inverso, ou 

seja, um estado de apatia e hipoatividade. 

A adoção de medidas preventivas é também incluída, com citação 

de algumas delas, que podem diminuir o risco de desenvolvimento e/ou 

retardamento do aparecimento da doença e/ou de complicações. Fls. 18, 

19. Quanto ao tratamento farmacológico, as autoras o detalham na 

segunda parte do livro, quando enfatizam o capítulo Assistência Médica. 

Fls. 27. 

 

Segunda parte: direitos do paciente 

As autoras compilaram as legislações existentes no país ao longo 

de dois anos, confrontando conteúdo disponível citado em livros e 

encontrados de forma online pela internet. O trabalho de checagem foi 

intenso dada à falta de publicações e fontes atualizadas e confiáveis em 

termos de disposições legais e vigentes.  

Alguns dos benefícios a que podem recorrer pacientes e cuidadores 

ainda são inespecíficos, pois não mencionam claramente a Doença de 

Alzheimer. Porém, juridicamente, podem ser requeridos por semelhança 

ou aproximação com determinadas condições. 

Os princípios e artigos enumerados pelo Estatuto do Idoso também 

nortearam a análise de direitos, assim como a Constituição Federal do 

Brasil.  
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Ao todo, na segunda parte do livro, estão listados 12 direitos sendo 

que alguns capítulos mereceram subdivisões. Para facilitar a busca, na 

prática, por cada um dos direitos específicos, o livro enumera-os no índice 

e destaca, quando de cada enunciado, dicas e alertas com grifos e 

recursos visuais que chamam a atenção do leitor. Questões que merecem 

atenção redobrada seja em função de uma base de cálculo diferenciada 

ou para alertar sobre condições que podem aumentar o risco de não-

deferimento do processo. 

É proposital a adoção de uma linguagem direta e simplificada ao 

apresentar resumidamente as informações sobre os procedimentos legais 

– em que condições o direito pode ser requerido, os tipos de documentos 

a serem preenchidos, o prazo estimado para análise e concessão ou 

recusa do benefício, dentre outras questões –. O objetivo de dar 

praticidade a quem necessita, fica claro na forma como o conteúdo é 

disposto no livro. 

 

Os principais direitos 

• AUXÍLIO-DOENÇA. Fls. 21 

• FGTS/PIS/PASEP. Fls. 23 

• APOSENTADORIA. Fls. 25 (subdividida em Aposentadoria por Invalidez e 

Acréscimo de 25% na Aposentadoria) 

• ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS. Fls. 27 – 35. (subdividida em 

Direitos disponíveis integralmente; Medicamentos pelo SUS e Documentos 

médico-legais) 

• ASSISTÊNCIA SOCIOALIMENTÍCIA. Fls. 36 

• IMPOSTO DE RENDA. Fls. 37. 

• QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA. Fls. 40 

• SEGURO DE VIDA. Fls. 40. 

• EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Fls. 41.  

• TRÂNSITO E O IDOSO. Fls. 42 – 44. (subdividido em CNH; Isenção de IPI na 

compra de automóvel e Transporte gratuito). 

• CURATELA. Fls. 46. 

• INTERDIÇÃO. Fls. 49. 
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O desconhecimento por parte da população é grande e a falta de 

orientação por parte das equipes de atendimento colaboram para que as 

famílias não recorram a determinados benefícios que, por lei, estão 

disponíveis. E os poucos que detém algum conhecimento a respeito da 

legislação, não raras vezes, percorrem jornadas cansativas de inúmeras 

idas e vindas ao sistema, na tentativa de terem aprovados os benefícios 

requeridos. A ocorrência desse tipo de transtorno está alicerçada também 

na falta de informação integral que detalha os tipos de documentos 

necessários e o preenchimento correto e completo dos mesmos. 

Um benefício comum requerido é a Aposentadoria por invalidez, 

quando a pessoa não tiver mais possibilidade de trabalhar. A inscrição no 

INSS, entretanto, deverá ser anterior ao diagnóstico da doença. Um 

benefício que ainda pode se esbarrar em adversidades no processo.  

Menos conhecido é o acréscimo de 25% na aposentadoria. Segundo 

o Decreto 3048/1999, artigo 45, o segurado do INSS que necessita de 

assistência permanente de outra pessoa, a critério da perícia médica, terá 

o valor da aposentadoria por invalidez acrescido em 25%, a partir da data 

de sua solicitação, podendo superar o valor do teto do INSS. 

É fundamental, porém, que o requerente saiba das condições em 

que esse acréscimo se aplica. O anexo I do Decreto 3.048/99 traz as 

situações em que este adicional pode ser fornecido. Conforme o artigo 45 

estão listadas condições como cegueira total, paralisia dos dois membros 

superiores ou inferiores, doença que exija permanência contínua no leito, 

entre outros fatores. 

A pergunta que familiares e cuidadores de pacientes com DA 

costuma fazer é se Alzheimer se enquadra no Decreto 3048/99. A 

resposta é sim. Qualquer aposentado – seja por invalidez, tempo de 

contribuição por idade – que tiver acometido de enfermidade grave, como 

a DA, sentindo-se impossibilitado para realizar as suas atividades básicas 

poderá requerer a majoração de seu benefício em 25%, comprovando 
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para tanto a necessidade de acompanhamento permanente de outra 

pessoa. No entanto, estes pedidos feitos ao INSS pela via administrativa 

geralmente são negados, tendo o interessado que ingressar em juízo para 

requerer para os portadores de Alzheimer. 

Perceba que mesmo detendo informações sobre os procedimentos 

e documentação necessária para requerer determinados direitos, a 

jornada pode se apresentar com percalços que, muitas vezes, faz o 

cuidador desistir do benefício. É essencial, contudo, que a orientação seja 

dada e todo o apoio seja enfatizado até a conquista do direito. Os 

profissionais da equipe multiprofissional são vitais nesse suporte. 

Outra temática que, em geral, gera polêmica e desassossego entre 

os envolvidos é a chamada Curatela que é um instituto jurídico pelo qual 

o curador tem o encargo imposto pelo juiz de cuidar dos interesses de 

outra pessoa que se encontra incapaz de praticar atos da vida civil.  

No Brasil, já se concede a Curatela em pacientes que demonstram 

alienação mental e incapacidade de discernimento para os atos da vida 

cotidiana. Tal concessão é possível graças ao instituto jurídico da curatela, 

previsto nos arts. 1.767 a 1.783 do Código Civil. 

 

A interdição na doença de Alzheimer é um processo jurídico 

no qual o indivíduo interditado é reconhecido como incapaz 

para gerenciar atos da vida civil (...) A pessoa que ficará 

cuidando e gerenciando os bens e interesses do paciente 

chama-se curador. A curatela é o encargo que o curador 

recebe do poder judiciário para que proteja, zele, guarde, 
oriente, responsabilize-se e administre os bens de pessoas 

juridicamente declaradas incapazes. (Roger Taussig Soares. 

‘Interdição na Doença de Alzheimer: um bem necessário’. 

Fonte: Doutor Cérebro – Neurologia, 2019). 

 

E de acordo com a atual legislação, a Curatela deve ser proporcional 

às necessidades e às circunstâncias de cada caso.  

Dentre os direitos pouco conhecidos pela população e que configura 

um benefício está a Quitação do Financiamento da Casa Própria. Quando 

se adquire uma casa financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação 
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(SFH), juntamente com as prestações mensais para quitar o 

financiamento, é pago um seguro destinado a quitar a casa no caso de 

invalidez ou morte. 

No caso de paciente com laudo já emitido pelo médico é possível 

assim acionar esse seguro. Portanto, o seguro quita a parte da pessoa 

inválida na mesma proporção que sua renda entrou para o financiamento. 

Se, a título de exemplo, o inválido entrou com 100% da renda, o imóvel 

será totalmente quitado. Se na composição da renda contribuiu com 50%, 

então terá quitada a metade do imóvel e sua família terá de pagar apenas 

os 50% restantes da prestação mensal.  

  

Crimes contra o idoso 

A segunda parte do livro também aborda a questão dos Crimes 

contra o Idoso (fls. 52 – 53), sendo a Negligência uma das violências com 

maior incidência, mencionada em cerca de 68,7% dos casos. Dentre as 

formas mais frequentes estão: negligência em alimentação, em amparo 

e responsabilização, em higiene e limpeza, abandono e falta de 

assistência à saúde.  

Lamentavelmente os maiores violadores dos direitos dessa 

população idosa estão na própria família e associam-se, justamente, aos 

que teriam a obrigação legal de zelar pela segurança e pelo bem-estar 

dos idosos.  

Cabe o destaque para o canal de denúncias de violência contra 

idosos – o Disque 100 (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos), com 

funcionamento diário, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. 

Em ligações que podem ser feitas de todo o país por meio de discagem 

gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). Fls. 53. 

 

Vacinação 

Numa obra que se propõe a divulgar direitos que podem gerar 

benefícios às pessoas, especialmente, em condições de vulnerabilidade, 
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o capítulo sobre Vacinação foi julgado como necessário para contribuir 

com a multiplicação do conhecimento referente a este recurso de 

prevenção. 

No livro são apresentadas as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Imunizações (SBIm) para o Idoso, com a listagem das 

vacinas disponíveis no setor público (de acordo com o Ministério da Saúde) 

e outras que são encontradas apenas em rede privada de imunização. Fls. 

53 – 57. 

 

Estatuto do idoso 

A Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, conhecida como 

Estatuto do Idoso, regulamenta os direitos assegurados às pessoas 

idosas, no Brasil, com idade igual ou superior a 60 anos. Constam, no 

livro, a menção de alguns dos principais direitos previstos nesta lei que 

abrange 118 artigos que tratam de assuntos como direitos fundamentais 

do idoso, medidas de proteção, políticas de atendimento, formas de 

acesso à justiça e definição de crimes contra os idosos. Fls. 58 – 59. 

O Estatuto do Idoso garante ainda que a pessoa idosa tenha 

prioridade no acesso à justiça e no andamento de processos e de 

procedimentos. 

E também prevê a aplicação de penas para quem violar algum dos 

direitos previstos, sejam pessoas (pessoa física), sejam empresas ou 

entidades. A penalização pelo descumprimento ajuda a garantir o 

respeito ao cumprimento da lei.  

Algumas das atitudes discriminatórias e humilhantes direcionadas 

a um idoso que são consideradas como crime: 

 

• Não prestar assistência a um idoso que esteja em perigo, 

abandoná-lo ou colocá-lo em risco: penas de prisão que 

podem variar de 6 meses a 1 ano. 

• Abandono do idoso em hospitais: de 6 meses a 3 anos. 
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• Exposição do idoso a uma situação de perigo: de 1 a 4 anos 

(se resultar em lesão corporal grave); de 4 a 12 anos (se 

resultar em morte). 

• Apropriar-se de bens, valores ou pensão do idoso: de 1 a 4 

anos. 

• Exibir informações pessoais ou caluniosas sobre o idoso: de 

1 a 3 anos. 

• Induzir uma pessoa idosa a abrir mão de seus bens: de 2 a 4 

anos. 

 

É essencial que todas as pessoas – especialmente quem cuida de 

idosos – saibam dos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, que pode 

ser consultado pela internet: Arquivo na Biblioteca Virtual de Saúde do 

Ministério da Saúde: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pd

f 

 

Diretivas antecipadas de vontade 

O livro, ao final, ainda destaca conteúdo relacionado à finitude, 

fomentando discussão sobre conceitos de vida e morte, e os cuidados 

necessários para uma vivência com dignidade em todas as fases da 

existência.  

Assunto ainda pouco conhecido pela maioria da população, as 

Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) incluindo o Testamento Vital e a 

Procuração de Cuidados de Saúde, são abordadas com o intuito de 

levantar a temática e suscitar a reflexão e a busca por mais informações, 

já que é assunto que provoca polêmica e que se encontra em discussão 

acadêmica e jurídica no Brasil, país que ainda não tem regulamentação 

clara e específica sobre DAV.  

As Diretivas Antecipadas de Vontade são um gênero de documento 

que representa a vontade do paciente em relação a cuidados e 
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tratamento médico, quando este estiver incapacitado de expressar sua 

vontade. Recomenda-se para sua elaboração a consulta ao médico e ao 

advogado. 

No capítulo em questão são conceituadas as diferenças entre 

Eutanásia, Distanásia e Ortotanásia, a saber: 

Eutanásia: é a morte antecipada. Refere-se à prática de atitudes 

que abreviam a vida de uma pessoa em estado incurável, de maneira 

controlada e assistida por um especialista. É proibida no Brasil de acordo 

com a Resolução CFM 1.931/2009. 

Distanásia: é o prolongamento artificial do processo de morte por 

recursos fúteis ou extraordinários e, por consequência, prorroga também 

o sofrimento da pessoa em condição incurável. Muitas vezes o desejo de 

recuperação do paciente a todo custo acaba prolongando sua agonia, ao 

invés de ajudar ou permitir uma morte natural. 

Ortotanásia: refere-se ao curso natural da morte, sem interferência 

da ciência, permitindo à pessoa em condição incurável uma morte digna, 

sem sofrimento, deixando a evolução e o percurso da doença ocorrerem 

naturalmente. Neste caso, evita-se qualquer método extraordinário de 

suporte de vida. Este ato é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina 

como conduta ética do médico. 

Vale ainda mencionar o quão desafiador é também para os 

profissionais do campo da Medicina e do Direito analisarem a relação 

entre Testamento Vital e Doença de Alzheimer. Fls. 65 – 67. É polêmica 

ainda a questão sobre “se e quando” uma pessoa com Doença de 

Alzheimer poderia fazer as Diretivas Antecipadas de Vontade. No livro há 

a exposição de análises jurídicas a respeito. 

 

Grupos de apoio 

Por fim, o livro menciona a importância dos grupos de apoio no 

universo da Doença de Alzheimer, que exercem um papel fundamental 

na rede de suporte a pacientes, familiares e cuidadores. 
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Em geral, os grupos de apoio são coordenados por voluntários, 

muitos são familiares de pacientes com DA. E, além de informações, os 

grupos costumam realizar reuniões e encontros (presenciais ou online), 

o que promove espaços de convivência.  

A troca de experiências e o acolhimento emocional oriundos desse 

tipo de associação, formal ou informal, constituem um apoio dos mais 

importantes no arsenal de cuidados não farmacológicos. E 

lamentavelmente ainda são pouco valorizados no país, dadas as 

dificuldades de sobrevivência dos grupos com a falta de investimento 

público e privado para manutenção de suas ações. 

 

Conclusão 

Não é simples digerir o diagnóstico da Doença de Alzheimer. Nem 

para o paciente, nem para os familiares. Após uma relutância inicial, a 

aceitação vai, aos poucos, colocando tudo no lugar. Mas, é uma trajetória 

longa e que requer muito conhecimento para saber cuidar do paciente e 

também de quem cuida. Assim, tudo que possa ajudar no processo, 

facilitar soluções e amenizar dificuldades pode ser alentador e de grande 

auxílio. 

Torna-se crucial, cada dia mais com o envelhecimento da população 

brasileira, o aprendizado coletivo sobre como lidar com as demências. 

Nesse processo almejamos que todos possam adotar medidas 

preventivas, praticar hábitos saudáveis de vida, saber suspeitar da DA e 

buscar o quanto antes ajuda médica para o diagnóstico, atualização 

permanente dos profissionais que atendem à doença, desenvolvimento 

constante das redes de suporte e apoio social e econômico. E certamente 

é por meio do aprendizado que poderemos combater o estigma que gera 

preconceito e discriminação às pessoas com demências e a seus 

familiares. 
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Quanto mais o conhecimento passa a ser difundido e passível de 

ser utilizado por muito mais pessoas, melhor para a sociedade como um 

todo.  

Uma contribuição nesse avanço de conquistas de bem-estar e 

dignidade na vivência com demências como a DA, ainda sem alternativas 

eficazes de cura e/ou controle, é a possibilidade também de obtenção de 

benefícios legais e disponíveis.  

O livro ‘Alzheimer: Direitos do Paciente’ é talvez o primeiro no 

gênero a reunir numa única obra, de forma clara e atualizada, os direitos 

disponíveis na legislação brasileira que podem representar benefícios a 

pacientes, familiares e cuidadores no universo da Doença de Alzheimer e 

outras Demências. Configura um alento para amenizar o sofrimento 

desencadeado pela doença que costuma ser longa e que acarreta, pelas 

características do curso da enfermidade, um luto em vida. 

A abordagem deixou o viés medicamentoso preponderante e 

passou a enfocar dentro de ampla gama de intervenções, incluindo 

aquelas relacionadas às garantias sociais já alcançadas ao longo dos anos, 

pelo árduo trabalho de inumeráveis atores. 

Como a grande maioria da população brasileira e, por consequência, 

a acometida pela DA dispõe de poucos recursos financeiros, alguns dos 

direitos são fundamentais para ajudar a dar suporte à vida diária na 

família que enfrenta os desafios impostos por uma demência. 

As autoras esperam que o livro possa ser um instrumento educativo 

de auxílio na mão de usuários dos serviços, e para médicos, profissionais 

de saúde e do Direito como primeira consulta norteadora na disseminação 

de informação acerca dos direitos disponíveis no Brasil para a população 

atendida em questão. 

E fica claro nas reflexões do livro, que ele não se propõe a esgotar 

um assunto tão vasto, e que novas edições serão necessárias em função 

de mudanças, inclusões e atualizações no campo de Direitos do Paciente 

com Alzheimer, como se disponibilizam as autoras a prosseguir 
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acompanhando o desenvolvimento das legislações e procedimentos 

contemplados na obra 
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II –  

INTERFACES DA EDUCAÇÃO 
PARA O ENVELHECIMENTO 

E SAÚDE 
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Poesia OBRAS INACABADAS 

 

 

Henrique Salmazo da Silva 

 

 
Será o velho saudável a ficção do poeta? 

Ou a história inacabada? 

Só saberia então se o próprio velho falasse 

Por entre histórias e compreensões de mundo 

 

Mas repara que em tua voz 

Haveria ter uma razão 

Entre as fragilidades desse caminho 

Ou a força que brota do coração 

 

O poeta é o próprio educador 

Que faz da vida a regência 

Das reflexões o amor 
Do pensamento a semeadura 

 

Nesse interim constrói histórias 

Obras inacabadas 

Onde o vir a ser é o que importa 

No solo sagrado em que regou as palavras 

 

Do menino, jovem, adulto e ancião 

Tudo é jornada e passagem 

Saúde jamais será ficção 

Quando o que se tem é a vida em transformação! 
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CAPITULO 22 – PERCURSOS PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 

DIÁLOGO COM UMA PERSPECTIVA FREIREANA 

 

 

Rafaella Lopes Gonçalves Bandeira 

 

 

Estamos diante de um novo tempo, no que se concebe a educação 

no sentido de refletir sobre o que estamos ensinando, para que estamos 

ensinando e para quem estamos ensinando. Em uma sociedade marcada 

pela fragilidade emocional, desigualdades sociais, violações de direitos, 

exclusão e desconstrução de valores torna-se necessário compreender a 

educação como ciência de uma forma conexa, articulada e concretizada 

pelo movimento das ideias na produção do conhecimento.  

Emerge então, no mundo do conhecimento, a necessidade de 

interlocução das diversas dimensões do ser humano, reconhecendo o 

homem como um ser histórico, social e produtor de conhecimento. O fato 

é que a nossa “herança de um passado de injustiças e desigualdades 

coloca-se em nossos dias como um dos mais pesados desafios que o país 

precisa enfrentar e superar, sem o que, será impossível atingir patamares 

superiores de desenvolvimento e de cidadania” (Haddad, 2010, p. 101).  

Reconhecer a capacidade do homem em produzir conhecimento, é 

buscar desenvolver no próprio homem sua capacidade de “aprender a 

aprender”, tornando-o centro do processo de integralidade de sua 

formação numa perspectiva emancipatória.  

Nesses moldes, Paulo Freire (1996) nos ensina que educação numa 

perspectiva transformadora promove a formação dos sujeitos em todas 

as suas dimensões, especificamente nos seus aspectos críticos, 

reflexivos, autônomos e responsáveis socialmente. Assim está à 

perspectiva de uma educação integral por pensar o desenvolvimento da 

prática e o exercício pedagógico, reconhecendo o ser em sua totalidade, 

bem como o lugar o qual pertence. O conceito de educação integral 
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atualmente aparece de forma muito ampla. A educação integral sob a 

perspectiva multidimensional é pautada num contexto de relações.  

Ao longo da história da Educação Brasileira, diversos momentos 

educacionais marcaram os ideais da educação integral sob a ideologia 

que buscava caracterizar um novo projeto educacional que assegurasse 

uma formação multidimensional, ou seja, em seu pleno desenvolvimento. 

Na constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 205, traz que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.  

 

No artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente aborda sobre 

o desenvolvimento da integralidade, a criança e o adolescente têm direito 

à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...] (Brasil, 

1990).  

Desdobrando essas premissas, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, também chamada de Lei Darcy 

Ribeiro, assegura logo no artigo 1º, que a educação deva ocorrer de 

forma ampla: A educação abrange todos os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Embora, 

quando trate de educação escolar, nos § 1º e 2º, especifique que está se 

realiza em ambiente específico, predominantemente, por meio do ensino, 

em instituições próprias, devendo-se vincular-se ao mundo do trabalho e 

à prática social. 

Nessa perspectiva, a Lei já apresenta conceitos de Educação 

Integral, além da ampliação da jornada escolar, apresenta uma 

concepção ampla de educação para além dos espaços escolares, 

compreendendo os espaços da vida familiar e comunitária, na qual se 
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complementam e contribuem para a formação do ser em suas diferentes 

dimensões. 

No contexto de projetos democráticos de sociedade, a educação 

integral ganha espaço pelo movimento de conquistas pelos direitos de 

crianças e adolescentes terem acesso a múltiplas aprendizagens, através 

da ampliação do tempo escolar e vivências no acampo da arte, cultura, 

esporte, cidadania, ciências e tecnologia. Dessa forma, quanto maior for 

o acesso a bens culturalmente e socialmente construídos, maiores serão 

as possibilidades de desenvolver competências e habilidades que 

favoreçam a ascensão escolar e profissional.  

O atual Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta um avanço 

nas questões relacionadas à educação integral na perspectiva de tempo 

integral. No PNE, aprovado pela Lei n. 13.006 de 25 de junho de 2014, 

apresenta importante meta e estratégia para a implementação da 

proposta de educação integral: 

 

Meta 6: oferecer em tempo integral em no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas de forma a 

atender, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 

alunos(as) da educação básica. 

 Estratégias: 6.1- promover com apoio da união, a oferta e 
educação básica em tempo integral, por meio de atividades 

de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive, culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua 

responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 

horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 
progressiva da jornada de professores em uma única 

escola. (Brasil, 2014). 

 

Ampliar as possibilidades de aprendizagem é fundamental para a 

implementação da proposta de educação integral. No entanto, oferecer a 

diversidade de experiências nos diversos campos dos saberes exige mais 

tempo, e este também é uma característica da proposta de educação 

integral. É importante deixar claro que toda educação integral é também 

em tempo integral, mas nem todo tempo integral deve ser considerado 
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educação integral, pois trabalhar a integralidade requer a ampliação de 

tempo, diversificação do conteúdo e apropriação de espaços. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos, no artigo 37, tratando de educação de tempo 

integral, apresenta: 

 

A proposta educacional da escola de tempo integral 

promoverá a ampliação de tempo, espaço e oportunidades 

educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e 

cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, 

as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da 

escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria 
da qualidade da aprendizagem e da convivência social e 

diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos 

bens culturais, em especial entre as populações 

socialmente mais vulneráveis. (Brasil, 2010, p.10). 

 

Enfatizamos a construção de políticas de educação integral, na qual 

o Ministério da Educação, através das Secretarias de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e de Educação Básica 

(SEB), em parceria com o FNDE, buscou a partir das experiências exitosas 

de escolas que atuam na perspectiva de educação integral, inspirar a 

construção de projetos inovadores que possam contribuir com a melhoria 

da qualidade de ensino das escolas públicas do país, e foi nesse cenário, 

que foi instituído o Programa Mais Educação no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Dentre os programas do PDE o que mais se alinha a perspectiva da 

educação integral é o Programa Mais Educação. Instituído pela Portaria 

Normativa Interministerial nº17, de 24 de abril de 2007, o programa 

fomenta a educação integral por meio de atividades socioeducativas no 

contraturno escolar. O Mais Educação tem o objetivo de promover a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de ações, 

projetos e programas do governo federal. 

Segundo o MEC, a expressão “mais educação” está articulado com 

o Programa Saúde na Escola, o Programa Conteúdos Digitais 
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Educacionais, o Programa Caminho da Escola, dentre outros, cobrindo 

várias dimensões do “Mais Educação”. Neste sentido, a educação integral 

torna-se um conceito poderoso e representa uma grande oportunidade 

de desenvolvimento em diversas áreas para as instituições educacionais. 

Como sustenta Jaqueline Moll, 

 

[...] traduz um conceito, ou melhor, traduz uma das 

dimensões do enlace entre a visão sistêmica de educação 

e desenvolvimento, que organiza, em torno da escola 

pública, ações na área da cultura, do esporte, dos direitos 

humanos e do desenvolvimento social, mediante ampliação 

da jornada escolar. (Brasil, 2007, p. 43). 

 

Gadotti (2009) complementa da seguinte forma: 

 

[...] a ampliação da jornada, na perspectiva da educação 
integral, auxilia as instituições educacionais a repensar 

suas práticas e procedimentos, a construir novas 

organizações curriculares voltadas para concepções de 

aprendizagens como um conjunto de práticas e significados 

multirreferenciados, inter-relacionais e contextualizados, 

nos quais a ação educativa tenha como meta tentar 
compreender e modificar situações concretas do mundo. 

(Gadotti, 2009, p. 36). 

 

Dessa forma, para se construir uma proposta de educação integral, 

precisa-se de tempo para integrar ao currículo escolar a sustentabilidade 

ambiental, os direitos humanos, o respeito e a valorização das diferenças 

e, sobretudo, a construção de uma intensa sinergia entre escolas e 

comunidade, numa troca permanente de saberes experiências. E foi 

pensando nessas possibilidades que o Programa Mais Educação se 

empenhou na construção de parcerias intersetoriais e 

intergovernamentais que se articulam por meio de um diálogo com as 

redes de educação.  

Sem adentrar nas especificidades, o programa representou um 

avanço na construção de política de educação integral, quando ampliou 

os tempos e os espaços de formação de crianças, adolescentes e jovens 
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na perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado 

pelos processos de permanência e aprendizagem. Como dissemos 

anteriormente, em 2016, na proposta de reformulação há uma 

concentração nos resultados de aprendizagem, sem levar em conta o 

envolvimento das múltiplas dimensões da vida das crianças e 

adolescentes na escola.  

O desenvolvimento para ser integral, necessita contemplar as 

diversas dimensões do ser humano, de forma que ele se sinta realizado 

nas áreas da sua vida, pois se somos seres integrais precisamos estar 

integralmente desenvolvidos. Dessa forma, percebemos que a educação 

integral se constitui num processo dinâmico, com possibilidade de 

aperfeiçoamento crescente e contínuo, considerando a escola como um 

núcleo articulador e o educando como centro do processo de ensino-

aprendizagem.  

Ao buscar discutir sobre as possibilidades de melhoria no contexto 

educacional, visando o sucesso do educando no ambiente escolar a partir 

da proposta de um trabalho coletivo entre escola e comunidade, é 

necessário, pois, compreender a concepção de educação integral, sob a 

seguinte perspectiva:  

 

A educação integral deve ter objetivos que construam 

relações na direção do aperfeiçoamento humano. Ao 
colocar o desenvolvimento humano como horizonte, aponta 

para a necessidade de realização das potencialidades de 

cada indivíduo, para que ele possa evoluir plenamente com 

a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas 

dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, 

lúdica, estética, física, biológica). (Guará, 2006, p, 16). 

 

Nesta concepção, a formação integral se constrói através das 

diferentes linguagens, em diferentes tempos e espaços, proporcionando 

o desenvolvimento nas dimensões afetiva, cognitiva, social, cultural, 

entre outros. Na verdade, favorece uma prática pedagógica que 

compreende o ser humano “em sua integralidade, suas múltiplas 
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relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua singularidade e 

universalidade (Guará, 1996, p. 16). Aqui, a educação assume um papel 

central nas relações e modos de vida dos sujeitos, porque se aprende na 

escola, mas também fora dela.  

Trabalhar na perspectiva de educação integral nas escolas públicas 

do nosso país é um grande desafio por diversos motivos, entre eles, 

destacamos a carência e precariedade dos espaços físicos das escolas 

para a oferta da educação em tempo integral, formação de professores, 

disponibilidade de materiais pedagógicos, a construção do currículo 

escolar e ainda o que consideramos mais importante e um dos maiores 

desafios que é a falta de promoção do desenvolvimento do ser em suas 

múltiplas dimensões.  

Nesses termos, Moll (2009, p. 13) reforça que educação integral 

requer “o reconhecimento da necessidade de ampliar e qualificar o tempo 

escolar, superando o caráter parcial e limitado que as poucas horas 

diárias proporcionam, em estreita associação com o reconhecimento das 

múltiplas dimensões que caracterizam os seres humanos”. 

A educação integral é compreendida como processo contínuo de 

desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser 

humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio 

grupo e a escola o espaço que proporciona essas experiências para 

garantir tal desenvolvimento. Para Guará (2006, p. 16), a educação 

integral deve basear-se na vivência e nas experiências cotidianas.  

A escola hoje, responde por uma dívida social que foi deixada no 

passado e que ainda hoje reflete nos resultados de desempenho escolar 

dos alunos das escolas públicas. Darcy Ribeiro apresentava o fato de que 

o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e que em 1970, 1/3 da 

população em idade escolar estava fora da escola, e isso mostra o quanto 

nosso país precisa melhorar em questões de educação, formação cidadã 

e desenvolvimento social.  
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Pensar a educação integral é compreender uma concepção de 

educação que deve garantir o desenvolvimento do Ser em todas as suas 

dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural constituindo-se 

como projeto coletivo, compartilhado por crianças, adolescentes, jovens, 

famílias, professores, educadores sociais, políticas públicas, sociedade 

civil e comunidade. O ser humano, enquanto sujeito pensante, criativo e 

inovador, vive numa busca constante pelo conhecimento, pela definição 

de conceitos que revele a sua essência e a sua integralidade, Tavares 

(2009) relata que a educação integral deve ser compreendida como uma 

estratégia de formação do ser humano. A autora assim define:  

 

[...] tem que ser compreendida como estratégia de 

formação integral do ser humano, que coloca em destaque 

o papel que tem a educação no seu desenvolvimento 

integral. Isto é, a educação integral considera o sujeito em 

sua condição multidimensional e se desenvolve a partir 
desta compreensão. Seu objetivo, portanto é o de formar e 

desenvolver o ser humano de maneira integral e não 

apenas propiciar-lhe o acúmulo informacional. (Tavares, 

2009, p.2).  

 

Por esse viés, é necessário buscar na educação a construção de 

conhecimentos e os princípios essenciais para a integração dos sujeitos 

na sociedade. A educação integral no ambiente escolar parte do princípio 

de que a escola deve voltar-se para a formação dos cidadãos e cidadãs, 

e que a prática pedagógica priorize a construção de valores e 

possibilidades a convivência em uma sociedade democrática (Araújo; 

Klein, 2006 apud Tavares, 2009).  

Sob esta ótica, destacamos o pensamento político-pedagógico de 

Paulo Freire (1921-1997) que se fundamenta na perspectiva do diálogo 

da liberdade e democracia, na qual articula-se com a perspectiva de 

educação integral na qual discutimos. Freire defende uma educação 

voltada para a autonomia onde o educando é agente de sua própria 

aprendizagem, construindo seu conhecimento pelo diálogo, pela crítica, 

pela reflexão e pela coparticipação. Uma educação cidadã, humanitária, 
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construída através do senso-comum e elaborada com a participação de 

todos, assim como preconiza as propostas de programas que buscam 

desenvolver os sujeitos em suas diferentes dimensões. Nesta perspectiva 

Freiriana, é necessário refletir sobre a importância do diálogo e as 

estratégias de processo de ensino e aprendizagem, nos quais se 

concretizam a partir de uma educação humanitária, em respeitar o sujeito 

e lhes favorecer autonomia para que este seja protagonista de sua 

história. 

O desafio em promover o desenvolvimento da política de educação 

integral implica um maior compromisso com a educação e com a 

sociedade, na qual a escola precisa se apropriar da sua função social e 

no seu compromisso com a formação cidadã, possibilitando um ambiente 

inspirador e transformador que seja capaz de construir uma sociedade 

melhor.  

É preciso aprofundar as discussões sobre o que os educandos 

precisam aprender na escola como aprendizagens essenciais que 

promova o desenvolvimento intelectual, social, afetivo, cultural, moral 

tornando-o sujeito capaz de conviver com as diversidades. Os percursos 

para uma educação integral perpassam um diálogo com as aprendizagens 

construídas dentro e fora da escola, de forma contextualizada e articulada 

com o universo sociocultural dos educandos, tornando-os o centro do 

processo educativo e protagonismo do seu próprio desenvolvimento.  

Para Freire, a função da educação é humanizar, tornando o ser 

humano cada vez mais humano. E para tornar-nos humanos, precisamos 

nos preocupar com a formação de um ser humano, nas suas limitações, 

potencialidades, na sua conduta, moral e na convivência com as 

diferenças, no seu sentido mais amplo. Assim, é importante que a escola 

possa integrar a pluralidade de forças de forma mais conectada possível 

através da construção do seu currículo, assumindo o compromisso com o 

presente e a responsabilidade com o futuro, de forma a buscar novas 

alternativas para superar os desafios colocados. 
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A partir do olhar para a realidade, observamos que tantas 

mudanças no contexto social exigem do professor, assim como da escola, 

novas formas de atuar e de lidar com o conhecimento, pois a profissão 

docente é uma prática educativa e uma forma de intervir na realidade 

social, mediante a educação (Pimenta, 2008). Sendo a educação uma 

prática social implicada na relação teoria e prática, é nosso dever 

enquanto educadores, buscar as condições necessárias à sua realização 

(Veiga, 1989).  

Considerando que a formação continuada de educadores é um 

processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à sua 

prática e que deve ser vivenciada ao longo da atuação docente, esta deve 

ter como um de seus principais objetivos, assegurar uma prática efetiva 

que promova aprendizagens significativas. 

Dessa forma, é necessária uma formação integral também para 

educador, pois ele é um agente transformador, que inspira e que 

promove a construção do conhecimento. Para que os educandos tenham 

uma formação integral, a formação do educador também deve pautar 

nessa mesma perspectiva, para que estes possa exercer seu papel em 

constante relação com as exigências dos novos tempos, de forma a 

dialogar com os educandos e fazer da aula um espaço de descobertas. 

Nesta concepção, Freire (1996) afirma que: 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 

aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. 

Sua aula é, assim, um desafio, e não uma “cantiga de 

ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque 

acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

(Freire, 1996, p. 96). 

 

Formar-se continuamente tornou-se uma necessidade para os 

educadores que precisam lidar com a diversidade cultural e com as 

dificuldades de aprendizagem encontradas em sala de aula. Assim, para 

que a formação continuada atinja patamares elevados, capazes de 
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atender as expectativas de aprendizagens e alcançar êxito no sucesso do 

educando, a formação continuada precisa desenvolver novas 

competências no educador. 

A partir de estudos de Paulo Freire (1991, 1996, 2002) e António 

Nóvoa (1991, 2002, 2009) entre outros autores, percebe-se a 

necessidade de sempre procurar maneiras de promover um sentido para 

a escola, e nessa perspectiva, a formação continuada busca evidenciar 

que o aprender é essencial na vida do profissional docente, pois resultará 

numa satisfação pessoal e profissional. 

Jacques Delors (2010) inicia o Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, no livro Educação: um 

tesouro a descobrir, com a seguinte dúvida: “A educação ou a utopia 

necessária”. Relaciona os múltiplos desafios suscitados pelo futuro e 

aponta a educação como “um trunfo indispensável para que a 

humanidade tenha a possibilidade de progredir na consolidação dos ideais 

da paz, da liberdade e da justiça social” (p. 5).  

Nesse sentido, a profissão docente exige mudanças, flexibilidade, 

adaptação, reflexão, avaliação e aperfeiçoamento. O conceito de 

educação ao longo da vida aparece, portanto, como uma das chaves de 

acesso ao século XXI (Delors, 2010). É através do educador e do seu 

papel perante a sociedade atual que a escola terá condições de tal 

mudança. 

De acordo com Delors (2010), a Educação baseia-se em quatro 

pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. Essa perspectiva orienta para uma educação trabalhada 

como um todo, e não mais fragmentada. Segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional a formação dos profissionais da Educação 

busca “atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e às características de cada fase de desenvolvimento do 

educando” (Brasil, 1996, Art. 61). Assim, surgem meios para atingir as 
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metas da Educação Básica com profissionais capacitados para exercer 

sua função.  

Ao buscar uma formação continuada, além de um investimento 

profissional, o educador fará com que o educando também seja 

valorizado junto com o espaço escolar do qual faz parte. Ao educador 

cabe o papel de articulador de uma incessante busca da sua formação 

integral, em uma prática pedagógica complexa e reflexiva e a partir dos 

quatro pilares da educação, pautar seu planejamento para que 

desenvolva uma prática multidimensional. 

Para Delors (2010), a prática pedagógica deve preocupar-se em 

desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada 

indivíduo os pilares do conhecimento. Esses quatro Pilares não podem, 

no entanto, dissociar-se por estarem relacionadas e por depender um do 

outro para se fortalecer. Dessa forma, o autor apresenta as 

características de cada Pilar, de forma a se complementarem. 

Para aprender a aprender, é necessário tornar prazeroso o ato de 

compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que 

não seja efêmero, se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a 

curiosidade, a autonomia e a atenção, pensar o novo, reconstruir o velho 

e reinventar o pensar. 

No Aprender a fazer, não basta preparar-se com cuidados para 

inserir-se no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as 

profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações 

de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo 

e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores 

necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma 

certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. 

Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas.  

Para aprender a conviver no mundo atual, este é um 

importantíssimo aprendizado por ser valorizado quem aprende a viver 

com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de 
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interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos 

comuns, a ter prazer no esforço comum. 

E no aprender a ser, o importante é desenvolver a sensibilidade, 

sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo 

e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da 

pessoa em relação à inteligência.  

A aprendizagem precisa ser integral, e na formação continuada é 

imprescindível ter como base a concepção dos quatro pilares da 

educação, para criar grandes expectativas para a educação. O ensino-

aprendizagem voltado apenas para a absorção de conhecimento e que 

tem sido objeto de preocupação constante de quem ensina, deverá dar 

lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio 

lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser independente e 

autônomo; enfim, ser integralmente competente e a formação 

continuada, precisa dar conta dessa demanda. 

 

A tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre 

deveria levar os adultos a apreciar, cada vez mais, as 

alegrias do conhecimento e da pesquisa individual. O 

aumento dos saberes, que permitem compreender melhor 

o ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o 
despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido 

crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição 

de autonomia a capacidade de discernir. (Delors, 2012, p. 

74). 

 

Por esta via de entendimento, compreendemos que as práticas 

pedagógicas precisam promover a formação cidadã dos educandos com 

base nos pressupostos integralidade, na qual está alinhado as ideias do 

educador Paulo Freire, quando se trata da pedagogia social, pois Freire é 

um dos mais importantes representantes brasileiros quando se refere a 

Pedagogia Social. Assim, concordamos com a afirmação Freiriana que 

diz: “ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se 

educam em comunidade”. 
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Permeados pela produção coletiva de saberes, o indivíduo 

historicamente é um ser que produz conhecimento. As relações que 

temos com outros saberes, novas experiências complementam nosso 

universo informacional e nos tornam cada vez mais complexos na nossa 

integralidade. Assim, é preciso saber usar desses saberes para 

desenvolver o protagonismo do ser e contribuir com a vida em sociedade.  

 

Dentro de cada um de nós sempre cabe mais um 

saberzinho. Antes se pensava que tinha uma idade para 
aprender e depois outra em que a pessoa só servia para 

trabalhar ou para ‘ter filhos’. Mas hoje a gente sabe que 

aprender pode ser por toda a vida. Eu sempre posso ser 

alguém melhor do que eu já sou. Eu sempre posso aprender 

com os outros, com os livros, com o mundo, e saber melhor 

o que eu já sei. E eu sempre posso aprender o que eu não 
sei. E muita coisa de tudo isso a gente aprende quando 

aprendeu bem a ler-e-escrever. (Brandão, 2005, p. 50). 

 

O aprendizado está sempre presente nas nossas vidas, e cada vez 

mais se faz necessário Aprender a Aprender. No atual cenário social, 

busca-se o desenvolvimento do Ser a partir do seu contexto histórico e 

cultural, tornando-os capazes de comunicar-se, ser criativo, dinâmico, 

crítico, participativo, aberto a novas ideias, colaborativo, produtivo e 

responsável. Isso requer muito mais do que o acúmulo de informações, 

requer aprender a desenvolver competências múltiplas para saber lidar 

com as situações do cotidiano. Dessa forma, reafirmamos que o ato 

educativo é comum ao ser humano (Freire, 2000). 

É neste sentido que o exercício da ação docente precisa ser vivido 

e testemunhado pois “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção" (Freire, 2003, p. 47). 

Motivados pelas ideias pelo Paulo Freire, esse raciocínio existe 

porque somos seres humanos e, como tal, temos consciência que somos 

inacabados: seria a inconclusão existencial de todo ser humano (Freire, 

2003, p. 50). É esta consciência que nos motiva a pesquisar, conhecer e 
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mudar "o que está condicionado, mas não determinado" (Freire, 2003, 

p.53).  

Passamos assim, a ser sujeito e não apenas objeto da nossa 

história, pois não devemos ver situações como fatalidades e sim estímulo 

para muda-las. Não basta apenas saber. O verdadeiro educador precisa 

saber: para que ensinar, o que ensinar e como ensinar. É preciso usar 

esse saber de forma significativa para o educando. 

Portanto, compreende-se que o percurso para uma educação 

integral, está articulada com a perspectiva freiriana, no que se refere a 

formação humana integral, tendo como premissa uma ampla discussão 

de valorização dos saberes e fazeres dos sujeitos, da relação com 

diferentes espaços que busca garantir direitos à aprendizagem e oferecer 

oportunidades a crianças, adolescentes e jovens para compreenderem e 

expressarem o mundo utilizando das diferentes linguagens por meio dos 

processos de aprendizagem de modo multidimensional que mobilizam 

tanto dimensões afetivas quanto cognitivas. 
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CAPÍTULO 23 – HACIA UNA BIOÉTICA COMPLEJA QUE PROMUEVA 

UNA VEJEZ FELIZ: APORTES DE POTTER, MORÍN Y FREIRE  

 
 

Milagros Elena Rodríguez 

 

 
La humanidad necesita urgentemente de una nueva 

sabiduría que le proporcione el “conocimiento de cómo usar 

el conocimiento” para la supervivencia del hombre y la 

mejora de la calidad de vida. (Potter, 1971, p.5). 
 

¿Qué es vivir? Heráclito decía: “Morir de vida, vivir de 

muerte”. Nuestras moléculas se degradan y mueren, y son 

remplazadas por otras. Vivimos utilizando el proceso de 

nuestra descomposición y para rejuvenecernos, hasta el 

momento en que ya no podemos más (Morín, 1998, p.9). 

 
Debemos pasar de la cultura del silencio, a la cultura de la 

participación, la ayuda mutua y la liberación (Freire, 1976, 

p.91). 

 

Rizoma transmetodología y consideraciones iniciales  

Sin duda a la convocatoria del libro titulado: La vejez inédita, el 

envejecimiento y el estatuto del anciano: diálogos con Paulo Freire, los 

epígrafes de este rizoma confluyen en esa sabiduría para el cuidado de la 

vida, la mejor calidad de ella, la liberación de las ataduras de las personas 

adultas; su valoración y agradecimiento por la vida dedicada y su 

desmitificación en tanto aportes a la humanidad; la metamorfosis para 

rejuvenecernos; pasando del silencio a la mutua ayuda, liberación y 

solidaridad. Son aportes que confluyen en los legados de: Van Potter, 

Edgar Morín y Paulo Freire. En donde los estudios continuados en la línea 

de investigación: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las 

transmetodologías, se hacen presentes. 

La valentía de educar sobre la vejez es una necesidad urgente de 

estos tiempos; donde la pedagogía cruel de la pandemia nos incita a 

revisarnos, indagar sobre nuestra frajil e inhumana formación. La vejez 

es parte de la vida; volvemos a nuestra conexión espiritual y cada vez 

nos hacemos más sabios y fuertes; unidos a la naturaleza, volviendo a la 
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vida robada en las ataduras del trabajo. Es justo necesitar ayuda, cuando 

se ha dado tanto. Ser viejo es haber aprendido, desmitificando lo que no 

vale la pena retener, es aprender y haber vivido muchas cosas. Pero, ello 

hay que educarlo, fórmando el ser humano ¿qué es educar desde Paulo 

Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego 

de la utopía (Rodríguez, 2021a). Los seres humanos deben ser 

reeducados a la luz de la complejidad y vida en la naturaleza, y sus 

diversas manifestaciones; tal cual nos ha legado Emerson en la narrativa 

de José Martí, de cómo vivir una vida virtuosa y feliz (Martí, 1992). Y así 

al valorar al anciano como el buen árbol que da sombra maravillosa, y 

buen oxígeno. 

Es de hacer resaltar Waldo Emerson existió y es un predominante 

filósofo y poeta norteamericano del siglo XIX, fue el ensayista y filósofo 

estadounidense más perceptible del siglo XIX, se formó en la Boston Latin 

School y en el Harvard College. Estudió teología y se desempeñó como 

ministro. Emerson fue parte del grupo de filósofos estadounidenses 

conocidos como los trascendentalistas. Emerson tuvo un sueño utópico 

sobre la complejidad e integrabilidad del individuo, el bien común y la 

igualdad, basada en el trabajo y la colocación equilibrada de la propiedad 

privada. 

Así considerando la edad de oro de la vejez la etapa cúspides del 

vivir feliz se busca la liberación de las mentes que soslayan a las personas 

por su edad; la deconstrucción de los sistema coloniales que miran la ser 

humano en función de su producción y aportes al sistema económico; esa 

liberación es también necesidad de educarse en la consideración freiriana, 

acudiendo a la bioética compleja que en la eticidad compleja, que 

definimos más adelante como la ética para la vida, propende el derecho 

a la vida, a vivir bien y feliz en todos los seres humanos. Pero también la 

liberación de las mentes de los que en esa etapa de la vida se consideran 

solitarios e inútiles en una etapa donde los aportes a las nuevas 
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generaciones son vitales; y el derecho a vivir en familia y protegido por 

las políticas de estado es urgente. 

En el sentido general de la problemática que se presenta, es bien 

conocido el edadismo que proviene de la palabra en inglés: ageism y que 

es la discriminación por edad, una forma de perjuicio contra las personas 

mayores. La mayoría de nosotros reconoce que la discriminación. El 

investigador Robert Butler, un eminente gerontólogo, acuñó el término 

edadismo en la década de 1960, pero se retoma a tiempos muy antiguos 

el maltrato a las personas en edad de vejez (Calvo; Iglesias; Galán, Avella, 

2008). Diversos autores reafirman la problemática inhumana del 

edadismo como un factor de riesgo para el envejecimiento activo 

(Cisternas; Sanarabia, 2018). 

Empero, podemos aun en la parte inicial de la indagación 

profundizar un poco más sobre este concepto, edadismo, que hace relato 

a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que coexiste en 

nuestra tierra, en la sociedad en general; hacia las personas mayores. 

¿Qué sucede con las personas en su vejez en época de pandemia 2020? 

Es un momento crucial en el que se ha encrudecido el maltrato en el 

sacrificio de vidas por estar en la edad de la vejez. La actual crisis 

sanitaria, económica y humanitaria “ha hecho más evidente que nunca 

que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos 

de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para 

proteger sus derechos y dignidad como personas” (Mora, 2020, p.1). 

Pareciera que igual que otras patologías discriminatorias no se ha 

profundizado en los inicios, tal cual el machismo, el maltrato a la mujer; 

la infancia abandona; y otras violaciones de los derechos humanos; y en 

los inicios se apartaron los abuelos, abuelas confinados a cuidar de sus 

nietos; apartados en sus propias viviendas; discriminados por los 

gobiernos y sistemas a los que dedicó su vida. La violencia contra las 

personas mayores puede concretarse como todas las acciones u 

negligencias únicas o repetidas que, bien de manera intencionada o por 
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negligencia, se ensanchen contra personas mayores y violan su 

integridad física, sexual, psicológica o transgrediendo hacia su dignidad, 

autonomía o derechos fundamentales (Barranco, 2019). 

¿Qué aporta la bioética a la vejez? ¿Qué es la bioética? La bioética 

tiene como objetivo “no sólo enriquecer las vidas humanas sino prolongar 

la supervivencia de la especie humana en una forma aceptable de 

sociedad” (Potter, 1971). El promotor de ella: Van Potter, promovió una 

bioética como derecho a la vida, como disciplina que en su 

fraccionamiento en multidisciplinas con parcelas particulares, más tarde 

se ha permeado de la intencionalidad del proyecto modernista-

postmodernista-colonialidad con una ética modernista acabada y 

regularizada. Es de hacer notar que regresando a la naturaleza compleja 

de las concepciones de una bioética compleja es un “enfoque integral en 

la solución de los problemas que  afectan la vida y el vivir. (…) principios, 

derechos, virtudes y alteridad - de una  manera integrada (…) sistemas 

de creencias, valores y de la afectividad (…) toma de decisiones” (Goldim, 

2014, p.4). 

Por ello, para retomar la esencia compleja nos vamos fuera de los 

estatutos perse, a las transmetodologías transcomplejas, esto es 

complejas y transdisciplinares; pero también transversales en la que la 

bioética, complejidad, ecosofía, y sus investigaciones son complejas 

libertarias de las soslayaciones aún presentes en la temática de la vejez 

en el mundo; “el dialogo liberador; que se inscribe en una totalidad por 

construir en un nuevo proyecto de ser humano en su pensar profundo, 

libre, decolonial, no soslayador” (Rodríguez, 2020a, p.15); dejando atrás 

la concepción bancaria de la escuela instructora, simplistas (Freire, 1976). 

Expresamos que la complejidad, vislumbra todo aquello que 

clarifica, ordena y precisa el conocimiento de esa experiencia, integrando 

las disciplinas del saber para generar conocimiento multidimensional, no 

parcelado ni reduccionista o simplificador, reconociendo lo inacabado e 

incompleto de todo conocimiento (Morín, 2006a) y la 
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transdisciplinariedad es el abrazo de las disciplinas, un ejercicio complejo 

en la práctica, “el logro más importante de la transdisciplinariedad en la 

actualidad es, por supuesto, la formulación de la transmetodología de la 

transdisciplinariedad, sin la cual ésta sería por completo inaplicable” 

(Chávez, 2013, p.3). Que vayan a conyugar en el estudio complejo de la 

vejez y la reforma del pensamiento que amerita en tanto el edadismo 

esta permeando el accionar inhumano de la sociedad. 

Transmetodologías transcomplejas pues se ubican más allá de las 

metodologías modernistas-postmodernistas-coloniales, transcomplejas 

por ser complejas y transdisciplinares, la complejidad como “un enjambre 

de conexiones, de interacciones, de redes, de emergencias, de devenires, 

de incertidumbres, de contradicciones” (Osorio, 2013, p. 29). Vamos a la 

liberación ontoepistemológica y los aportes complejos, liberadores y 

bioético complejo en la liberación de las investigaciones metódicas, 

disciplinares y reduccionistas a las transmetodologías transcomplejas de 

la vejez, más allá de los métodos, complejas, transdisciplinares, más allá 

de los muros de las instituciones educativas y los encierros físicos; esto 

es con las comunidades y en las comunidades. 

En el mismo centro de liberación donde el edadismo, la 

discriminación hace mella; y donde el andariego de la utopía: Paulo Freire 

estaría empantanándose su ser para liberar las víctimas de las 

discriminaciones; empoderando desde la educación al opresor de su 

subyugación. “Las sociedades a las cuales se les niegan el diálogo y la 

comunicación y en su lugar se les ofrecen “comunicados” se hacen 

preponderantemente “mudas”. El mutismo no es propiamente 

inexistencia de respuesta” (Freire, 2013b, p.62). 

Bajo la decolonialidad, proyecto y pensamiento del Sur, con la 

decolonialidad planetaria intentamos re-ligar, para ello debemos de-velar 

las construcciones hasta ahora del conocer; des-ligando (Rodríguez, 

2019). Ello, “no es prohibitivo de estudiar, venga de donde sean ideas de 

investigadores notables; deconstruir sus ideas, adecuarlas al momento 
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histórico” (Rodríguez, 2020a, p.9). La decolonialidad planetaria intenta 

salvaguardar, rescatando lo execrado de la modernidad-postmodernidad-

colonialidad; deconstruye proyectos soslayadores, superioridades, 

exclusiones (Freire; Shor, 1986). Donde se devela lo colonial y soslayador 

de la dominancia, en la vejez y se va a decolonizar las mentes, ser, hacer, 

vivir y existir. 

Se cumple, así en este marco que desmarca el reduccionismo, con 

el objetivo complejo de analizar una bioética compleja que promueva una 

vejez feliz con aportes de Van Potter, Edgar Morín y Paulo Freire como la 

ética de la vida, compleja y liberadora. Desde la hermenéutica 

comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo de investigación 

se cumple con la indagación.  

La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como 

transmétodo de construcción teórica, conjugado y complejizado con el 

ejercicio comprensivo, ecosófico y diatópico se publica de manera inédita 

en Rodríguez (2017). Vamos con dicho transmétodo a interpelar los 

territorios temáticos del conocimiento, la imaginación creadora, la actitud 

transvisionaria, “la irreverencia frente a lo conocido, los modos de 

interrogar la realidad, la criticidad en el hermeneuta (la autora), la 

libertad de pensamiento entre otras” (Rodríguez, 2020a, p.8). Para ello, 

pasaremos por los pasos: analítico, empírico, y propositivo (Santos, 

2003). Es esta la guía compleja de construcción de los rizomas de la 

investigación; donde las subjetividades de la autora son esencias en la 

hermenéutica. 

En el momento analítico vamos a buscar ideas propias esenciales 

de autores originales de las categorías: eticidad compleja, bioética 

compleja, vejez, ecosofía, felicidad, complejidad, diatopía; entre otras, y 

contraponemos sus ideas con las de la autora en el momento empírico, 

donde la experiencias de la autora, sus subjetividades y experiencia por 

ser doliente de lo que acá investida estarán presentes en la empírea. Los 

momentos analítico- empírico se realizan en conjunto desde el presente 
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rizoma y el que viene: Rizoma analítico - empírico: la bioética compleja 

con aportes de la eticidad compleja para una ecosofía como arte de vivir 

una vejez feliz. 

En el momento propositivo, la autora se deprende de loa autores 

consultados y va a proponer ejes teóricos-prácticos complejos 

constitutivos del objeto complejo de estudio: bioética compleja que 

promueva una vejez feliz con aportes de Van Potter, Edgar Morín y Paulo 

Freire como la ética de la vida, compleja y liberadora. Es de resaltar que 

este momento propositivo va a darse complejamente en los rizomas: 

Rizoma propositivo: bioética compleja que promueva una vejez feliz: 

compleja, liberadora y ecosófica y rizoma propositivo conclusivo: 

aperturas en la bioética compleja. 

Es de resaltar que los rizomas indican la insurrección de las 

divisiones estatutarias reduccionistas divididas en: introducción, 

desarrollo y conclusiones. Sino que complejamente entretejemos el 

discurso, acá los rizomas no se dividen, son como arboles donde la raíz 

puede llegar a ser tallo y “el tallo aloja las hojas que regresan siempre a 

la raíz […] se va mucho más allá a una complejización de los rizomas y 

una comunicación en un ir y venir, y venir e ir; tejiendo el conocimiento” 

(Rodríguez, 2020b, p.6). 

Es de resaltar dos categorías, que de manera inédita devienen del 

transmétodo y anidan al objeto de estudio la: ecosofía y diatopía. La 

primera es la “recomposición de las prácticas sociales e individuales que 

yo ordeno según tres rúbricas complementarias: la ecología social, la 

ecología mental y la ecología medioambiental, y bajo la égida ético-

estética de una ecosofía” (Guattari, 1996, p.30); sabiduría de habitar en 

el planeta que luce anidada con el legado de Paulo Freire, debemos 

advertir que Paulo Freire en todos sus discursos busca un saber ecosófico, 

comprender que es necesario el arte de habitar en el planeta, para salir 

de la dominación; para emprender un ejercicio de progreso de la pobreza 

e inclusión que irrumpen la vida en el planeta (Rodríguez, 2021a). 
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Mientras que, la diatopía constituye un movimiento de paso de un 

lugar a otro, un pasaje que conecta dos o más regiones. Como sabemos 

por el contexto de la discusión, los ámbitos a los que se alude aquí no 

son espacios físicos (Santos, 2003). Es así como, “la distancia a superar 

no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino 

que es la distancia que existe entre los tópoi humanos, “lugares” de 

comprensión y autocomprensión” (Panikkar, 2007, p.23). 

Vamos con Paulo Freire a buscar esos lugares de comprensión y 

autocompresión, con las comunidades, las transmetodologías 

transcomplejas, en “la educación sujetos de cambios en formación deben 

empoderarse de la complejidad del conocer y para ello la 

transdisciplinariedad critica despolitizada de la modernidad; politizada a 

favor del ser humano es re-ligar” (Rodríguez, 2021b), una de las bases 

para conseguir emergentes educativos en la educación freiriana para 

favorecer a las personas en la vejez. ¿Qué es re-ligar nuestro 

pensamiento respecto a las personas en edad de vejez? Debemos 

concientizarnos que para ser sujetos de cambio re-ligar saberes que 

implica re-significar para re-inventar (Fontalvo, 2017). En ese re-ligaje 

la conjunción de los saberes, su diatopia, su reconocimiento de la 

complejidad es imperativo (Rodríguez, 2019). 

Vamos a explorar tales excelencias en lo que sigue 

entramadamente siempre regresando a algunas categorías que ya hemos 

comenzado a desmitificar. 

 

Rizoma analítico - empírico: la bioética compleja con aportes de 

la eticidad compleja para una ecosofía como arte de vivir una 

vejez feliz  

Es de hacer notar que la consideración y el respeto por las personas 

en la vejez es una consideración originaria en Van Potter; y lo afirma 

diciendo que necesitamos de una “Ética de la Tierra, (…) Ética Geriátrica. 

Todos estos problemas requieren acciones basadas en valores y en 
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hechos biológicos. Todos ellos incluyen la Bioética y la supervivencia del 

ecosistema total constituye la prueba del valor del sistema” (Potter, 1971, 

p. 6). 

Clarificamos que las relaciones de discriminación a la vejez, son 

resultados y ejes hegemónicos de la colonialidad de las mentes, ser y 

hacer; de un ser humano inhumano carente de la formación en la 

condición humana; así en reconocimiento de amor hacia los seres 

humanos: Paulo Freire centró la atención en la necesidad de un cambio 

educativo que reconozca las relaciones de dominación y se proponga 

superarlas. Estamos e en la búsqueda de ello en el discurso, de manera 

compleja y relacionante con Morín, Potter y Freire que coinciden en 

 

Planteamos la necesidad de un cambio educativo, y 
acentúan la importancia del lado ético-político de esa 

transformación hacia una antropoética (Morín), una 

educación bioética-política comprometida con el futuro 

(Potter), y una educación política de la autonomía 

liberadora (Freire). (Delgado, 2007, p. 26). 

 

Es de resaltar que la praxis como utopía es urgente en el des-ligarse 

de las concepciones discriminatorias de la vejez, advertimos con el 

andariego de la utopia que “el cambio de la comprensión no significa, 

todavía, el cambio de lo concreto” (Freire, 2006, p. 25). Hay que hacerlo 

una praxis, un reclamo, concienciación-concientización que vaya como 

proceso humano que se instituye, indispensablemente, cuando la 

conciencia se hace reflexiva es permeada de la praxis; “nos referimos a 

concienciación, aludimos a una fase del ciclo epistemológico durante la 

cual el sujeto toma distancia de su realidad, la objetiva como 

conocimiento y, reflexionando críticamente, logra tener una voz” (Piatti, 

2006, p.301). 

Entonces concebimos que en una educación liberadora, ateniente 

al respeto por la condición humana; a la valoración de todo ser humano 

sin importar su condición; buscamos un pensamiento complejo, arte de 

vivir, de la poesía de la vida, de la aventura de la vida, de la comprensión 
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humana, de una racionalidad que no separe la locura del amor; donde “el 

pensamiento complejo no es el que trae la solución, es el que permite 

defender las cualidades de la vida, es una vía que no está trazada, una 

vía que debemos trazar y hacer. Y así, será el fin del comienzo” (Osorio, 

2008, p.109). 

Ese arte de habitar en el planeta, la sabiduría en la vejez y hacia 

las personas en esa edad de oro maravillosa, a las que debemos querer 

con amor y agradecimiento; agua de beber en lo aprendido; pero también 

en los aportes en sus diferentes formaciones que los gobiernos deben 

propiciar, las empresas a fin de formar grupos transdisciplinares de estas 

personas que confluyan en diversos aportes. Y las debidas 

responsabilidades de estado sin mezquindad en los mal llamados seguros 

sociales que muchas veces no cubren las necesidades más básicas para 

la salud y alimentación. 

Empero, la eticidad compleja a la que promovemos conformar la 

bioética se conforma de la: antropoética, socioética y autoética, afirma 

que comprenderlas en su significado específico, en este casos en el 

cuidado a las personas en la vejez, al respeto de su vida hacia la 

construcción de una ética planetaria, de una ética del género humano que 

pueda apoyar a la humanidad en tal sentido, individuo  sociedad  especie 

siempre ligados, hacia la construcción de una sociedad–mundo que 

supere esta era de hierro planetaria en la que nos encontramos 

sumergidos (Morín, 2006b) 

Esa eticidad de respeto a la vida del anciano es: “una ética para sí: 

autoética: una ética para la comunidad: socioética; y una ética para la 

humanidad: antropoética; las cuales sostienen una relación dialógica” 

(Colorado, 2015, p. 63). En el tema en discusión que propendemos, “la 

autoética nos conducirá a una ‘ética de la comprensión’, superando así, 

la reinante incomprensión en nuestras relaciones de trabajo, de familia, 

de vecindario, entre tantas más” (Colorado, 2015, p.63). En las cuales 

las personas en la vejez, aún en problemas con necesidades médicas que 
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se encuentren particularmente o parcialmente sin ejercer su razón siguen 

siendo personas y merecen el respeto y salvaguarda de su humanidad; 

por ello la antropoética aporta en la bioética “la decisión consciente y 

clara […] De lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra 

conciencia personal. De asumir el destino humano en sus antinomias y 

su plenitud” (Morín, 1999, p.89). Es el derecho a vivir en plenitud que 

dichas personas tienen el legítimo derecho, y el sentirse alegres, tomados 

en cuenta en su experiencia de vida. 

En la eticidad compleja de la bioética la autoética que sugiere Edgar 

Morín “comporta: autoexamen, autocrítica, honor, tolerancia, práctica de 

la recursión ética, lucha contra la moralina, resistencia al talión y al 

sacrificio del prójimo, un hacerse cargo responsable” (Morín, 2006b, 

p.32). Pero también, en el cuidado de la vida y el respeto por el buen 

vivir de las personas en la vejez, es urgente una ética de la cordialidad 

mostrada en la cortesía y civilidade, aunada a una ética de la amistad 

(Morín, 2006b); es la ética que nos reconoce como creaciones de Dios 

todos en un planeta vivo, que nos une en el arte de habitar en el planeta: 

la ecosofía, en las que las ecologías: social, ambiental y espiritual 

(Guarttari, 2006) nos lleva a una concientización de lo que somos y 

nuestra trascendencia del cuerpo a un espíritu que no muere y que 

seguirá eternamente; en el nombre de Dios a su lado en felicidad y paz. 

Todo ello son resultados de la ecología espiritual que no profundizaremos 

acá; pero que es importante tener en cuenta ese aspecto importante, 

esencial de la trascendencia del ser humano. 

Y nuestro pedagogo, ser humano de profunda fe, fe en Dios y en el 

ser humano; su creencia en que si podemos; Paulo Freire, desmitifico en 

el mero centro de la dominación, la falta de fe y cree que si podemos que 

tanto el sistema colonial como nosotros mismos creemos de nuestra 

humanidad; que es grande, inmensa especial; así “la concientización es 

la mirada más crítica posible de la realidad, y que la desvela para 
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conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la 

realidad de la estructura dominante” (Freire, 1973, p.79). 

En tal sentido, la “bioética compleja es hoy un enfoque 

contemporáneo, puede ser entendida como una reflexión compleja, 

interdisciplinaria y compartida sobre la adecuación de  las acciones sobre 

la vida y el vivir” (Goldim, 2014, p.6); es porque ese vivir bien es una 

acción, es una praxis, es una tarea que se educa; y así se debe educar 

para la consideración en la vejez. Ese vivir cargado de amargura y abuso 

a los ancianos y ancianas debe pasar e ir a una valoración infinita de 

gratitud y amor. Paulo Freire sitúa “su fe y su sentido de la esperanza en 

Dios de la historia y de los oprimidos, cuyas enseñanzas, según las 

palabras del mismo Freire, hacen imposible reconciliar el amor cristiano 

con la explotación de los seres humanos” (Freire, 1995, p.19).  

Por otro lado, considerando a la luciérnaga Edgar Morín, en tanto 

no desarticular de la vida misma al ser humano, en tanto su educación y 

vivir bien, “toda reinserción de un ser o de un fenómeno en su contexto 

o en su eco-determinación aporta imprecisión. Todo reconocimiento del 

alea aporta imprecisión. Todo lo que deja de aislar y de separar 

artificialmente aporta imprecisión” (Morín, 1980, p.441). Por ello, 

nuestros ancianos y ancianas no pueden vivir bien aislándolos de sus 

familias, arrancándoles de sus hogares en lugares apartados esperando 

la muerte del cuerpo; o en la esquina menos favorable del hogar de sus 

hijos o nietos donde los denigran porque parte de su cuerpo no está en 

el mejor funcionamiento de su cuerpo. 

Es por ello, que vemos en la necesidad de una bioética compleja es 

un “enfoque integral en la solución de los problemas  que  afectan la vida 

y el vivir […] principios, derechos, virtudes y alteridad - de una manera 

integrada […] sistemas de creencias, valores y de la afectividad […]  toma 

de decisiones” (Goldim, 2014, p. 4). Una necesidad imperiosa que debe 

ser asumida por el sistema de estado con una política verdaderamente 

humano; esa ética escasea en estos tiempos de pandemia, en la que el 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
435 

sacrificio de ancianos está de moda; como si fue creado el virus para 

decidir quien merecía seguir viviendo o no. 

En la educación entonces debemos des-ligar la falta de amor y re-

ligar el amor, la vida, la valoración de las personas en su vejez; es 

enseñar uma 

 

Ética inseparable de la práctica educativa, no importa si 

trabajamos con niños, jóvenes o adultos, por la que 

debemos luchar. Y la mejor manera de vivir, es en nuestra 

práctica, testimoniarla, con energía, a los educandos en 

nuestras relaciones con ellos. En la manera que lidiamos 

con los contenidos que enseñamos, en el modo en que 
citamos a autores con cuya obra discordamos o con cuya 

obra concordamos. (Freire, 1997, p. 18). 

  

De los sustentos complejos a los cuales atiende la teoría de la 

complejidad, en una liberación de las acciones antihumanas atendemos 

con Van Potter una bioética compleja que requiere de distintos marcos 

teóricos en la búsqueda de justificativas para la adecuación de las 

acciones hacia las personas en la vejez; tales como los derechos humanos, 

las virtudes y la alteridad (Goldim, 2014). Pero ello no se da con decretos; 

en la educación en todo sentido y en todos los ámbitos se exhorta a una 

bioética abierta, transdisciplinar que permee todas las pareas del saber. 

Se trata de una bioética adaptable frente a las complejidades del 

mundo que nos rodea; a las necesidades imperiosas del respeto por la 

humanidad de todas las personas, e invita a pensar y reflexionar sobre 

situaciones complejas que enfrenta el mundo y atañen a todos por igual, 

familia, estado, profesionales; sociedad en general (Arellanos; Matos; 

Oberto, 2020). Rescatemos con Paulo Freire de una escuela y educación 

denunciadora y accionadora; donde es imprescindible denunciar las 

injusticias que hoy en día existen, asimismo es primordial que la práctica 

educativa se despliegue con utopía y esperanza los actores del proceso 

educativo (Freire, 1993). 
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Todo ello, nos debe llevar a vivir y permearnos de la ecosofía como 

arte de habitar en el planeta ecosofía es “una pragmática existencial 

cósmica, crítica cuyas interpretaciones siguen una lógica plural con 

sentido cultural y complejo, pero al mismo tiempo, comprometida con el 

destino del hombre y la Tierra” (Pupo, 2017, p.10). En el caso de los 

ancianos y ancianas, es primordial que asumamos que existimos y 

seremos adultos y que ellos tienen la capacidad de decisión, el derecho a 

decidir sobre su propia vida; aún en discapacidades que no los incapacita 

de ser humanos; convenimos considerarlas parte activa de la población 

y reconocer su gran potencial económico, cultural y social (Mora, 2020). 

Hay que volver con la ecosofía al fin último del ser humano en la 

tierra: ser feliz; la vida virtuosa, en la que tantas veces los pensadores 

antiguos como Aristóteles decía que la ética debía buscar la vida buena. 

La ecosofía, el deseo de una vida feliz, el respeto por cualquier forma de 

vida en el planeta, “para salvaguardar el milagro cósmico que representa 

la emergencia de la vida hay que adoptar nuevas perspectivas bioéticas 

transdisciplinares que aborden la complejidad ecosistémica de los 

procesos coevolutivos de la vida en Gaia en su conjunto” (Collado, 2016). 

Estas excelencias que nos liberaban de la crueldad con los ancianos 

nos conlleva a una sabiduría en donde la educación promueva y nos 

prepare para una vida digna en la vejez, tanto la propia como colaborar 

en el respeto por la otra”. Minimizar ese pensamiento separador de la 

diversidad negador y afirma “que la distancia a superar no es meramente 

temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia 

que existe entre los tópoi humanos, “lugares” de comprensión y 

autocomprensión” (Panikkar, 2007, p.23). Entonces no hay separación 

en el respeto y amor entre ser joven y ser ancianos; esas separaciones 

antihumanas, topis, las creo un sistema injusto segregados. 

La sociedad globalizada del siglo XXI tiene que tomar consciencia, 

de forma urgente, de la insostenibilidad socioeconómica del “cuatrimotor 

globalizador” (Morín;, Roger; Motta, 2003, p. 104) de la ciencia, la 
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industria, el capitalismo y la tecnología que ha desmitificado la felicidad 

y virtud y la ha colocado en la esquina de la inoperancia a favor de una 

producción a un sistema siendo profundamente infelices volvemos con 

Paulo Freire, que habla de la praxis como utopía; llevémosla como un 

apostolado 

 

Al hablar con tal esperanza de la posibilidad de cambiar el 

mundo, no quiero dar la impresión de ser un pedagogo lírico 

o ingenuo. Al hablar de esta forma, no desconozco lo difícil 

que se hace, cada vez más, implicarse a favor de los 

oprimidos, de aquellos a quienes se les impide ser. (Freire, 

1997, p. 55).  

 

Tenemos una crisis y volvemos a deconstruirla, nos des-ligamos de 

su vieja opresión pero aún en este mundo podemos sin ser opresores ser 

oprimidos, tomemos en cuenta que la crisis ha confirmado que es 

ineludible desenvolverse de forma urgente para proteger los derechos de 

las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales; en 

aspectos como la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, 

la salud; pero también el derecho a una vida libre de violencia y la 

seguridad social (Mora, 2020). 

Cuando hablamos de felicidad no caigamos como incautos 

pensando que hablamos de algo irrealizable, en la que Paulo Freire nos 

incita a actuar, felicidad o eudaimonía y bien vivir o eu zeen en griego 

palabras sinónimas; comeinzan con la misma partícula eu, que significa 

bien. El término eudaimonía une esa partícula a la palabra daimon, y el 

resultado literal es buen genio interior que nos dicta u orienta nuestra 

conducta recta, la vida virtuosa. Eu zeen es empero imperiosa necesidad 

de felicidad, porque todo bien vivir no puede ser sino eudamonía. 

Para Aristóteles, la vida es una actividad: energeia. Y esa actividad 

es extraordinariamente compleja, porque en ella se acumulan formas de 

vida que se dan en otros seres. En efecto, el hombre comparte la vida 

vegetativa, de la nutrición y el crecimiento, y la vida sensitiva con las 

plantas y los animales respectivamente (Aristóteles, 2011). Vayamos 
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entonces a la praxis política al servicio de la permanente liberación de los 

seres humanos, que no se da sólo en sus conciencias, sino en la radical 

transformación de las estructuras, en cuyo proceso se transforman las 

conciencias” (Freire, 1974, p.47). 

Hemos advertido en la hermenéutica comprensiva ecosófica y 

diatópica en la indagación ya para concluir los momentos analíticos-

empíricos que “la concientización implica que, cuando el pueblo advierte 

que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí 

mismo en la medida en que logre modificar la situación concreta en medio 

de la cual se percibe como oprimido” (Freire, 1974, p. 25). Hemos 

develado parte de la crisis que sufren las personas en la vejez y ahora 

vamos al rizoma propositico para que desprendiéndose de los autores 

devenimos como la bioética promueve una vejez feliz, con aportes de la 

complejidad la liberación en una concientización para adquirir le arte de 

habitar con las personas en la vejez tenido con ellos, nuestros abuelos y 

abuelas, que lo son del mundo, una vida virtuosa. 

 

Rizoma propositivo: bioética compleja que promueva una vejez 

feliz: compleja, liberadora y ecosófica  

Vamos proponer ejes teóricos-prácticos complejos constitutivos del 

objeto complejo de estudio: bioética compleja que promueva una vejez 

feliz con aportes de Van Potter, Edgar Morín y Paulo Freire como la ética 

de la vida, compleja y liberadora. Nos desprendemos de los autores. Para 

ello, hay claves que no son recetas: debemos des-ligarnos de nuestra 

propia inhumanidad y formación reduccionista y re-ligar hacia la 

valoración de la vida en cualquier forma en el planeta. Los ejes teóricos-

prácticos llevan una carga de des-ligaje y re-ligaje. 

El des-ligar la formación modernistas-postmodernistas-colonial 

mediante la reforma del pensamiento, donde en la formación con grupos 

transdisciplinares se deben romper las fronteras de las disciplinar e ir a 

un nueva con-formación liberada, decolonial donde la bioética no se 
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decreta, se educa, se desliga de la regularidad de la ética tradicional que 

se disfraza de decolonial. Bajo esa concepción debemos ir a la 

salvaguarda y respeto de las personas en la vejez. 

Y como la bioética transforma el objeto de estudio de la filosofía de 

la ciencia; entonces necesitamos una trans-filosofía que en el abrazo de 

la mirada compleja del conocer vaya a reformular con los antiguos y el 

respeto por la vida: una nueva ética compleja ateniente como 

antropolítica de la vida en el planeta. Ese respeto pasa por una 

concientización de un accionar que legando la vida de Paulo Freire nos da 

caminos con miles de kilómetros recorridos como el andariego, que nos 

dice cómo debemos accionar; aún años después en plena vida 

tecnologizada. 

El profesional debe tener una formación transdisciplinar y no sólo 

multidisciplinar; atento a cualquier imposición de los sistemas disfrazados 

de liberadores y van a la globalidad como reducción de la vida en el 

planeta y atentan contra toda forma de vida. Las viejas políticas UNESCO 

y demás organizaciones aportan legalidad; más no formación compleja, 

vigilancia de los hechos antihumanos; son paliativos. Esto lo debe llevar 

a la trascendencia en su práctica incitando a la valoración de la vida 

Consciente de que puedo conocer social e históricamente, sé 

también que lo que sé no puede escapar a la continuidad histórica. El 

saber tiene historia. Nunca es, siempre está siendo. Pero esta situación 

no disminuye en nada, por un lado, la posibilidad de saber con mayor 

rigurosidad metódica, lo cual aumenta el nivel de exactitud de lo 

descubierto. Pero, y por ello la concientización-concienciación de que 

somos un todo complejo enraizado en un planeta que nos alimenta y que 

muchas veces nos cura; así el anciano, la anciana persona sabía que nos 

alimenta y forma con su experiencia de vida: bebamos de esa agua, por 

ello debemos vivir con respeto; alimentarlos, cuidarlos es tener una vida 

virtuosa. 
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Saber mejor lo que ya sé implica, a veces, saber lo que antes no 

era posible saber, desligarnos, re-ligarnos es una muestra de madurez, 

entereza rectificación y eso debe llevarse a la acción. De ahí, la 

importancia de educar la curiosidad que se constituye, crece y se 

perfecciona con el propio ejercicio humano de actuar para transformar 

nuestro mundo; y en ellos la vejez es segura, y el trato que esperamos 

es justo lleno de amor y simpatía. Esto es una toma de conciencia de 

todos los educadores, en cualquier nivel. 

De nuestras queridas personas ancianas no olvidemos, vinimos de 

ese ser, muchos alimentaron de esas manos; muchos se amamantaron 

de esos senos y fueron criados como seres valiosos; en tanto es como 

ocho (8) hijos no pueden dar amor y buen trato a una madre que los crio, 

educo a todos sacrificando su vida y juventud por ellos. ¡He hay falta de 

humanidad y amor en sus corazones! Pero el amor también se educa. 

Madres, padres, enseñen a sus hijos a amarlos y respetarlos a tenerlos 

en primer lugar de atención; a ser temerosos de Dios y a quienes se 

deben y tendrán cuentas que dar. 

La educación de la respuesta que no ayuda nada a la curiosidad 

indispensable para el proceso cognitivo; si este no considera al ser 

humano liberadamente en toda su complejidad. Al contrario, resaltando 

la memorización mecánica de los contenidos volvemos como lo decía 

Paulo Friere a la opresión. Evidentemente que el error de una educación 

soslayadora no está en la respuesta, que la ruptura, el des-ligar y re-ligar 

es urgente. 

No ponemos la bioética como imposición como paliativo; 

proponemos en todas las ciencias, en la educación transdisciplina el 

privilegiar el estudio de la vida, del planeta, del saber vivir en ellos y con 

ellos; que sin esas formas de vidas no existimos; proponemos un frente 

de alianza en las que el legado de Van Potter, Edgar Morín y Paulo Freire 

nos pueda dar luces para rizomas de salidas ecosóficas, que sin el 

edadismo, la discriminación y el desprestigio de los seres humanos 
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volvamos nuestra vida cada vez más virtuosa a recordad que el amor nos 

puede legar la felicidad, viviendo en armonía y respeto por cualquier 

forma de naturaleza, que es vida. 

Si, tomemos conciencia para los admiradores del andariego de la 

utopía, para los que seguimos su legado es bueno saber que Paulo Freire 

era cristiano, un hombre creyente de Dios y lo mostró en el amor por 

todos. Poniendo su propia vida en la práctica del dar; del liberar educando. 

Y ese saber ecosófico que el pedagogo nos lego va en consonancia de un 

saber pertinente razonable, sensible, que se aloja en la mente y espíritu; 

de la que tanto la educación modernista execro; por ello si queremos 

identificarnos con las personas en la vejez, amarlas y considerarlas 

debemos regresarnos a una verdadera concienciación-concientización en 

la educación, liberadora que atienda la educación compleja y esa misma 

esencia en el ser humano. 

En la transdisciplinariedad en la educación, en las comunidades; la 

bioética incita a la confluencia de diversos saberes, para buscar un nuevo 

arte de vivir en una sociedad desde luego diferente la antigua pero 

retomando re-ligadamente estas esencialidades de la vida: felicidad, 

virtud. Es vivir una vida con conciencia, en la que Edgar Morín ha 

apostado. Para que ese comportamiento bueno, humano llegue a la 

psique que no sólo se aloja en la mente sino también en el espíritu como 

razón y revisión de cómo ser verdaderamente seres humanos en una 

sociedad coevolutiva  entre el ser humano y la naturaleza, en la evolución 

hacia seres con comportamientos humanos. 

Es importante empoderarnos desde el hogar de una valoración de 

nuestra infinitud y transcendencia; pero también de nuestro valor como 

ser de vida; así nuestro poder hacer con nosotros y en el otro. Ello lo 

llevaremos en nuestro sentir y espíritu hasta la vejez en entender que 

pese a que el cuerpo disminuye su rapidez y capacidades; que pese a que 

enferme seguimos teniendo el valor inmenso de nuestra creación divina; 

y que como los árboles con ellos damos sombra, abrigo y frutos. 
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Queremos rescatar los derechos a existir, en una vida feliz; en ello 

el maltrato no se negocia, la discriminación no se negocia; y el estado 

debe promover así como las familias, penas reales y juicios cada vez que 

esto ocurra. El castigo por ello; el delito contra las personas ancianas es 

una asesinato a sus ilusiones, una falta de humanidad de las que no 

debemos hacernos ecos; si silenciarnos. Tender la mano, la ayuda 

necesaria, la humanidad en ellos reconociéndonos como ellos, y la 

posibilidad que de seguir vivos en este planeta seres viejos. 

Como personas debemos aprender a vivir en la naturaleza y con 

ella como parte de nuestra humanidad; disfrutar en silencio de ella, beber 

de su energía, así como nos alimentarnos de sus frutos; disfrutar de un 

amanecer, de la vida del campo sencilla, que no debemos perder; así 

bondad y grandeza, por ejemplo, en José Martí al narrar con ternura a 

Emerson, el gran naturalista reconociéndose en él. La naturaleza cedió a 

Emerson a Dios, pero le extraña. Y le extraña con como manera de vivir; 

sino que admira y siente que el cielo donde habita nuestro Dios amado, 

y a su lado Jesucristo son los únicos que merecen más que la naturaleza 

disfrutar de Emerson. 

Escribiré un podo lo que inspira Emerson, que era la misma 

naturaleza que le sabe todo, y él para ella sin separarse. Pero Emerson 

lo sabe todo, pues siendo naturaleza quien le alimenta, también es 

coheredero con Jesucristo de la creación divina, toda de Dios para sus 

hijos por igual; y Emerson es uno de ellos, pues ejemplarmente valoro la 

creación divina. Emerson llenó de amor a José Martí, le despertó su 

bondad por la naturaleza. Esa bondad que en la corta vida en años, de 

José Martí la plasmo dignamente como nadie, en su gran legado que 

orgullosos cubanos, en primer lugar llevan en sus venas. Que honor leer 

a Emerson desde José Martí; si Emerson ahora no te sé distinguir entre 

naturaleza y el escritor cubano. 

Emerson era todo amor en tanto José Martí aprendió a sentir; 

pareciera en Martí el entrañar, más el ceder a Emerson con la seguridad 
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que desde el cielo el espíritu de Emerson vive en Martí. Sabemos que los 

espíritus como los de Emerson son de Dios; pero que nuestro amado 

Señor es puro amor, y sabe que si hay alguien que merece trascender el 

legado de Emerson es José Martí. 

El hombre José Martí que aprendió a decir su sentir sin hacer una 

agonía de ello, sino un ejemplar ejercicio de verdad. Por ello, se 

conmueve con Emerson dejando este plano terrenal; y muestra su amor 

que no puede más que ser virtuoso dejando al mundo expuesto su amor 

por Emerson, no sólo el gran escritor; sino el legado del hombre que es 

naturaleza pura y ejemplo a la humanidad. 

Emerson era un árbol de cedro inmenso dando sombra a todos los 

que le visitaban, trozo de amor, Emerson era autentico, sin fingir, ni 

amoldarse, si acomodarse al sistema. Emerson era un niño sin 

previsiones, era de la naturaleza, y Dios lo puso allí como parte de su 

esencia, parecía Emerson en el Edén. Como hacen falta Emerson 

caminando por ahí, visitando lo auténtico, degustando e iluminando. 

José Martí fu trastocado y despertado por Emerson, por su sabiduría, 

y su legado. Cuanto amor en Martí por Emerson. Quiéralos maestros así 

a sus discentes, despertando lo mejor, como le pasó a Martí. ¿Se 

imaginan unos cuantos maestros con Emerson despertando tanta bondad 

y unos cuantos como José Martí hablando así de sus maestros? Cuanta 

falta hace en esta educación egoísta cargada de soslayación. En la que la 

vejez se desmitifica y desprecia; volvamos a una educación y superación 

de nuestra inhumana condición. 

¡Hay Emerson, grandeza siento al escuchar tu mejor relato!, dudo 

que alguien diga mejor de ti y llegue tu narrativa verdadera; más que tus 

textos y que ellos se hicieron vida en José Martí. Hay de aquel que no 

sepa descubrir la analogía con la naturaleza y alimentarse de ella; ¡cuán 

perdida como vivir sin oxígeno! De esta grandeza de la naturaleza nos 

debemos llenar; para que al llegar a viejo podamos disfrutar de ella 

siguiendo revitalizándonos, mirándonos en su grandeza. Sabemos de 
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todos los beneficios que de ella podemos tener, así como el oxígeno. Los 

estados, la sociedad nos debe salvaguardar el legado de la naturaleza 

donde ir a recostarse en un árbol, donde dejamos nuestras cargas. 

Notese lo que significa la naturaleza como parte de neustra humanidad; 

y con ella debemos vivir, en respeto y alimento a nuestro espíritu. El vivir 

en su contacto. 

En los actuales momentos de pandemia bien puede analizarse los 

enunciados que se expresan en la Pedagogía de la Autonomía del Paulo 

Freire indican que se hace necesaria la asunción de la identidad cultural 

del adulto mayor, la corporación de las palabras con el ejemplo, la exige 

rigurosidad metódica; asumir lo nuevo y rechazo de cualquier forma de 

discriminación, disponibilidad para el diálogo, y saber escuchar, atender 

al adulto mayor es una forma de intervenir en el mundo. Y el legado de 

Paulo Freire lo exige. Desde luego, el análisis de la obra en tanto su aporte 

a la vejez y estudios liberadores puede ser motivo de estudios en l 

continuación de estos. 

Debemos rescatar en este momento propositivo de la reforma del 

pensamiento para legar una vida virtuosa, ecosófica y feliz. Desde Van 

Potter, Edgar Morín y Paulo Freire podemos aportar con una bioética 

compleja que conyugue a la conformación de seres humanos virtuosos 

La reflexión ética sobre problemas en la vejez es siempre un reto para 

todos; la valoración es para la humanidad: primero como posibilidad que 

tenemos que nos pase lo mismo la ser viejos. Segundo, y no menos 

importante el respeto a la salud, a la vida como esencia del planeta. 

Formar seres cada vez más responsables por la toma de decisiones en 

situaciones que envuelven la vida y el vivir. Y ello comienza por la familia. 

La bioética compleja puede ayudar en este proceso, puede servir 

como un apoyo calificado en la búsqueda de justificativas para la 

adecuación de las acciones justas y humanas, en un trato de bondad a 

las personas en la vejez. La Bioética va a ser un elemento a más en la 

búsqueda de soluciones adecuadas a estas cuestiones de discriminación 
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que son tan crueles y que pareciera que muchos se han acostumbrado a 

ello; mientras permanecen de espalada al sufrimiento del anciano. 

Con la bioética compleja se dispone, sin embargo, en el seno de 

dos imperativos que la condicionaron y la redujeron al desuso de la ética 

reduccionista, la eticidad compleja la permea de su esencia de creación 

en Van Potter. Situaciones que han operado en nosotros una nueva 

presencia del mundo como materia, como totalidad y como 

direccionalidad. Debemos tener en cuenta, no sólo las categorías que 

establecen esta nueva racionalidad, la compleja, sino el des-ligaje del 

reduccionismo, que permean un corazón de falta de amor por la 

humanidad a cambio de un ser materialista e irracional. 

Con el accionar que actúes, con ello se te devolverá el trato en la 

vejez, sembrras y recibirás la cosecha de tus acciones. No sólo hay que 

cambiar de mundo, sino también y al mismo tiempo nuestra más 

profunda identidad antihumana, nuestra educación soslayadora; y 

retomar el legado freiriano a pocos meses de cumplirse el centenario de 

su nacimiento es urgente. Las reformas del pensamiento son únicamente 

posibles si se dan las reformas en nuestra manera de ser y actuar. 

Debemos aportar a la vida feliz del anciano; que en el futuro sería nuestra 

propia medicina, el accionar sobre nosotros cuando estemos viejos. 

 

Rizoma propositivo conclusivo: aperturas en la bioética compleja   

Se cumplió, en marcos transepistemológicos y reconstrucciones de 

categorías ecosóficas, complejas, vejez, entre otras; con el objetivo 

complejo de analizar una bioética compleja que promueva una vejez feliz 

con aportes de Van Potter, Edgar Morín y Paulo Freire como la ética de la 

vida, compleja y liberadora. Desde la hermenéutica comprensiva, 

ecosófica y diatópica como transmétodo de investigación se realizó la 

indagación. 

Desde luego, se ha cumplido con el objetivo complejo pero los 

maestros de la humanidad que han sido convocados al análisis 
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hermenéutico comprensivo y ecosófico sin dignos en el marco de la 

bioética compleja a estudios continuados en la presente línea de 

investigación: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las 

transmetodologías. Que en aportes a los estudios de la vejez, en el marco 

del libro son fuentes inagotables para diversos estudios. 

Al final, que para mí es un comienzo en la investigación, en camino 

a mis 53 años imagino mi vida en el amor de Dios, valorada en una 

sociedad a la que le he entregado tanto; con el amor de mi familia, feliz 

en mi paramo merideño, produciendo frutos siempre en la excelencia; 

siendo feliz en una vida virtuosa, sana y respirando naturaleza. Me 

despido antes de la dedicatoria con Pablo Neruda, poeta y político chileno, 

Premio Nobel de Literatura en 1971, Doctor Honoris Causa en la 

Universidad de Oxford, con su poema Oda a la Edad, publicado en el: 

Tercer libro de las odas, en 1957: 

 

Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos 

un niño, y los niños a veces nos observan como ancianos 
profundos. 

¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? 

¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que 

como todos en vez de caminarla por encima descansemos, 

debajo de la tierra?  

Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, 

fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente 
vivos florecieron y en su naturaleza maduraron, no 

acerquemos nosotros la medida del tiempo que tal vez es 

otra cosa, un manto mineral, un ave planetaria, una flor, 

otra cosa tal vez, pero no una medida. 

Tiempo, metal o pájaro, flor de largo pecíolo, extiéndete a 

lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua 
abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no 

mortaja, escala pura con peldaños de aire, traje 

sinceramente renovado por longitudinales primaveras. 

Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre 

y ¡me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora! 

(Neruda, 1957). 

 

 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
447 

Dedicatoria   

A ti Padre Dios amado, creador del universo que nos regalas tu 

sabiduría, dedico todo lo que hago; Jesucristo de Nazaret eres mi más 

grande ejemplo de perseverancia; gracias por tu palabra: más adelante 

“aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los 

sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré” 

(Isaías 46:4). Teniendo la conciencia de que “cuando esto haya pasado, 

les daré a todos mi espíritu: hombres y mujeres hablarán de parte mía; 

a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes, en visiones” (Joel 

2:28).  
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CAPÍTULO 24 - OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E A 

SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS, CONSIDERANDO OS CONCEITOS 

DE AUTONOMIA E EMPODERAMENTO FREIREANOS. 

 

 

Maria Cristina Correa Lopes Hoffmann 

Eduardo Correa Lopes Hoffmann 

 

 

Vivemos em plena transição demográfica e epidemiológica, com 

grande aumento da longevidade. Segundo projeções do IBGE (2020), o 

Brasil apresenta em torno de 29 milhões de idosos, o que representa em 

torno de 14% da população total, com uma expectativa de vida, para 

aqueles que nascerem neste ano, em média de 76,7 anos. O aumento 

da expectativa de vida ao nascer aumentou 6,9 anos nas últimas duas 

décadas. 

Este cenário impõe um grande desafio para as políticas públicas e 

para a sociedade em geral. No campo da saúde, em especial, é preciso 

uma adequação às novas demandas, pois com o aumento do número de 

pessoas idosas, aumenta também o número de pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis. Estas novas demandas se somam as 

demandas já existentes, referentes às doenças infectocontagiosas e às 

causas externas de morbidade e mortalidade (Schwancke, 2009). 

Conforme Miranda at al (2016), os problemas de saúde que podem 

acompanhar o envelhecimento desafiam, em especial, os sistemas de 

saúde e da previdência social; sendo necessário o desenvolvimento de 

ações preventivas, e de acompanhamento longitudinal de forma que as 

pessoas idosas sejam socialmente e economicamente integradas à 

sociedade e que mantenham sua independência pelo maior tempo 

possível, ou seja, que possam realizar as atividades do seu dia a dia sem 

necessitar da ajuda de terceiros. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2015), destaca que o conceito de saúde, quando falamos de pessoas 

idosas, está estreitamente relacionado a qualidade de vida e que esta se 

relaciona a autonomia (capacidade de tomar suas decisões) e a 
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independência funcional (capacidade de executar as atividades de sua 

vida diária), preservadas pelo maior tempo possível. Tal compreensão 

reforça que não será a presença ou não de doenças que definirá a 

qualidade de vida das pessoas idosas mas o cuidado e o 

acompanhamento que mantenha os seus problemas de saúde estáveis 

e controlados.  

Ao considerarmos que Paulo Freire sempre defendeu em suas 

obras a importância das experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, convidamos o leitor para refletir sobre o 

desenvolvimento da autonomia enquanto desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos que contribuirão para a tomada de decisão 

sob aspectos da sua vida de forma crítica e reflexiva (Freire, 2019) 

 Além do desafio individual, citamos também o desafio às políticas 

públicas, para que as mesmas respondam às necessidades da população 

idosa, cabe registrar os avanços apontados no Documento intitulado 

Envelhecimento no Século XXI – Resumo Executivo, elaborado pelo 

Fundo de População das Naçoes Unidas (2012). Neste documento é 

destacada a importância de se reconhecer que a longevidade é um dos 

principais triunfos da humanidade, e que as sociedades longevas 

refletem avanços significativos em diferentes setores como as melhorias 

no acesso aos serviços de saúde, desenvolvimento de medicamentos e 

tecnologias, educação, saneamento, entre outros. Destacam também 

que não basta termos mais tempo de vida, precisamos que este tempo 

seja vivido com mais qualidade, ou seja, sem limitaçoes funcionais, com 

condições economicas para seu sustento, com suporte familiar e social, 

entre outros. 

A legislação brasileira define como pessoa idosa toda aquela que 

tenha sessenta anos ou mais. No entanto, conforme a orientação da 

OMS (2015), é preciso compreender que não será apenas a idade 

cronológica que definirá como será o envelhecimento das pessoas, mas 

sim uma soma de fatores que incluem a sua capacidade funcional, 
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entendida como a relação estabelecida entre os idosos , considerando 

suas características físicas e mentais, e o meio ambiente, ou seja , a 

forma que este idoso se insere e se relaciona com o meio em que vive 

para a realização das atividades de sua vida diária. 

 

Determinantes Sociais da Saúde e o Envelhecimento 

A trajetória do envelhecimento humano é extremamente 

heterogênia, apresenta uma grande variabilidade, pois é influenciada 

por questões biológicas, psicológicas, recursos sociais, culturais, 

econômicos, médicos e tecnológicos que as pessoas tem acesso (Neri, 

2006 ). Tal afirmação apresenta consonância com a definição dos 

Determinantes Sociais da Saúde, utilizada pela Comissão Nacional de 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), descrita por Buss e Pelegrini 

Filho (2007), de que eles se referem aos fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco 

para a população. 

Buss e Pelegrini Filho (2007) se referem também aos fatores 

psicossociais, como, por exemplo, às percepções e às experiências das 

pessoas que vivem em sociedades desiguais; o que provoca estresse e 

prejuízos à saúde, em especial à saúde mental. 

O sofrimento psiquico não é restrito a uma classe social, faixa etária 

ou região. Um dos principais problemas de saúde pública relacionado à 

saúde mental é o suicídio. Entre os idosos acima de 70 anos, a taxa média 

de suicídio foi de 8,9 mortes por 100 mil habitantes, no período de 2011 

a 2016, bem elevada quando comparada com a média nacional de 5,5 

mortes por 100 mil habitantes, conforme o “Boletim Epidemiológico de 

Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil”(Ministério da Saúde, 2017).  

Minayo e Cavalcante (2010) realizaram uma revisão de artigos 

sobre suicídio, na qual observaram que as doenças graves e 

degenerativas, assim como a dependência física e, em especial, a 
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depressão foram os principais fatores desencadeantes do suicídio entre 

os idosos. As mesmas autoras, em artigo publicado em 2015, identificam 

outros fatores de risco para o suicídio entre idosos, além dos citados 

anteriormente, como o isolamento social, a dependência física e 

financeira e a perda do status laboral com a aposentadoria (Minayo; 

Cavalcante, 2015). Neste artigo, as autoras registram ainda que a 

condição de saúde e as limitações apresentadas durante o envelhecer 

influenciam a saúde mental dos idosos, enfatizam que, para um número 

significativo de casos, esta trajetória é marcada pelo vazio, desconforto 

e sentimento de inutilidade que estes fatores de risco provocam. 

É importante que os profissionais, gestores, os próprios idosos e 

seus familiares, compreendam que o envelhecimento humano é um 

processo, pois é influenciado por diversos fatores, como gênero, classe 

social, cultura, padrões de saúde individuais e coletivos da sociedade, 

ao longo da sua trajetória de vida, reforçando a necessidade das ações 

de cuidado serem integrais e mutidisciplinares (Schneider; Irigaray, 

2008). 

Murta e Leandro-França (2014) afirmam que são poucos os 

estudos publicados sobre ações de prevenção e de promoção da saúde 

mental da pessoa idosa, quando comparados com estudos referentes a 

outros grupos, como os de crianças, adolescentes e jovens. Consideram 

que a falta de atenção aos problemas de saúde dos idosos está 

relacionada com o preconceito referente à idade, também chamado de 

idadismo.  

Este preconceito é fortemente reforçado nas sociedades 

capitalistas, onde predomina o privilégio e a atenção aos que 

apresentam potencial produtivo. Quando a vivência do trabalho deixa de 

acontecer, seja pela aposentadoria ou pelo desemprego, a qualidade do 

envelhecimento acaba sendo comprometida, em especial quando as 

pessoas não apresentam habilidades, conhecimentos individuais, sociais 
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ou econômicos exigidos, vivenciando, desta forma, a perda de valor 

social (Souza et al, 2010). 

Cabe destacar a importancia do empoderamento dos idosos, a 

partir do significado dado por Paulo Freire, que compreende o sujeito 

ativo no seu processo de crescimento e de tomada de posição e ação 

diante do mundo, entendendo que este é um movimento que ocorre 

internamente, pela conquista, pelo conhecimento e pela sua vivência, ao 

mesmo tempo em que é necessário entender que o processo de 

empoderamento envolve além da dimensões individual, a dimensão 

coletiva, ou seja envolve também uma consciencia coletiva. (Baquero, 

2012) 

O envelhecimento pode incidir sobre a saúde mental das pessoas 

de forma positiva ou negativa, dependendo da autopercepção e das 

perspectivas sobre esse processo, ou seja, das suas vivências, dos 

espaços e papeis sociais ocupados, das condições de saúde, das 

limitações físicas, das doenças e das vulnerabilidades que tenham 

experimentado na sua trajetória de vida (Vieira; Mello-Carpes, 2013). 

 

Envelhecimento e a agenda técnico- política 

Segundo projeções da OMS (2017), em 2050, uma em cada 5 

pessoas no mundo terá sessenta anos ou mais, representando um total 

de mais de dois bilhões de idosos no mundo todo. Estes dados nos 

despertam a atenção para a importância de incluirmos nas agendas 

técnicas e políticas a questão do envelhecimento, para que as pessoas 

possam envelhecer de maneira digna, com seus direitos garantidos, 

impactando positivamente na saúde individual e coletiva. 

Freitas et al (2002), em um artigo de revisão de literatura registra 

que Elie Metchnikoff, biólogo, definiu, em 1903, o campo do estudo do 

envelhecimento como um campo multiprofissional e multidisciplinar, 

introduzindo o termo gerontologia para descrever e explicar as mudanças 

típicas deste processo, chamando a atenção para os seus determinantes 
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biológicos, psicológicos e socioculturais. Freitas et al (2002) registra 

também que, em 1954, Clarck Tibbits, gerontólogo americano, introduziu 

o termo gerontologia social, para focar no impacto das condições sociais 

e culturais sobre o processo de envelhecer. 

O ambiente social, marcado pelas condições econômicas, 

educacionais e relacionais, impacta diretamente na nossa saúde mental, 

pois influencia as nossas decisões, atitudes e comportamentos. Além 

disso, cabe reafirmar que as iniquidades sociais, somadas ao longo da 

nossa vida, vão se refletir na nossa qualidade de vida, em especial, na 

nossa trajetória de vida e no nosso envelhecer. 

Uma metodologia com grande contribuição para estas reflexões é 

a Educação Popular (EP), pois é uma práxis que envolve ação e reflexão, 

onde a coerência entre o discurso e a prática são fundamentais. Hattori 

et al (2020), aponta que a Educação Popular atua a partir da realidade 

dos sujeitos e promove redes de apoio social, apontando Paulo Freire 

como a maior referência teórica no Brasil, referência esta que tem sua 

origem nos movimentos sociais na América Latina, no século XX.  

Souza e Assis (2012) contribuem com esta discussão ao apresentar 

a Educação Popular em Saúde (EPS) e os seus objetivos de integralidade, 

participação popular e promoção da saúde como uma das estratégias 

para contribuir com o desafio apresentado aos que atuam e estudam o 

envelhecimento, vislumbrando resgatar o valor social das pessoas idosas 

e o fortalecimento de seus direitos enquanto cidadãos. Segundo as 

autoras, a estratégia da EPS contribui para que os profissionais se 

apropriem criticamente dos discursos e práticas que envolvem a 

promoção de uma vida com mais qualidade e os desafios do envelhecer 

na sociedade atual.  

Um novo modelo relacional com o envelhecer se faz necessário, um 

modelo que respeite e garanta ações éticas, que valorize a solidariedade, 

que favoreça à equidade na participação social, na tomada de decisão e 

no acesso aos insumos e serviços, para que possamos falar em inclusão 
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e em visibilidade social. Scortegagna e Oliveira (2012) percebem, na 

sociedade, a dificuldade de enfrentar os paradigmas da velhice e que esta 

se sobrepõe às considerações culturalmente postas, afirmando que a 

rejeição à velhice se apresenta como um preconceito que há vários anos 

impera na sociedade brasileira. 

As universidades apresentam um papel muito importante nesta 

mudança de modelo, pois, levando em conta suas áreas de atuação de 

ensino, pesquisa e extensão, é possível o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e estratégias, em especial, de promoção da saúde e de 

divulgação de informação qualificada; contribuindo também para que a 

formação dos profissionais os ajude a responder as demandas dos 

diferentes grupos populacionais, em especial, dos idosos.  

Outro ponto importante que merece destaque neste artigo é a 

feminilização do envelhecimento. A predominância da população feminina 

entre as pessoas idosas é consequência de uma maior mortalidade entre 

os homens em idades mais novas, em decorrência de causas externas, 

especialmente da violência e de acidentes. Segundo Camarano (2003), 

esta feminilização tem consequências importantes para as diferentes 

políticas públicas, pois, em grande maioria, estas mulheres idosas 

apresentam pouca ou nenhuma experiência no trabalho formal e 

desenvolvem piores condições de saúde. Muitas destas dificuldades 

surgem em decorrência de uma sobrecarga de atividades como 

cuidadoras de diferentes integrantes do seu grupo familiar, associadas 

com a responsabilidade por grande parte das atividades domésticas, que 

ainda são predominantemente delegadas às mulheres em nossa 

sociedade. 

Responder as demandas geradas pelo processo de envelhecimento 

e da longevidade, citadas no início deste artigo, é um desafio contínuo, 

que muito precisa avançar. Aos profissionais que atuam no campo do 

envelhecimento, em especial aos psicólogos, é muito importante 

conhecerem características da clínica do envelhecimento. Segundo Brasil 
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et al (2013), ela apresenta-se como um importante recurso terapêutico 

para acessar o psiquismo dos idosos e, desta forma, contribuir para a 

valorização da experiência acumulada e da história de vida das pessoas 

nesta fase da vida; contribuindo para que os mesmos possam 

compartilhar suas ansiedades, sentimentos e estabelecer laços de 

confiança para lidarem com seus conflitos e, assim, melhorarem sua 

qualidade de vida. 

Dar visibilidade social às questões que envolvem o envelhecimento 

é um grande desafio, pois inclui pensar sobre o nosso próprio 

envelhecimento e refletirmos sobre nossas ações, estigmas e, em 

especial, compreender as diferentes dimensões e fatores que precisam 

ser considerados para que possamos ter e promover um envelhecimento 

com qualidade de vida, pautado na dignidade e garantia de direitos. 

A compreensão do desenvolvimento humano envolve a 

compreensão da heterogeneidade do envelhecimento; das influências de 

natureza socioculturais (gênero, raça, papéis, etc), socioeconômicas 

(educação, renda, etc), psicossociais (vivencias, afetos, etc) e biológicas 

(condições de saúde e funcionalidade física, etc) ao longo da vida, ou 

seja, identificar a influência dos determinantes sociais da saúde. 

Conhecer as condições de saúde e bem estar das pessoas idosas 

compreende olhar para a saúde mental dos mesmos. A qualidade de vida 

dos idosos está estreitamente relacionada a manutenção da sua 

autonomia (capacidade de decidir) e independência funcional (capacidade 

de executar) para a realização das suas atividades do dia-a-dia (OMS, 

2015). As Pressões da vida diária, afastamento de familiares e amigos, a 

falta de recursos econômicos, a dependência de terceiros para realizar 

suas atividades, a presença de problemas de saúde, o isolamento social 

e a desvalorização do seu papel e espaço social são algumas das causas 

de ansiedade, tristeza e depressão que impactam diretamente na sua 

autonomia e independência, contribuindo para a perda de sua qualidade 

de vida.  
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Em uma análise transversal do estudo “Saúde, Bem-Estar e 

Envelhecimento (SABE)” (Silva, 2019), acerca das iniquidades raciais e 

do envelhecimento; os resultados mostraram que os idosos de cor 

branca, em comparação com aqueles de cor parda ou preta, no tocante 

aos indicadores sociodemográficos, às condições de saúde ou de uso e 

acesso a serviços de saúde, apresentaram melhores condições de saúde. 

As características relativas à condição de vida, ao suporte social, à 

empregabilidade, à alimentação, ao estilo de vida e ao acesso aos 

serviços de saúde estão fortemente associadas ao pertencimento racial. 

As dimensões de iniquidade e de vulnerabilidade dos idosos reforçam a 

necessidade de um amplo e reflexivo planejamento para o 

desenvolvimento de ações de promoção e proteção da saúde, tendo a 

equidade como um princípio. 

Ao pensarmos na ampliação de respostas às demandas que o 

envelhecimento impõe, é importante não só considerar as abordagens 

que melhorem os aspectos físicos, mas também estratégias que 

reforcem a capacidade de resistência, de resolução das atividades da 

vida diária e do crescimento psicossocial. 

Neri (2013) destaca que os paradigmas sobre o envelhecimento 

se deram no mesmo contexto intelectual no qual se criaram novas 

metodologias e novos conceitos para explicar processos complexos do 

desenvolvimento individual na velhice. Empatia, sensibilidade e atitude 

são fatores muito importantes quando falamos de recuperar a dignidade 

das pessoas, pois possibilitam que elas saiam da invisibilidade.  

A compreensão de que a qualidade de vida, na fase do 

envelhecimento, refere-se mais à manutenção da autonomia e da 

independência funcional, ou seja, à tomada de decisão e à capacidade 

de realização das atividades de seu dia-a-dia do que ter ou não ter 

doenças ou agravos à saúde é muito importante. No entanto, é 

igualmente importante compreender que são muitos os fatores sociais, 

econômicos e cuturais que influenciarão o percurso de vida das pessoas.  
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Considerações finais 

Este capítulo foi construído no ano de 2021, em plena pandemia 

da COVID-19, não poderíamos deixar de registrar este momento e os 

seus impactos na saúde mental dos idosos. É possível ver, nas diferentes 

mídias, nas redes sociais; nas falas de políticos, de profissionais da 

saúde, entre outros, questões que há muito permeiam a nossa 

sociedade, como o preconceito relacionado à idade, traduzidos na não 

priorização do cuidado aos idosos, em especial, nos casos que 

necessitam de internação, no isolamento emocional e na divulgação de 

memes e piadas sobre ser esta uma doença de velho. É possível, no 

entanto, verificar, pelos dados e estatísticas expressas nos meios de 

comunicação oficiais, que a COVID 19 não é um problema exclusivo das 

pessoas idosas, mas de todos os grupos etários.  

Em entrevista feita pela revista RADIS da FIOCRUZ (2020) com 

representante do Conselho Nacional de Saúde é dado destaque à 

desigualdade social e a sua determinação para a contaminação pelo 

Coronavirus. A falta de água potável e a dificuldade ao acesso a serviços 

de saúde, renda, aquisição de produtos de higiene, medicamentos, 

alimentação e equipamentos de proteção; naturalizada por grande parte 

da sociedade e das instituições do Estado, dificulta o cumprimento das 

recomendações e cuidados básicos de higiene, distanciamento físico e a 

permanência em casa. Além de serem fatores fundamentais para que se 

garanta uma base para um desenvolvimento psíquico saudável. 

Outra questão que ganha destaque no atual cenário diz respeito 

ao uso das tecnologias de informação para proporcionar um meio de se 

diminuir o afastamento social. Em tempos de pandemia, é de extrema 

importância, como estratégia de proteção ao contágio, o isolamento 

social. As tecnologias de informação auxiliam na manutenção do contato 

e na diminuição do isolamento afetivo entre famílias, amigos, em 

especial, pelas chamadas de vídeo, telefônicas, lives etc.  
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A promoção de Projetos de Extensão pelas Universidades que 

tenham como tema a saúde mental e o envelhecimento são de grande 

importância pois possibilitam a mobilização e a participação de 

professores, alunos e comunidade na construção articulada de ações que 

promovam a saúde mental. 

A interação entre universidade e comunidade, por meio da 

extensão universitária, contribui para a formação de profissionais 

atentos a realidade. Experiências como estas abrem espaço para novos 

conhecimentos e saberes não vistos em grande parte dos cursos de 

formação acadêmica. Quando nos aproximamos do outro, escutamos, 

acolhemos, trocamos conhecimentos e afetos; criamos espaços onde se 

constroem possibilidades de fazer junto, de habilidades aflorarem. Desta 

forma, é possível fortalecer as pessoas enquanto cidadãos que lutam 

pela superação das desigualdades sociais existentes.  

 Paulo Freire (1979) registra que a mudança de uma sociedade de 

oprimidos para uma sociedade de iguais é o papel da educação – da 

conscientização. 
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Progressivamente, o Brasil se transforma num país de população 

majoritariamente idosa e, na esteira desta realidade incontestável, 

inúmeras iniciativas, tanto no campo das ciências quanto nos domínios 

das políticas e serviços têm sido lançadas para que seja possível lidar 

com esta realidade.  

É sabido que o maior contingente de idosos brasileiros não está 

localizado nos coortes mais favorecidos da população. O envelhecimento 

não é prerrogativa daqueles que têm melhor nível socioeconômico, 

tampouco daqueles que têm maiores níveis de escolarização. No contexto 

brasileiro, os principais documentos que orientam as ações de 

intervenção social e de saúde para a população idosa incluem a 

Constituição Federal de (1988), a Política Nacional do Idoso (Lei nº 

8.842/94), a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741/ 2003). 

  O arcabouço jurídico e institucional relacionado à garantia dos 

direitos desta população ampliou as iniciativas a respeito das mudanças 

sociais, políticas e culturais entendidas como direitos de cidadania e não 

simplesmente como benefícios assistencialistas, já que pretende redefinir 

espaços sociais significativos para melhorar a dignidade e as condições 

de vida de todas as faixas etárias (Ferreira; Teixeira, 2014).  
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Diante dessas circunstâncias, nas últimas décadas há um forte 

movimento científico e popular em curso a favor da população idosa, com 

o objetivo de desmistificar as crenças propagadas pelo imaginário social 

a respeito do velho e da velhice e ressignificar o papel do idoso frente à 

sociedade. Fato que poderá contribuir para o desenvolvimento de 

processos culturais amplos, relacionados aos determinantes e 

condicionantes de processo (s) de envelhecer. Nesse contexto, a 

educação física, compreendida como um amplo campo de atuação 

profissional, progressivamente tem buscado apoiar-se em outras áreas 

do conhecimento com a finalidade de desenvolver práticas não 

hegemônicas em saúde, que historicamente têm estruturado suas 

práticas e a formação de seus profissionais, com a manutenção do 

paradigma biomédico ou curativista nas ações em saúde (Mallmann; 

Rocha, 2017).  

Somado a isso, há uma perspectiva em curso, iniciada por alguns 

pesquisadores e profissionais do campo que defendem mudanças radicais 

na área da educação física para idosos. Apesar de recente, percebe-se a 

presença de indícios relativos à corrente progressista das ciências da 

educação e a relação com as escolhas político-sociais em prol de 

segmentos sociais desprivilegiados socialmente (Okuma, 1998; Velardi, 

2003; Silva Júnior, et al 2006; Gerez et al 2010; Correia; Miranda; 

Velardi, 2011). 

Essa reflexão é de suma importância, especialmente quando 

levamos em conta que muitos discursos e práticas tendem a considerar 

a saúde na velhice e o estilo de vida saudável uma responsabilidade 

individual. Essas evidências saltam-nos aos olhos nos manuais de saúde 

das revistas, nos programas televisivos e na mídia em geral, que 

comercializam o estilo de vida saudável como um bem de consumo 

acessível a toda a população, reforçando a negação e a visão 

estereotipada de velho e velhice. Esses discursos desconsideram, muitas 

vezes, a injusta e desigual realidade brasileira, além de mediarem 
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aprendizagens de significado distorcido sobre a atividade física e o 

envelhecimento, que pouco contribuem para a saúde integral do idoso 

(Gerez, 2006). 

Nesse aspecto, no que se refere àquilo que se espera da educação, 

Paulo Freire considerou que a Educação para a Autonomia seja talvez a 

meta primeira de todo processo educativo, especialmente quando nos 

reportamos à educação de jovens e adultos. Para o autor, a educação 

pode ser entendida como tal quando é considerada parte do direito 

integral do cidadão e seja dirigida para conduzi-lo, de fato, à cidadania. 

À educação atribuiu a missão de garantir o acesso à sistematização de 

intenções que possam levar o homem e a mulher a saberem-se como 

pertencentes a um grupo e a organizarem-se para que possam de fato 

ser em comunidade (Freire, 1996).  

No caso de educação para os idosos, é importante refletir sobre o 

direito das pessoas a processos dessa natureza, considerando-se este 

período da vida como um momento em que é possível viver com 

autonomia, garantida, na maior parte das vezes, por processos de 

aprendizagem que gerem condições para o autoconhecimento, para que 

o indivíduo seja capaz de adotar um comportamento, sendo consciente 

do porquê irá adotá-lo, quais recursos pessoais e ambientais serão 

necessários para isso e como poderá agir segundo seus valores, 

necessidades e desejos. Para que, assim, possa sentir-se capaz de agir 

porque quer (e se quiser) e não movido pelo medo construído das 

inevitáveis e dolorosas consequências do envelhecer (Velardi, 2003).  

Contudo, é importante salientar que o termo autonomia aqui 

adotado não se refere à independência física ou para a prática de 

exercícios. A autonomia aqui pretendida tem como base a compreensão 

do termo advinda da área da Promoção da Saúde e da Filosofia em que 

é concebida de forma que seus modelos e definições não se limitem a 

identificar os obstáculos associados à dependência física ou social 

(Campos; Campos, 2008). 
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Apoiamo-nos na perspectiva freiriana para atribuirmos sentido à 

palavra autonomia, compreendida aqui como uma tarefa fundamental do 

ato de educar, Freire discutiu a oposição autonomia/dependência, 

deixando claro que ser autônomo é ter liberdade para ser o que se é e 

não espelho dos outros, mesmo considerando a nossa dependência da 

cultura (Streck; Retin; Zitkoski, 2008). 

Neste sentido, a educação deve ser considerada um estímulo à 

aprendizagem que liberte o indivíduo da influência de outros. Pode-se, 

assim, concluir que, de fato, ensinar não significa simplesmente transferir 

algum conhecimento. O processo de aprendizagem que pode promover a 

mudança de comportamento ou atitude passa, necessariamente, pela 

atribuição de significado, sendo ainda, capaz de estimular a autonomia 

(Freire, 1996).  

Assim, consideramos urgente em Educação Física o estímulo às 

reflexões acerca da prática pedagógica para idosos em que novos 

discursos e práticas humanas e libertárias se desenvolvam. As intenções 

educativas, mais do que as atividades instrucionais, levadas a cabo no 

ambiente educacional por seus atores (agentes de saúde, educadores, 

educandos e demais envolvidos) determinam o tipo de aprendizagem 

capaz de modificar comportamentos.  

Desse modo, o que se propõe é o entendimento de como o processo 

de elaboração de ambientes educacionais em Educação Física deve se 

organizar quando são pautados em perspectivas capazes de compreender 

indivíduos, meio ambiente e assim caminhar de maneira coerente com o 

desenvolvimento da autonomia (Velardi, 2003, Gerez, 2006). Como todo 

ato de educar é também um ato de se educar (Freire, 1997), é importante 

considerarmos que uma nova prática frente aos idosos pressupõe um 

olhar profundo e crítico sobre nós mesmos, nossa formação, nossas 

crenças, nossas “verdades institucionalizadas”. Significa não termos 

receio de repensarmos os papéis da Educação Física na educação de 

idosos, que passa, necessariamente, pela compreensão da atividade 
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física não como um fim em si, mas sim como um meio para que os idosos 

se conheçam e se descubram como seres históricos e como cidadãos.  

A partir destas reflexões as discussões que se colocam neste 

capítulo visam apresentar as possibilidades da pedagogia freireana, 

especificamente as categorias Diálogo e Amorosidade na práxis 

pedagógica dos círculos de cultura desenvolvidos no projeto extensionista 

em educação física para idosos com carácter crítico emancipatório.  

 

Projeto Sênior para a Vida Ativa: origens e proposta político-

pedagógica na extensão universitária  

Em 1967, na primeira edição do livro Extensão ou Comunicação? O 

educador Paulo Freire propõe a substituição do conceito de extensão pelo 

de comunicação, defende que "o conhecimento se constitui nas relações 

homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações”. Nesta concepção não se pode 

entender o conceito de comunicação e conscientização em Freire 

desvinculado das categorias de diálogo e amorosidade, aspectos 

fundamentais a ação extensionista.  

Os movimentos iniciais, que levaram ao desenvolvimento do 

projeto foram realizados no sentido de criar condições para implantar um 

programa de educação física para idosos na Universidade São Judas. 

Como primeiro passo, em setembro de 2000, foi organizado um Grupo 

de Estudo no qual participavam graduandos e graduados interessados em 

se qualificar para a atuação com a população idosa e que colaboraram, 

sob a supervisão das responsáveis pela elaboração e desenvolvimento do 

Projeto Moocanda. Este projeto consistia em uma colaboração da 

Universidade com a Associação Moocanda, formada por adultos e idosos 

que faziam caminhadas no conjunto esportivo da Prefeitura de São Paulo 

(situado em frente à Universidade, no bairro da Mooca). A convivência 

com essas pessoas serviu como motivação aos estudos, despertando o 

entusiasmo dos envolvidos, bem como para sensibilizar a Pró-Reitoria de 
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Extensão quanto à criação de um projeto de educação física para idosos, 

dentro da Universidade.  

Essa experiência propiciou, então, a oportunidade de mostrar à 

Universidade a necessidade de um trabalho mais estruturado, 

fundamentado e seguro, envolvendo não apenas as atividades físicas em 

si, mas a elaboração de uma série de conhecimentos sobre a atividade 

física, integrados em uma intervenção planejada no sentido de levar os 

idosos a compreenderem que há possibilidade de um envelhecimento 

melhor. Desta maneira, foi elaborado o programa de educação física para 

idosos, nos moldes do Programa Autonomia para a Atividade Física 

(PAAF) da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo, instituição pública de Ensino Superior. Como colaboradoras e 

participantes do grupo de pesquisa vinculado ao projeto da Universidade 

de São Paulo, as pesquisadoras Maria Luiza de Jesus Miranda e Marília 

Velardi idealizaram a implantação de um projeto próprio, mas baseado 

nos mesmos princípios que norteiam a proposta vivenciada, cumprindo o 

papel de disseminar, em outro local e com outro tipo de público, aquilo 

que já fora veiculado no PAAF. 

Em outubro de 2001 foi realizada a primeira reunião, com 

participantes da primeira turma. Foram convidados membros da Paróquia 

São Miguel Arcanjo, situada na região da Mooca, com preferência dada a 

indivíduos com baixo nível sócio-econômico e pertencendo aos níveis 3 e 

4 de status funcional, sendo independentes e inativos (nível 3) ou já 

ativos (nível 4). Ressalta-se que antes do início das atividades do 

programa, os participantes são submetidos a um diagnóstico prévio e 

avaliativo das condições físico/motoras e psicossociais, o que possibilita, 

o planejamento das ações educacionais do projeto.  

Considerando a conjuntura exposta, o ‘Projeto Sênior para a Vida 

Ativa’, integrando os cursos de Educação Física, Nutrição e Enfermagem 

da Universidade São Judas Tadeu, foi se estruturando, tendo como base 

de sustentação o Ideário da Promoção da Saúde (Buss, 2003; Czeresnia, 
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2003) e a Perspectiva Teórica da Velhice Bem-Sucedida (Néri, 2004). Sua 

proposta apresenta um caráter multidisciplinar que congrega esforços 

com o objetivo de educar para o estímulo à autonomia e manutenção de 

hábitos saudáveis pelos idosos, como a prática sistemática de atividades 

físicas, a adoção de dieta adequada e o constante autocuidado, no sentido 

de contribuir com uma velhice bem sucedida. O referido projeto está 

estruturado para atender às três funções da Universidade: Ensino, 

Pesquisa e Extensão. No âmbito da Extensão, o programa de educação 

física, voltado para idosos da comunidade externa e interna à 

Universidade, foi elaborado com vistas a motivá-los à prática sistemática 

de atividade física e ao autocuidado, com reflexos importantes na 

qualidade do envelhecer.  

Com relação ao Ensino, a presença de idosos da comunidade em 

um programa de atividades físicas na USJT propicia aos graduandos dos 

cursos de Educação Física, Nutrição e Enfermagem a oportunidade para 

estágio curricular junto a esta população, complementando a sua 

formação profissional. Um outro aspecto importante é a possibilidade de 

permitir que o corpo discente relacione os conhecimentos desenvolvidos 

no decorrer dos cursos de graduação com a prática cotidiana, 

favorecendo uma análise crítica das características da população atendida 

bem como a interface entre o conhecimento teórico e prático.  

Em termos de Pesquisa, a implantação do projeto favorece a 

estruturação de grupos de estudo, com produção de pesquisas que vêm 

sendo apresentadas em eventos científicos nacionais e internacionais e 

publicadas em forma de artigos, capítulos de livros e dissertações de 

mestrado. Sendo a produção de conhecimento em Gerontologia 

emergente e, como há carência de pesquisas com a população idosa 

brasileira, acredita-se no potencial deste projeto para contribuir com a 

defesa de ações educacionais como espaços promotores da aquisição da 

autonomia frente à prática da atividade física bem como fundamento 

estruturante do autocuidado e de velhices bem sucedidas.  
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No Projeto Sênior, os conhecimentos são construídos por meio de 

ações pedagógicas que promovem o desenvolvimento dos conteúdos 

factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, julgados necessários 

para favorecer as mudanças no comportamento dos indivíduos (Coll et 

al, 1998; Zabala, 1998). Através de aulas em que teoria e prática 

dialogam continuamente, os alunos são estimulados à reflexão sobre sua 

realidade e à compreensão da atuação do processo de envelhecimento 

sobre os diversos sistemas do corpo bem como em que medida a 

atividade física pode colaborar para o estímulo desses sistemas, 

promovendo adaptações. Tendo como temas geradores os sistemas 

cardiovascular, respiratório, nervoso, articular e músculo-esquelético, 

são propostas atividades que estimulem cada um desses sistemas. A 

partir da prática das atividades os alunos são levados a refletirem sobre 

o que sentem ao realizar os exercícios, ao mesmo tempo em que são 

propostas associações entre aquilo que é realizado no Projeto e a vida 

cotidiana destes idosos. 

 Além disso, é a partir daquilo que é experimentado que os alunos 

aprendem os fatos e conceitos associados a cada sistema e a realizarem 

os exercícios específicos. Espera-se que cada vivência encerre em si o 

ensino e aprendizagem de fatos, conceitos, procedimentos, valores e 

atitudes pertinentes à atividade física. Nesse contexto, os alunos são 

também levados a refletir sobre como seriam capazes de, com base nos 

conhecimentos adquiridos, superarem as barreiras mais comuns para a 

manutenção da prática de atividades físicas. Para isso, são propostas 

tarefas do tipo solução de problemas, em que os alunos são colocados 

em situações concretas para que possam criar alternativas a partir 

daquilo que os impediria de manterem-se ativos. Com base em suas 

respostas, são estabelecidas discussões em grupo que podem se 

transformar, futuramente, em soluções individuais ou coletivas. 

O projeto tem duração de 24 meses divididos em duas etapas: a 

Fase Regular de 12 meses, que ocorre em anos intercalados com idosos 
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ingressantes e a Fase de Transição, que ocorre todos os anos com idosos 

egressos que desejarem manter vínculo com o projeto. 

A Fase de Transição, é proposta como uma supervisão à distância 

dos egressos. Nesta etapa são desenvolvidos conhecimentos a respeito 

das eventuais barreiras para a manutenção da prática de atividade física, 

bem como, é possibilitada nova experiência corporal e reflexões do 

cotidiano dos idosos. Assim, durante as intervenções nessa fase os temas 

explorados envolveram o esclarecimento do Estatuto do Idoso e ações 

que aproximam os idosos de serviços oferecidos pelos órgãos públicos, a 

exemplo do grande conselho do idoso. 

Em consonância com o processo educacional do Projeto Sênior, as 

intervenções na Fase de Transição são dispostas uma vez na semana no 

primeiro semestre, e a cada quinze dias no segundo semestre. Isto se faz 

necessário, para possibilitar um progressivo desligamento dos idosos, 

além de propiciar reflexões acerca de um futuro engajamento em outras 

práticas corporais.  

  

O diálogo e a amorosidade na práxis educativa do Projeto Sênior: 

o círculo de cultura como ação problematizadora  

Como pontuamos no início deste texto, a proposta educacional 

humanista-libertadora é a corrente filosófica que orienta as ações 

pedagógico-críticas desenvolvidas no interior do Projeto Sênior. Desta 

forma, o diálogo e a amorosidade constituem-se condição sine qua non 

para desenvolvimento da práxis1 educativa. 

Nas esteiras do pensamento freiriano o diálogo é o mediador do 

pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo 

(Streck; Rendin; Zitkoski 2010). Entende Freire que é na relação 

dialógica entre os sujeitos e o objeto cognoscível que a construção do 

 
1 Práxis, segundo Paulo Freire (1987), pode ser compreendida como a estreita relação 

que se estabelece entre um modo de interpretar a realidade e a vida e a consequente 

prática que decorre desta compreensão levando a uma ação transformadora.  
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conhecimento floresce. Para ele, o conhecimento é uma construção 

coletiva, mediada dialogicamente, que deve articular dialeticamente a 

experiência da vida cotidiana com a sistematização rigorosa e crítica. Já 

que, o humano é um ser que possui a capacidade de afastar-se do mundo 

para observá-lo, e que pode agir conscientemente sobre a realidade 

objetivada. É precisamente uma ‘práxis humana’ e ‘social’, que requer 

um compromisso entre a palavra dita e a ação humanizadora (Freire, 

1983). 

Desse modo, a palavra verdadeira adquire a responsabilidade de 

dizer o mundo e fazer o mundo, é por meio dela que a práxis social se 

compromete com a humanização dos sujeitos. Pois, no entendimento de 

Freire (1993), somente o pensar verdadeiro é capaz de levar os sujeitos 

a construir sua própria história como ser histórico, levando-os a 

reconhecer e transformar criticamente os condicionamentos que estão 

inseridos na realidade. Assim o diálogo se constitui como um caminho, 

no qual os sujeitos estão em permanente movimento de construção e 

reconstrução (Correia; Miranda; Velardi, 2011). 

Dessa forma, não é possível estabelecer uma relação dialógica 

quando apenas o “um sujeito fala e o outro ouve” para, posteriormente, 

reproduzir mecanicamente. Isso caracteriza o antidiálogo, que é 

desamoroso, acrítico, desesperançoso, arrogante, autossuficiente e, por 

isso, destrói a relação de simpatia necessária no diálogo. O antidiálogo 

restringe-se apenas a fazer comunicados (Freire, 1996). 

Somente quando se estabelece uma relação de simpatia amorosa 

entre os sujeitos da comunicação, aceitando-se um ao outro na sua 

individualidade, é que se pode dizer que existe de fato diálogo. Uma vez 

que, a ação dialógica é não invasiva, não manipuladora, não 

sloganizadora. Ao contrário, permite com que os sujeitos envolvidos no 

processo comunicativo compreendam a realidade vivida e empenhem-se 

na transformação constante da realidade. “[...] O diálogo é o encontro 

amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, 
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isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos” (Freire, 1992, p. 43). 

Nesta relação dialógica e amorosa, estabelece-se a aprendizagem. 

Todavia, o diálogo amoroso não exclui o debate e o conflito. Ao contrário, 

por meio da ação dialógica, amorosa e problematizadora, o debate e o 

conflito são impulsionados e estes, impulsionam o pensar crítico em 

relação à condição humana no mundo.  

Isso corresponde a dizer, que o diálogo é uma ação humana que 

possibilita o encontro entre os sujeitos na inteireza de seus corpos 

conscientes (Freire, 1996); como o momento em que cada um escuta o 

“outro” e pronuncia a sua palavra, aprendendo ser mais (Freire, 1987) 

sujeito em toda a sua complexidade. 

Na teoria do conhecimento postulada por Freire a amorosidade 

assume uma função essencial para o processo de construção do 

conhecimento. Materializa-se no afeto como compromisso com o outro, 

que é gestado pela solidariedade e pela humanidade. O 

comprometimento com o outro faz com que o processo educativo seja 

conduzido com autoridade e amorosidade, o que implica sensibilidade, 

rigorosidade, engajamento e seriedade (Streck; Rendin; Zitkoski, 2010). 

O respeito e o comprometimento com o outro impulsiona à busca 

epistemológica do saber numa relação horizontal, com rigorosidade e 

competência docente. 

A práxis educativa desenvolvida no interior do Projeto Sênior para 

a Vida Ativa se assenta sobre estes dois pilares: a ação dialógica e a 

amorosidade. Seus educadores, em ações conjuntas com os idosos, têm 

constantemente procurado desenvolver capacidades de dialogar com a 

realidade para melhor problematizá-la, buscando através de uma 

construção coletiva realizar análises sobre a velhice e o envelhecimento 

(Gerez, 2006). O ponto de partida tem sido a interrogação olhando para 

o cotidiano dos idosos, refletindo e agindo com eles e para eles. 
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Por esse motivo, a pedagogia do diálogo e da amorosidade, têm 

sido um instrumento importantíssimo nos processos de aprendizagens 

construídos a partir do cotidiano social e cultural dos idosos. No cotidiano 

do projeto, os conhecimentos são construídos por meio de ações 

pedagógicas que favorecem a estruturação de novos conhecimentos 

pelos participantes. No decorrer das aulas, a teoria e prática são levadas 

a dialogar continuamente, e os idosos são estimulados à reflexão sobre 

a realidade e à compreensão do processo de envelhecimento sobre os 

diversos sistemas do corpo, bem como em que medida a atividade física 

pode colaborar para o estímulo desses sistemas, promovendo adaptações 

(Gerez; Miranda; Velardi, 2012). 

Dessa forma, a leitura de mundo e o debate problematizador 

analítico são tão importantes para os educadores quanto à atividade física 

em si. Para os profissionais que atuam no projeto os resultados da 

atividade física não são o ponto mais importante, o objetivo principal e 

final do projeto. Para os educadores, o importante é fazer com que os 

idosos reflitam a respeito da atividade praticada e se posicionem 

criticamente sobre sua realização adotando-a ou não para sua vida. 

O diálogo amoroso proporciona a construção ou reconstrução de 

conhecimento. A interação com diferentes e/ou divergentes formas de 

pensar e agir, possibilita que os envolvidos no processo educativo reflitam 

sobre seus pensamentos/palavras e ações. A partir da socialização de 

diferentes práticas são provocados a uma transformação. 

Na práxis educativa do Projeto Sênior para a Vida Ativa, as rodas 

de conversa, também intituladas por Paulo Freire como “Círculos de 

Cultura”, proporcionam momentos de fala e de escuta. Ao escutar o 

outro, os idosos têm a oportunidade de colocar-se no lugar de sujeitos 

aprendentes. Encontram a possibilidade de exercitar o pensar certo 

defendido por Freire, ou seja, dialogar entre a realidade vivida e a 

realidade almejada. A ação de ouvir o outro, não anula os idosos e nem 

mesmo os tornam concordantes totais daquela fala. Ao contrário, a ação 
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da escuta proporciona colocar-se no lugar do outro, a partir do seu 

contexto e com isso, dialogar com as diferentes experiências. Assim, 

construindo de forma dialética e amorosa, um novo ou enriquecido 

conhecimento, pautado pela tríade dos Círculos de Cultura.  

Na década de 60 a experiência de Paulo Freire com os círculos de 

cultura marcou profundamente a construção coletiva do conhecimento na 

Educação Popular, por questionar os pilares da educação da sua época, 

notadamente a relação educador-educando.  

Na sombra de seu pensar, o Círculo de Cultura caracteriza-se como 

um espaço educativo onde transitam diferentes subjetividades e 

convivem diferentes saberes, assume a experiência do diálogo e da 

amorosidade em todos os momentos do processo. O diálogo não se limita 

a instrumento metodológico, mas compreendido como forma de 

comunicação em que a questão da diferença do lugar de enunciação é 

superada pela questão da diferença como qualidade, como valor de 

qualificação, como forma de potencializar os saberes que se entrecruzam 

naquele espaço de aprendizagens, organizando suas práticas e 

suportando sua articulação na totalidade social onde o que importa é a 

apropriação social do conhecimento. 

Strerck, Rendin e Zitkoski (2010), descrevem a dinâmica do 

“Círculo de Cultura” como um momento em que as pessoas se colocam 

em círculo, para debater sobre determinado assunto, no qual ninguém 

ocupa um lugar proeminente, todos ensinam e aprendem ao mesmo 

tempo.  

 

Os participantes do “círculo de cultura”, em diálogo 
amoroso sobre o objeto a ser conhecido e sobre a 

representação da realidade a ser decodificada, respondem 

às questões provocadas pelo coordenador do grupo, 

aprofundando suas leituras de mundo. O debate que surge 

daí possibilita uma releitura da realidade, que pode resultar 

no engajamento do alfabetizando em práticas políticas com 
vistas à transformação social. (Gadotti, 1996, p. 38). 
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Colocando o diálogo e a amorosidade como chamamento a favor da 

valorização da palavra e da escuta dos participantes do processo e, ainda, 

como provocador da ação pelas palavras que transformadas pela 

criticidade dialética e dialógica tornam-se palavra-ação, atividade 

humana de significação e transformação do mundo. Nesse sentido, o 

diálogo como palavra-ação além de fazer a crítica em forma de discurso 

se compromete concretamente com aquilo que denuncia e/ou anuncia. 

Coerente com tais princípios, a práxis educativa desenvolvida no 

Projeto Sênior considera o Círculo de Cultura como momento privilegiado 

de diálogo e reflexões sobre o que fazer, como fazer, e por que fazer 

atividade física. Nesse sentido, o diálogo e a amorosidade constituem-se 

em uma experiência didática a favor do fazer e do aprender pedagógico 

desses educadores. Para Freire e Shor (2006), essa experiência dialógica 

amorosa constitui-se em uma busca constante para dar sentido à vida 

humana, às experiências por ela vivenciadas. Nas palavras de Freire, o 

diálogo aberto, a prática da argumentação analisada, debatida e avaliada 

sob diferentes pontos de vista e iguais condições pelos participantes de 

um mesmo grupo promove o processo de construção dialógica do mundo 

humano. 

No contexto educativo do Projeto Sênior, das discussões realizadas 

no “círculo de cultura” algumas inquietações levantadas pelos educadores 

e educadoras não têm respostas imediatas, o que demandava novas 

reflexões e a necessidade de dar atenção para essas perguntas ainda sem 

respostas. Na maioria das vezes, esses questionamentos estão 

relacionados ao posicionamento dos idosos diante de alguma situação- 

problema colocada pelos educadores e educadoras.  

Algumas vezes na análise realizada pelos idosos em relação às 

situações-problemas apresentadas pelos educadores e educadoras surge 

forte tendência à aceitação de que na velhice há incapacidade para novas 

aprendizagens. Outras vezes, dificuldade em reconhecer sua condição de 

ser velho, projetando no outro sua própria velhice, o que leva a equipe 
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de educadores e educadoras a refletir sobre a reprodução dos 

estereótipos criados socialmente a respeito da velhice, presente na fala 

dos idosos, e a representação simbólica desses estereótipos para o 

conceito de velhice. 

 

Considerações finais  

Diante do momento reflexivo estimulado ao longo deste capítulo, o 

envelhecer como condição humana e existencial é concebida de forma 

singular e peculiar a cada grupo social, pois as condições de vida e 

trabalho qualificam a forma com que os indivíduos pensam, sentem e 

agem em prol de sua velhice. Do mesmo modo, ainda que de forma 

específica e particular no processo de envelhecimento, a saúde e o 

adoecer envolvem uma complexa gama de aspectos físicos, psicológicos, 

sociais e ambientais da condição humana e de atribuição de significados.  

Vale referendar que a dinâmica do “Círculo de Cultura” postulada 

por Freire, no contexto do Projeto Sênior, se amplia do diálogo amoroso 

entre idosos e equipe de educadores. Nesse espaço reflexivo-

problematizador os envolvidos buscam estratégias de ensino que possam 

colocar os idosos como protagonistas do processo educativo, propiciando 

a participação ativa na construção do seu próprio conhecimento. Neste 

sentido, a vivência da prática reflexiva no interior do Projeto Sênior 

transforma paulatinamente seus educadores em “pesquisadores da 

prática”, o que é fundamentado numa prática social, caracterizada pela 

indissociabilidade entre teoria e prática, em que as contradições da ação 

se desfazem na possibilidade de provocar mudanças qualitativas e 

significativas a partir de um conhecimento crítico da realidade. 

Portanto, a práxis educativa desenvolvida no decorrer do Projeto 

Sênior, tem o Círculo de Cultura como um espaço potencializador do 

diálogo e da amorosidade. Por intermédio dele se assume o compromisso 

de, ao desvelar um tema gerador, uma situação-problema, rompe-se 

com sua aparência enganosa para apanhá-lo em sua essência como 
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fenômeno inacabado existente na realidade concreta. Nestes termos, no 

decorrer do Círculo de Cultura, a importância atribuída à reflexão 

contextualizada dos fenômenos sociais, da realidade vivida por cada 

idoso pressupõe o confronto de ideias (visões de mundo) dos idosos e 

dos educadores. Tornando o Círculo de Cultura em um lugar de diálogo, 

reflexão, problematização e vivência da amorosidade. 

Neste sentido, defendemos que não existe um padrão ou uma ação 

pré-concebida para a atuação com idosos, e sim, uma teoria do 

conhecimento que proporciona aos educadores o comprometimento com 

a defesa da educação como um ato de resistência política em favor das 

classes minoritárias, os quais deverão ser recriados face ao grupo social 

em que serão utilizados, é inevitável oportunizamos espaços de escuta 

centrados na ação-reflexão-ação dos saberes e vivências coerentes com 

os itinerários freirianos o que exige o constante refazer da ação 

pedagógica. 
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CAPÍTULO 26 – PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE DA PESSOA 

IDOSA: A PRÁXIS NA GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 

da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 

por sua leitura crítica implica a percepção das relações 

entre o texto e o contexto. (Freire, 1989, p. 9). 

 

A extensão universitária é caracterizada pela realização de 

atividades que buscam ultrapassar o âmbito acadêmico, estabelecendo 

trocas entre os diversos setores da sociedade e a instituição de ensino 

superior. É pilar de mesma importância e valor que as ações de pesquisa 

e conhecimento, em um movimento de retroalimentação constante onde 

graduandos-professores-membros da comunidade entrecruzam saberes.  

  

Segundo o Plano Nacional de Extensão, elaborado pelo 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras e pela Secretaria do Ensino Superior do 

Ministério da Educação e do Desporto, a extensão 

universitária é o processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre universidade e 
sociedade. Nesse sentido, para compreender a complexa 

relação entre a instituição universidade e a sociedade, é 

preciso resgatar a perspectiva da extensão universitária 

enquanto um processo da comunidade que permitiria a 

participação de alguns dos muitos excluídos na história. A 

partir da troca de saberes, a universidade e a sociedade 

(acadêmica e não acadêmica) desenvolveriam projetos de 
futuro tanto para a sociedade quanto para a universidade. 

O fortalecimento da relação universidade/sociedade 

prioriza a superação das condições de desigualdades e 

exclusão existentes. Através de projetos sociais, a 

universidade socializa seu conhecimento e disponibiliza 

seus serviços, exercendo sua responsabilidade social, ou 
mesmo sua missão: o compromisso com a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos. (Nunes; Silva, 2011, p. 

121) 
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Segundo a Resolução nº 7 de 2018 (Conselho Nacional de Educação 

CNES, 2018), as atividades de extensão universitária extrapolam o 

âmbito educacional, integrando cultura-ciência-tecnologia, em um 

processo interdisciplinar e interprofissional transformador, 

permanentemente articulado com as necessidades da sociedade. Desta 

forma, ocorre uma interação dialógica entre comunidade acadêmica e 

sociedade, onde a primeira entra em contato com as questões complexas 

que emergem da sociedade contemporânea e do contexto social, 

propiciando assim uma formação universitária integral, critica, 

responsável e cidadã.  

O processo extensionista promove mudanças em todos os atores 

que nele se envolvem, por meio da construção e aplicação de 

conhecimentos e/ou atividades acadêmicas e sociais, respeitando e 

promovendo a interculturalidade, os direitos humanos, a justiça, a 

equidade, a cultura, a sustentabilidade, a promoção da saúde e qualidade 

de vida, o respeito às minorias e aos grupos socialmente vulneráveis. 

Estes objetivos são alcançados mediante reflexões éticas e conhecimento 

de políticas públicas voltadas para a educação ambiental e étnico-racial, 

caracterizadas pelo desenvolvimento de programas, projetos, cursos e 

oficinas, eventos e/ou prestação de serviços (CNES, 2018).  

As ações extensionistas vinculam ações sociais, acadêmicas e de 

pesquisa inerentes às funções da universidade, em um processo de 

formação de pessoas e geração de conhecimento, colocando não só o 

educando universitário como protagonista, mas, também, os membros 

da comunidade na qual a instituição atua. Este movimento, reflexivo e 

transformador, atua sobre e através dos graduandos, em um território 

no qual a instituição se situa.  

Segundo Milton Santos (1994) o território consiste em lugar com 

limites definidos onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se 

divertem. Dele faz parte ambientes construídos e ambientes naturais. É, 

sobretudo, um espaço de relações de poder, de informações e de trocas. 
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Trata-se do território vivido, onde a vida acontece, onde os processos 

sociais do cotidiano se desenvolvem. Território vivo, que abarca, abraça 

e influencia o cotidiano da universidade e onde a instituição, enquanto 

lócus do saber humano, é corresponsável por este espaço, devendo nutri-

lo e devolver a ele todo o investimento que, mesmo imperceptível, a 

sociedade e o lugar nela fizeram. 

As ações extensionistas aliam conhecimento com a experiência 

prática e formação diferenciada, exigindo planejamento prévio e 

organização (Oliveira; Cota, 2018) com estrutura sólida para que, de fato, 

as ações possam atingir os objetivos a que se propõem.  

Pensar e planejar ações extensionistas implica em admitir que a 

transformação ocorre na práxis. O aprendizado na prática é inclusivo, não 

apenas um transmissor de conhecimentos, e permite compartilhar 

experiências e resultados, por ser problematizador. Permite a troca de 

ideias, trajetórias, experiências e propicia condições para a inovação e 

reflexão crítica, um saber-fazer e saber-ser constantes, um movimento 

ação-reflexão-ação. Aprender é tido como muito mais do que apenas 

apreender um conceito técnico-científico e sim como um processo de 

transformação e reconstrução de teorias (Manso, 2017). Como ressalta 

Paulo Freire (1988), a práxis é conquista da colaboração dos sujeitos para 

efetuarem uma análise crítica da realidade. 

Ainda, o aprendizado na prática desloca o aluno das técnicas 

alienadoras e reprodutoras, antidialógicas, de mera transmissão de 

conhecimento, as quais não permitem o exercício da livre criatividade dos 

educandos. As ações extensionistas podem romper com a ideia de que a 

realidade social está posta e dada a priori, não podendo ser modificada, 

pois, como ressalta Freire (2001), o tempo histórico é tempo de 

possibilidades. “Ninguém educa ninguém e ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (Freire, 1988, 

p.68). 
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Desta forma, e considerando o conceito de território já apresentado, 

são as trocas propiciadas pelas ações extensionistas entre educandos-

professores-grupos sociais que promovem conhecimento, ensino, decisão 

e responsabilidade. 

Tendo estas reflexões por base, pensou-se e implantou-se um 

Programa Extensionista voltado para o grupo etário das Pessoas Idosas, 

grupo que pode ser considerado minoritário e vulnerável.  

A palavra minoria não se refere a um valor numérico e sim a grupos 

que, conforme seu comportamento, fenótipo, padrão de vida, idade ou 

gênero desvia-se, explícita ou simbolicamente, de um grupo que se 

considera superior e normal. É, portanto, uma situação de dependência 

ou desvantagem social imposta pelas relações de dominação entre os 

diferentes subgrupos da sociedade, que faz com que parte dela seja 

excluída e marginalizada. São consideradas características comuns aos 

grupos minoritários: pouco amparo legislativo, necessidade de afirmar a 

todo momento sua identificação social e igualdade perante os outros, 

exposição na mídia de suas lutas contra discriminação e utilização de 

discursos para aumentar a consciência coletiva de seu estado de 

vulnerabilidade (Paula; Silva; Bittar, 2017).  

As pessoas idosas podem ser consideradas minorias, pois, apesar 

do avanço do arcabouço legislativo protetivo, ainda é um grupo 

discriminado. Nesta pandemia causada pelo SARS-COV-2, esta 

discriminação ficou explicitada de inúmeras formas, porém o ageísmo, ou 

discriminação etária, já havia sido exacerbado em outras emergências 

sanitárias anteriores à COVID-19, como documentado quando da 

ocorrência da onda de calor de 1995 em Chicago, onde a falta de capital 

social (dado pela quantidade e qualidade de laços formais e informais- 

comunidade, amigos, família) se mostrou como um potencializador de 

estereótipos contra a pessoa idosa (Ayalon, 2020). O ageísmo não se 

trata de fenômeno novo, muito menos surpreendente, que se encontra 

ligado à visão de que a velhice é necessariamente uma fase de declínios 
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cognitivos acentuados e doenças físicas. Desta forma, o segmento etário 

idoso passa a ser tratado como um grupo homogêneo, aplicando-se 

atributos de fragilidade e dependência a toda pessoa idosa. 

Estes atributos são empregados frequentemente como justificativa 

para a exclusão das pessoas idosas de oportunidades de trabalho, 

educação, saúde, habitação, dentre outras. Desta forma, já que o 

envelhecer é visto como apenas declínio, estas pessoas devem, 

necessariamente, dar lugar aos mais jovens. Estes argumentos foram os 

mais comumente aplicados na pandemia de COVID-19, fundamentando 

tanto ações governamentais quanto diretrizes médicas e reações sociais 

(Ayalon, 2020; Colenda et al., 2020).  

Expressões tais como a hashtag #BoomerRemover foram 

amplamente reproduzidas nas redes sociais, destacando que, em 

momentos como os da pandemia, é socialmente aceitável pedir aos 

idosos para morrer. Esta expressão veiculada nas redes sociais e 

reproduzida de outras formas em vários países, incluindo o Brasil, trazia 

a afirmação de que as pessoas idosas são irresponsáveis, teimosas e 

pouco solidárias (Brooke; Jackson, 2020; D’Cruz; Banerjee, 2020; Fraser 

et al., 2020; Lichtenstein, 2020; Monahan; Macdonald; Lytle; Apriceno; 

Levy, 2020; Wister; Speechley, 2020).  

O ageísmo entre profissionais de saúde já vinha sendo discutido 

antes da pandemia, já que nada mais é que um reflexo da cultura. A 

literatura ressalta que estereótipos negativos sobre as pessoas idosas são 

perpetuados entre os profissionais de saúde pela sua própria formação, 

já que os alunos são expostos somente a idosos muito doentes, o que 

intensifica a associação de fragilidade com o envelhecer. Além disto, na 

formação dos profissionais de saúde frequentemente conceitos 

gerontológicos são ignorados, fato que ocorre no mundo todo (Barrett; 

Michael; Padavic, 2021; Cesari; Proietti, 2020; Fraser et al., 2020; 

Reynolds, 2020; Senger, 2019).  
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A Organização Pan-americana de Saúde ressalta, no Relatório sobre 

Saúde das Pessoas Idosas 2009-2018 (OPAS, 2019) que, mesmo ante o 

expressivo envelhecimento da população mundial, menos de 15% dos 

programas de graduação em saúde nas Américas e menos de 10% das 

principais especialidades médicas incluem envelhecimento e saúde 

geriátrica em seus programas de graduação ou pós-graduação. Em 

pesquisa realizada com matrizes curriculares de cursos de pós-graduação 

em Gerontologia no Brasil, observou-se que, na grande maioria destes 

cursos, há falta de diversificação de cenários de prática, sem foco no 

trabalho em equipe e na atenção primária em saúde, prevalecendo a 

atenção à doença, com disciplinas e recortes profissionais não integrados 

(Manso; Veras, 2017).  

Autores destacam que os profissionais recém-egressos das 

faculdades brasileiras sequer trazem na bagagem informações sobre o 

envelhecimento do ponto de vista biológico, não estando aptos para o 

reconhecimento das síndromes geriátricas e não tendo o entendimento 

do processo de envelhecer em sua multidimensionalidade, o que pode 

inclusive acarretar prejuízos para a funcionalidade e autonomia dos 

idosos (Cunha; Cunha; Barbosa, 2016). Esta formação deficiente eleva o 

tempo de permanência que a pessoa idosa fica hospitalizada, causa re-

internações frequentes, aumenta os custos sociais e para o sistema de 

saúde, além de comprometer seriamente a capacidade funcional das 

pessoas que compõem este segmento etário (Cesari; Proietti, 2020).  

Várias recomendações internacionais destacam a importância de a 

formação do profissional de saúde incluir cuidados primários e 

comunitários, geriatria, saúde mental e cuidados no final da vida, todos 

pertinentes à atenção ao envelhecer da população, porém, pesquisas 

mostram que os educandos da área da saúde não se vêm trabalhando na 

assistência à pessoa idosa e que, como mencionado, muitos desenvolvem 

preconceitos durante sua formação, resultando em ageísmo e violência 

institucional (Anneer et. al. 2016; Monnickedam et. al., 2001). Apesar 
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desta resistência, o contato e interação com a pessoa idosa em diferentes 

cenários durante a graduação é considerado fundamental para 

desenvolver atitudes positivas e habilidades dos estudantes em lidar com 

a velhice (Cesari; Proietti, 2020; Annear et. al., 2016).  

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (1994) ressalta a necessidade 

de inclusão de estudos sobre o envelhecimento populacional em todos os 

níveis de escolarização, porém, esta inserção nas grades curriculares dos 

cursos da aérea da saúde é recente, sendo obrigatória, como 

exemplificado pelo curso de medicina, somente após a implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010 (Streit et al., 2012). 

Unicamente em 2012, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

elaborou diretrizes sobre o conteúdo de disciplinas/módulos relacionados 

ao envelhecimento, definindo um conteúdo mínimo a ser incorporado aos 

currículos médicos (Queiroz et al., 2014). 

Desta forma, o Programa Extensionista voltado para o grupo etário 

das Pessoas Idosas mostrou-se como uma oportunidade para trabalhar 

estas e outras questões. Denominado Programa do Idoso: o 

envelhecimento enquanto processo biopsicossocial, tem como objetivos:  

 

1- Quanto à comunidade onde se insere a IES: 

a- Promover atividades que desenvolvam o bom envelhecer, ativo e 

saudável (portanto o viver ativo e saudável), o respeito à diversidade e 

dignidade humanas;  

b- Cuidar de quem cuida: propiciar ao cuidador da pessoa idosa 

informação e atividades que possam minimizar o estresse do cuidar;  

c- Oferecer cursos gratuitos à comunidade, com diversas temáticas, entre 

elas saúde, direitos humanos e sustentabilidade;  

d- Trabalhar ações intergeracionais a fim de diminuir o ageísmo.  
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2- Quanto à comunidade acadêmica: 

a- Mostrar aos futuros egressos que o envelhecer não é apenas uma 

doença e sim um processo normal da vida, favorecendo o convívio com 

diversos segmentos etários e o respeito à dignidade, diversidade e 

autonomia;  

b- Propiciar aos graduandos o exercício da compaixão, empatia e melhora 

da comunicação, competências imprescindíveis a qualquer profissional 

humanista e cuidador;  

c- Privilegiar o trabalho em equipe, outra competência desejável aos 

futuros egressos, estimulando a sociabilidade e o trabalho 

interprofissional.  

 

A primeira ação desenvolvida pelo Programa, e que será aqui 

relatada, foi realizada em dois Núcleos de Convivência para Idosos 

localizados na Zona Sudeste e Zona Sul da cidade São Paulo.  

Com base no ditado pela Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS 

(Lei 8.742, 1993), a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social do Município de São Paulo, criou serviços sociais 

que funcionam como uma rede de proteção às pessoas com mais de 60 

anos, buscando o fortalecimento de vínculos sociais e estimulando o 

envelhecimento ativo. Os serviços sociais do município que atuam nesta 

vertente são: Núcleos de Convivência para Idosos (NCI), Centros de 

Referência da Cidadania do Idoso (Creci), Centros Dia para Idosos (CDI), 

Centros de Acolhida Especial para Idosos e Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) (SMADS, 2020).  

Os NCI são serviços de proteção social, convivência e 

fortalecimento de vínculos voltados para pessoas idosas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. 

Vulnerabilidade social surge quando há produção e reprodução de 

desigualdades sociais, processos discriminatórios e de segregação, 

fazendo com que indivíduos e famílias fiquem fragilizados, levando-os à 
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exclusão social. Estes processos socio-históricos-culturais reduzem a 

capacidade de indivíduos ou grupos de responder a situações, 

dificultando sua inserção social, limitando o exercício de seus direitos 

básicos de cidadania e fragilizando sua saúde. O risco social ocorre 

quando estas situações de vulnerabilidade se tornam mais complexas e 

se agravam, existindo violação de direitos ou rompimento de vínculos 

(Carmo; Guizardi, 2018; Sposati, 2009).  

Os núcleos de convivência fazem parte da proteção social básica, 

porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são 

locais onde se promove acessibilidade, trabalhos sociais e 

socioeducativos/culturais, ações que auxiliam na construção e 

reconstrução das histórias e vivências individuais e coletivas, propiciando 

melhora do convívio com a família e com a comunidade. Tais atividades 

tornam o processo de envelhecimento mais ativo e saudável, geram 

motivação para novos projetos de vida, além de prevenir doenças, 

isolamento e asilamento (CMAS, 2007).  

São critérios para que um idoso frequente o NCI, além da idade 

acima de 60 anos, a necessidade de estar em situação de vulnerabilidade 

social, caracterizada, principalmente, por esta pessoa estar inscrita e ser 

beneficiária de um programa de transferência de renda e benefícios 

assistenciais, no caso o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Este é 

um benefício de renda no valor de um salário-mínimo, pago pelo governo 

brasileiro à idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial e que, por isso, apresentam dificuldades para a participação e 

interação plena na sociedade. Para a concessão deste benefício, é exigido 

que a renda familiar mensal seja de até ¼ de salário-mínimo por pessoa 

(MDS,2018). Além do BPC, o idoso deve também ter vivências de 

isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 

convívio familiar e comunitário (MDS, 2014). 
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Na cidade de São Paulo, a maior parte das pessoas idosas 

beneficiárias do BPC residem nas periferias da cidade, com destaque para 

as Zonas Sul e Leste. Estas regiões são também as que possuem maior 

número de idosos que se autodeclaram pretos e pardos, com menor 

renda, menor acesso à serviços públicos e mais expostos à violência. 

Nestes locais, a expectativa de vida média ao nascer não alcança 60 anos, 

estando em torno de 57/58 anos. (IPEA, 2019; Nossa São Paulo, 2019; 

Barros; Branco, 2017).  

Um dos campus da instituição sede do programa extensionista aqui 

descrito, localiza-se na região Sudeste do município de São Paulo, na 

intersecção destes dois territórios-Sul e Leste- inicialmente escolhidos. 

Participaram das ações, no total, 31 educandos oriundos dos cursos de 

fisioterapia, medicina e nutrição.  

Como mediadoras das atividades, envolveram-se duas professoras 

enfermeiras, uma outra com formação em educação fisica e uma 

professora médica (coordenadora da atividade). Um médico generalista, 

egresso do curso de medicina da instituição, e uma fisioterapeuta e 

gerontologa, também egressa, porém do curso de fisioterapia, auxiliaram 

como voluntários. Colaboraram os gestores dos NCI’s (um assistente 

social e outro psicologo), além dos técnicos que compõem os serviços. 

Formou-se assim uma equipe interdisciplinar, que propiciou aos 

educandos a oportunidade de vivenciar como a atenção à pessoa idosa 

em suas necessidades não é exclusividade de apenas um profisional, mas 

que a atuação interprofissional é fundamental para que estas pessoas 

possam ser não só atendidas em suas necessidades, mas vistas com um 

olhar além do disciplinar, que é fragmentador, incompelto e acrítico. 

As atividades desenvolvidas foram organizadas de forma a propiciar 

o processo de problematização, seguindo-se os passos propostos por 

Berbel (1998), com base no Método do Arco de Maguerez, onde cinco 

passos são seguidos: Observação da Realidade; Pontos Chave; 

Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade.  
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Na etapa da Observação da Realidade, os graduandos se 

deslocaram até os NCIS, já observando o território onde estes se 

inseriam. As datas foram previamente combinadas com os gestores dos 

locais e as pessoas idosas antecipadamente esclarecidas sobre o que 

ocorreria e como ocorreria, podendo ou não participar das atividades. Os 

educandos também foram anteriormente instruídos sobre o que seria 

realizado e como realizá-lo.  

No dia da primeira atividade, os graduandos começaram um 

diagnóstico individual das condições de saúde das pessoas idosas que lá 

estavam, porém, além das avaliações de atividades de vida diária, 

mobilidade, cognição e humor, comunicação, situação nutricional, 

presença ou não de doenças e medicamentos utilizados, os educandos 

tiveram que conversar com as pessoas idosas sobre outros temas tais 

como presença de violência, exercício da sexualidade, qualidade e 

quantidade da rede social, influência da cor autodeclarada de pele nas 

vivencias diárias, resiliência e percepção de ageísmo. Para que os 

educandos tivessem um guia, algumas escalas foram utilizadas para 

guiar estas conversas, servindo como material disparador, tais como as 

escalas validadas para o Brasil: Vulnerability to Abuse Screening Scale 

(Maia; Maia, 2014), de Avaliação de atitudes discriminatórias face à idade 

avançada (Couto, 2007), de resiliência (Pesce et al, 2005), entre outras. 

Esta dinâmica aconteceu várias vezes durante o mês de novembro 

de 2018 e primeiro semestre de 2019. A opção de trabalhar com as 

escalas como guias deu-se para que os graduandos pudessem perceber 

o que veriam olhando centralmente para a parte biológica e o que 

poderiam apreender conversando sobre outros temas de importância 

gerontológica.  

A partir desta problematização inicial, foi solicitado aos educandos 

que refletissem sobre suas vivencias, determinando os Pontos Chaves, 

ponderando sobre o problema em estudo. Como ressaltado por Berbel 

(1998) é neste momento que os determinantes e condicionantes sociais 
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da saúde são compreendidos pelos graduandos, tomando forma e 

sentido.  

Após este passo, os educandos foram convidados a ampliar a 

discussão, iniciando-se a etapa de Teorização. O material teórico é 

registrado e analisado, e os alunos são instados a apresentar uma solução 

aplicável àquela realidade problematizada, última etapa do método.  

Com base nesta última etapa, as atividades foram devolvidas, tanto 

individual, quanto em conjunto, tanto para as pessoas idosas quanto para 

os técnicos que compõem o NCI a depender do problema encontrado. 

Algumas situações já eram de conhecimento destes últimos, porém 

outras não estavam tão evidentes, o que propiciou a oportunidade de 

intervenções próprias aos profissionais do NCI, sem intervenção dos 

educandos.  

Para o grupo de pessoas idosas, e com base em suas necessidades, 

tanto verbalizadas quanto auferidas via escalas, algumas ações foram 

realizadas pelos educandos tais como: rodas de conversa sobre 

sexualidade, sexo seguro e infeções sexualmente transmissíveis; roda de 

conversa sobre quedas; roda de conversa sobre polifarmácia; oficina de 

alimentação e confecção de temperos. Estas atividades foram 

desenvolvidas durante o ano de 2019, interrompidas pelo advento da 

pandemia de COVID-19.  

Apresenta-se alguns depoimentos dos educandos participantes, 

alguns já previamente publicados (Manso; Kawahara; Gandolfi; Vilela, 

2021; Manso; Francisco; Torres, 2020) sobre o que puderam vivenciar: 

 

“A experiência física é muito mais válida do que a teoria. Conhecer suas 

histórias nos deixou mais cientes dos problemas como abusos, 

dificuldades de locomoção, financeira, sofrimentos ao longo da vida, 
abandono familiar, solidão e, também, de como sabem aproveitar 

frequentando bailes, teatros, bingos.” (Educando 1) 
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“A experiência além de positiva foi gratificante e revigorante. Enxergar o 

verdadeiro sentido da vida e existência como ser humano e pessoa, 

participante de uma comunidade, uma família, ser mais ativo!” 

(Educando 2) 

 

“O NCI atende idosos que estão em algum estado de vulnerabilidade, 

uma realidade que muitos alunos não entraram em contato, e ele abrange 

uma diversidade de idosos. Assim, ao entrar em contato com essa 

realidade, os alunos conversam com muitos idosos, com diversas 
mentalidades, histórias e necessidades, podendo haver a quebra do 

paradigma da imagem do idoso como uma pessoa parada, estática, que 

fica sentado na frente da televisão e dependente de algum membro da 

família. Além disso, por ser uma realidade diferente a qual estamos 

habituados, essa vivência dá a oportunidade de os alunos aprenderem a 

enfrentar situações complicadas, como casos de violência ao idoso.” 

(Educando 3) 

 

“O contato foi muito bom, pois nos tirou da nossa zona de conforto, e foi 

muito bom poder conversar com tantos idosos, já que nossa teoria na 

faculdade é mais voltada para adultos e crianças.” (Educando 4) 

 
“Ir a campo e entrar em contato com pacientes, famílias e profissionais 

reais, em vez de teóricos, me fez ampliar minha percepção acerca da 

complexidade das questões humanas, dos processos que envolvem saúde 

e doença. Entrar em contato, na prática, com questões abordadas 

teoricamente na vida acadêmica têm desencadeado em mim um processo 

de desenvolvimento e retenção de novas habilidades de escuta, análise, 

diagnóstico e conduta. Além das habilidades humanas de afetar e ser 

afetado, criar vínculos e sensibilizar-se com a vida de outro ser humano.” 

(Educando 5) 

 

“Avalio a experiência como muito positiva. Me senti útil para alguém, me 

senti bem em poder ouvir histórias de vida tão diferentes da minha. Me 

senti mais próxima da minha profissão também, tendo mais certeza de 
que estou no caminho certo. Acho que todos os alunos deveriam 

participar de trabalhos como esse, pois há uma troca muito positiva para 

os dois lados, influenciando na nossa vida profissional e pessoal.” 

(Educando 6) 

 

“O envolvimento com a educação em saúde mostrou a importância de 

uma abordagem humanizada e integrada ao conversar com os idosos, 

mostrando que o envelhecimento não é relacionado apenas a doenças, 

como muitas vezes é mostrado na graduação; mas envolve todo um 

contexto biopsicossocial que esse indivíduo está inserido, e que gera 

diversas velhices. A experiência permitiu ainda aproximação com a 

comunidade e a ampliação do conhecimento sobre o processo de 
envelhecimento, sexualidade e a abordagem do idoso.” (Educando 7) 
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“Ser médico é tocar o outro, são os sentidos, ouvir, olhar, sentir, mas em 

todas as vezes que fui ao NCI, eu que foi tocada. Ver o impacto social 

que o NCI exerce na vida dos idosos, que, muitas vezes, têm nesse 

ambiente um grande fator de interação social, de recreação, de convívio 

com outras pessoas e de criação de novos laços, ajudou-me muito a 

entender um pouco do que eu quero seguir no âmbito profissional. As 

idas ao NCI me proporcionaram aprendizado, tanto de assuntos que ainda 

não havia tido tanto contato na faculdade, quanto humano. Cada um dos 
idosos com os quais pude conversar, ouvir, com certeza, deixou em mim 

um pouco de si.” (Educando 8) 

 

 “É na ação, na práxis e no trabalho que o homem toma consciência 

de si, do mundo e dos outros” (Oliveira; Carvalho, 2007, p. 220). 

Escolheu-se esta frase, pois ela sintetiza as falas protagonizadas pelos 

graduandos. Pode-se observar que estas ações, incluídas no programa 

extensionista acima explicitado, provocaram um movimento de ação-

reflexão-ação a partir de situações concretas, que beneficiaram a todos 

os envolvidos, como se pretende da extensão universitária.  

 As trocas foram ressaltadas por estes educandos, bem como a 

importância das vivências para seu futuro profissional, em contraponto 

às que traziam das suas graduações. A desconstrução da imagem da 

pessoa idosa como dependente ficou evidente, bem como as múltiplas 

velhices possíveis. Como ressalta Fávero (2011), a preocupação freiriana 

da possibilidade de humanização (gentificação) ou desumanização 

(desgentificação), aparece refletida nas falas destes educandos, 

mostrando o quanto estar com estas pessoas idosas e apreender um 

pouco de suas vivencias, pode trazer à tona reflexões sobre o processo 

histórico do tornar-se humano. 

 Quanto aos professores, sua ação foi de mediar as trocas, 

facilitando o contato, mas deixando que estes educandos participassem 

ativamente da construção dos conhecimentos. Interessante a fala do 

educando que ressalta os professores, voluntários e técnicos do NCI como 

“profissionais reais, em vez de teóricos”, em uma reflexão interessante 

sobre o aprendizado universitário. Pode-se depreender que profissionais 
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teóricos são responsáveis pela “educação bancária”, enquanto 

profissionais reais se inserem junto às pessoas idosas e aos educandos 

em uma relação de proximidade, dialógica e humana, contextualizados 

por um território e uma conjuntura histórica que os tornam pares na 

construção do conhecimento transformador. Schram e Carvalho (2007) 

reforçam que o papel do professor na educação crítica é estabelecido com 

base no diálogo, dimensão essencial para a compreensão da realidade.  

 Outro ponto a destacar é a necessidade de os educadores 

colocarem-se respeitosamente perante os saberes que tanto os 

educandos quanto as pessoas idosas trazem, não menosprezando-os 

(Favero, 2011), daí a opção pedagógica desta atividade pela realização 

de rodas de conversa, oportunidade dialógica de troca. Valorizar os 

saberes acumulados pelas pessoas, a experiencia de vida, traduz “o saber 

de experiencia feito” (Freire, 2006, p.70). 

A construção do conhecimento se dá partindo de um 

questionamento, seguindo-se da compreensão e posterior aquisição do 

saber. Ao estabelecer as dinâmicas a partir das inquietações das pessoas 

idosas como, por exemplo, nas rodas de conversa sobre sexualidade 

(Manso; Kawahara; Gandolfi; Vilela, 2021) esta afirmação pode realizar-

se. Quando da realização da oficina de temperos, onde as diversas 

manifestações culturais e histórias destas pessoas puderam se expressar 

livremente, estes saberes puderam ser novamente expostos, respeitados 

e trocados, em uma experiencia nova para estes graduandos. Assim, o 

hábito de que o profissional de saúde detém o conhecimento e os demais 

devem apenas ouvi-lo e receber informações, não se concretizou. “Não 

sou se você não é, não sou, sobretudo, se proíbo você de ser” (Freire, 

2006, p.100). 

  Apesar disto, como escrito por Freire (2001): “se o meu 

compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua 

humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da 

ciência, nem da tecnologia, com as quais vou me instrumentando para 
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melhor lutar por esta causa”. Daí a importância da etapa da teorização, 

onde os graduandos puderam buscar conhecimento técnicos específicos 

de suas futuras profissões a fim de não apenas conhecer, mas poder pô-

los em prática e trocar com as pessoas idosas. 

 Vale ressaltar o que se entende por prática ou práxis. Este não 

evoca apenas a atividade prática, mas sim algo pensado, organizado, 

com a finalidade de transformação. Oliveira e Cota (2018) ressalvam que 

uma ação em saúde, seja extensionista ou não, deve ser pensada 

pedagogicamente sempre levando em consideração as pessoas e não 

apenas indicadores. Ao propiciar a estes educandos a oportunidade de 

escuta das pessoas que participam do NCI, não apenas houve troca de 

saberes, mas ficou claro para estes graduandos o quanto apenas pensar 

em doenças e agravos à saúde reduz o entendimento do processo de 

envelhecer e as possibilidades de construção e reconstrução de histórias, 

portanto, da vida.  

Deve-se ainda destacar que o fortalecimento do processo 

interprofissional educativo, cultural, científico e político que se consegue 

com a denominada curricularização da extensão. Esta, baseada nos 

termos das Diretrizes para a Política de Extensão na Educação Superior 

Brasileira (CNES, 2018) e no Plano Nacional de Educação – PNE 2014-

2024 (Lei 13.005/2014), prevê “[...] no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total de créditos curriculares exigidos para a graduação, em programas e 

projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, 

para áreas de grande pertinência social” (Brasil, 2014, p.74). Fica, desta 

forma, ampliado o espaço para a interação transformadora entre a 

universidade e outros setores da sociedade. 

 Ler o mundo é elemento necessário para a prática educativa, já que 

é esta leitura que permite apreender a realidade e a consciência crítica, 

construindo sujeitos através do desvelamento dos mecanismos de 

opressão (Ferreira; Santos; Souza; 2014). Nota-se, em algumas falas 

dos educandos, a passagem da consciência ingênua para a consciência 
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crítica. A consciência ingênua traduz-se pela simplicidade na resolução 

de problemas, já a consciência crítica baseia-se na representação dos 

fatos, na realidade, na capacidade de diálogo e aceitação de mudanças, 

na objetividade, na percepção do real. As contradições presentes na 

sociedade atual, as desigualdades e processos de exclusão, puderam ser 

debatidos pelo grupo de educandos e de educadores, o que propiciou 

inúmeras reflexões para o grupo. A questão da violência, em toda sua 

tipologia, como explicitada pelos graduandos, causou profundo impacto 

e seu entendimento e reconhecimento foi muito importante. Houve 

relatos de violência institucional, praticada por profissionais de saúde das 

profissões que estes educandos abraçaram, o que permitiu inquietações 

e análises por parte do grupo. 

 Ferreira, Santos e Souza (2014) ressaltam a interface existente 

entre a pedagogia libertadora por meio do diálogo e as colocações do 

sociólogo Boaventura Santos. Este último, em livro de 2001, demonstra 

as múltiplas formas que os processos de dominação e opressão ocorrem 

e se reproduzem, mas, destaca que a partir do 

conhecimento/reconhecimento destes é possível superar os obstáculos 

que se antepõem ao diálogo. Este conhecimento acontece através da 

solidariedade. 

 Há muito se discute a reconstrução do conhecimento pelos 

educandos, que necessitam encontrar significado, pessoal e próprio, no 

que aprendem. Além de significado, relacionar novas informações com as 

que já possuem, com as novas exigências postas pelo exercício 

profissional e, principalmente, com as necessidades da população com a 

qual vão trabalhar (Gimeno Sacristán, 2001).  

A aprendizagem é um processo de crescimento e desenvolvimento 

pessoal em sua totalidade, não bastando apenas conhecimento teórico, 

mas também afetivo-emocional, da habilidades humanas, de atitudes e 

valores (Masseto, 2015). A aprendizagem colaborativa, fora da sala de 

aula, utilizando outros espaços de convivência, oportunizam a construção 
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de conhecimentos. A aprendizagem se realiza quando sentimos 

necessidade daquilo, quando insatisfeitos, quando consideramos o 

conteúdo importante e desafiador, e é esta aprendizagem que irá 

modificar as pessoas, proporcionando não apenas a formação de um 

profissional, mas sim de um cidadão. 

   A partir de leituras e releituras dos escritos de Paulo Freire, propôs-

se ações extensionistas que consolidam não apenas a aprendizagem, 

mas, acima de tudo, um retorno deste aprender à sociedade. Tomando 

como “ponto de partida a experiencia vivida (e sofrida)”, como ressalta 

Fávero (2011, p. 6), só resta enaltecer as pessoas idosas que acolheram 

estes educandos e os presentearam com seu convívio, permitindo e 

permitindo-se uma troca transformadora. Compartilhar suas histórias de 

vida, afetando e sendo afetadas pelo momento da escuta, reflexionando 

sobre os acontecimentos, expondo seus anseios e dúvidas, foi um ato de 

coragem. 

 Ferreira, Santo e Souza (2014, p. 1434) enfatizam a 

intersubjetividade em Paulo Freire: “significa, em síntese, um encontrar-

se das pessoas que tem a coragem para encontrar-se e redescobrirem o 

mundo, examinando conjuntamente a situação do contexto real com 

disposição para enfrentar os próprios medo da vida, fazendo nascer uma 

esperança coletiva”. 
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CAPÍTULO 27 – O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AS 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DO 

ENVELHECIMENTO  

 

 

Samara Souza Amorim Leite 

Henrique Salmazo da Silva  

 

 

A educação em saúde reúne um conjunto de ações de construção 

de conhecimentos, com alvos no estilo de vida, promoção da saúde, 

prevenção e enfrentamento dos determinantes sociais que afetam a 

saúde humana e das coletividades. Essa proposta teórica metodológica 

se aproxima da aborgadem de Paulo Freire ao considerar a educação sob 

uma perspectiva autônoma e crítica para a formação de pessoas capazes 

de transformar as realidades em que vivem. Dessa forma, as ações de 

educação em saúde caracterizam-se como um dos instrumentos vitais 

para atuação social e política no processo de saúde e doença, de forma a 

transcender as desigualdades, dificuldades de acesso e de oportunidades 

para manter e alcançar a saúde (Briceño-León, 1996; Freire, 2002).  

Os serviços da Atenção Primária constituem os cenários profícuos 

para o desenvolvimento dessas intervenções por diferentes razões: a) 

estão próximos da comunidade; b) pautam-se em tecnologias leves de 

saúde, mas com grande impacto de intervenção no processo de saúde e 

doença, como acolhimento, construção de vínculos, promoção de 

atividades em grupo, desenvolvimento de campanhas e ações de 

monitoramento da saúde; c) podem gerar respostas sociais compatíveis 

com as necessidades da comunidade e dos territórios, articulando ações 

com os demais atores que compõem a rede socioassistencial; d) possuem 

equipes de saúde pautadas no atendimento das famílias, 

operacionalizadas por meio da Estratégia de Saúde da Família (Brasil, 

2017). 

A ESF tem sido a grande aposta do Sistema Único de Saúde (SUS) 

para a atenção as necessidades da comunidade. As práticas 
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desenvolvidas, em quase três décadas de existência, ampliaram a 

cobertura das ações de saúde em diversas localidades do território 

brasileiro, bem como permitiram o acesso das populações com menor 

poder aquisitivo. Um dos agentes fundamentais da ESF é, sem sombra 

de dúvidas, o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Este profissional 

reside nas comunidades, representa o elo entre o serviço de saúde e a 

população, e desenvolve atividades de acompanhamento, 

encaminhamento e de educação em saúde (Brasil, 2017).  

Dentro do cenário de suas práticas, conjugadas aos demais 

profissionais, muitos ACS têm se defrontado com uma realidade 

crescente no cenário dos municípios: o aumento da população idosa e da 

necessidade de compreender as demandas associadas ao envelhecimento 

populacional. No cenário da educação em saúde aplicada ao 

envelhecimento torna-se fundamental considerar a pessoa idosa como 

indivíduo ativo, capaz de provocar mudanças, compartilhar saberes e 

apoiar as ações de saúde junto a outros idosos, sua família e comunidade 

(Queiroz et al., 2014).  

Acredita-se assim que os recursos agenciados nessas práticas 

podem fortalecer a capacidade da comunidade e dos profissionais em 

promover saúde, bem como situar a pessoa idosa como protagonista do 

seu processo de saúde e doença. Nesse contexto, o objetivo deste 

capítulo é discutir as práticas de educação em saúde desenvolvidas por 

Agentes Comunitários de Saúde no contexto do envelhecimento e da 

Atenção Primária em Saúde. Para isso serão apresentados o papel desses 

profissionais na APS, o contexto das práticas de educação em saúde 

desenvolvida por estes profissionais, e por fim as experiências de 

intervenções de educação em saúde desenvolvidas pelos ACS.  
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Papel do Agente Comunitário em Saúde (ACS) na Atenção 

Primária em Saúde (APS) 

 A condição laboral do Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi 

estruturada nacionalmente em 1987 no interior do Ceará, a fim de criar 

oportunidade de emprego para as moradoras das comunidades para 

atuar na redução da mortalidade infantil por meio do acompanhamento 

domiciliar. (Tomaz apud Saffer; Rodriguez, 2017). 

 Oficializado como Programa de Agentes Comunitários em Saúde 

(Pacs), em 1991, seria congregado, em seguida, ao Programa Saúde da 

Família (PSF), em 1994, colocando o ACS como parte de uma equipe 

multiprofissional para atuar nas unidades básicas tornando-se um 

personagem essencial na implementação do SUS, tendo como 

responsabilidade reforçar a conexão entre os serviços de saúde da 

Atenção Básica e a comunidade (Oliveira et al., 2017). 

 O ACS teve suas atribuições estabelecidas através Portaria nº 

1.886/1997, que aprova as normas e diretrizes do PACS/PSF. No entanto, 

apenas com a publicação do decreto nº 3.189/1999 que as diretrizes para 

o exercício da atividade do ACS foram consolidadas. A regulamentação 

da profissão ocorreu em 2002 através da promulgação da Lei nº. 

10.507/2002. (Simas; Pinto, 2017). Anos após ocorreu a revogação pela 

Lei nº 11.350 de 5 de outubro de 2006, consolidando a profissão de ACS 

como um mecanismo de garantia uniforme nacional de sua ação, 

caracterizando-a como o exercício de atividade com ênfase na promoção 

da saúde e prevenção de doenças, por meio de ações comunitárias ou 

domiciliares, coletivas ou individuais realizadas em conformidade com as 

diretrizes do SUS. (Brasil, 2006). 

 O processo de trabalho e de cuidado do ACS é baseado no 

estabelecimento de ações direcionadas para a promoção da saúde e 

prevenção da doença, atuando com um amplo conceito de saúde, 

mediante ações comunitárias ou domiciliares, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo SUS, 
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tornando-se um agente mediador da comunidade e do serviço. Seu 

empenho profissional e conhecimentos são essenciais na interação com 

o usuário e consequentemente para a obtenção de êxito no trabalho. (De 

Carli et al, 2014). 

 De forma a situar o melhor desempenho no trabalho, a Portaria nº 

2.436 de 21 de setembro de 2017 estabeleceu as atribuições específicas 

do Agente Comunitário de Saúde, que são: 

 
I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em 

base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de 
sua área, man-tendo os dados atualizados no sistema de 

informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de 

forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da 

situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 

território, e priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; 

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que 

apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade; 

III - Registrar, para fins de planejamento e 

acompanhamento das ações de saúde, os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 

garantido o sigilo ético; 

IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a 

equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 

considerando as características e as finalidades do trabalho 

de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividades; 
V - Informar os usuários sobre as datas e horários de 

consultas e exames agendados; 

VI - Participar dos processos de regulação a partir da 

Atenção Básica para acompanhamento das necessidades 

dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 

desistências de consultas e exames solicitados; 
VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas 

por legislação específica da categoria, ou outra normativa 

instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito 

Federal. (Brasil, 2017, p.20). 

 

 O ACS representa aproximadamente 50% dos componentes de 

uma equipe de Estratégia Saúde da Família-ESF. Cabe a eles a 

responsabilidade de realizar o número maior de atividades com o intuito 

de promover a saúde e prevenir agravos por meio das ações educativas. 
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(Maciel et al., 2009). Considerado o elo entre a ESF e a comunidade, o 

ACS possui a peculiaridade de ter como eixo principal do seu trabalho as 

práticas de educação em saúde. Entretanto, existe uma determinada 

complexidade nesta lida, uma vez que a educação em saúde demanda 

habilidade na junção de saberes do campo social e da saúde. O ACS se 

torna um agente emancipatório e transformador no processo de 

reorientação do modelo de assistência a saúde e também das condições 

sociais da comunidade em que atua. (Fonseca et al. apud Pinto et al., 

2017). 

 A portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica estabelece como atribuição do ACS 

ações de promoção de saúde e de educação em saúde. De acordo com 

esta o ACS deve “desenvolver atividades de promoção da saúde, de 

prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes 

no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares 

regulares e de ações educativas individuais e coletivas”. (Brasil, 2017). 

 A Portaria nº 3.241, de 07 de dezembro de 2020, do Ministério da 

Saúde, institui o “Programa Saúde com Agente”, destinado à formação 

técnica do ACS e estabelece diretrizes para o exercício de suas atividades, 

aprovando uma arguição qualitativa de suas ações, confirmando as bases 

estruturantes de sua prática profissional. (Brasil, 2020). O programa é 

uma iniciativa que tem como objetivo promover a melhoria nos 

indicadores de saúde, na resolutividade e qualidade dos serviços da 

Atenção Primária aos usuários através da qualificação de 286 mil Agentes 

Comunitários de Saúde que atuam em todo o território brasileiro. 

(Conasems, 2021). 

 A necessidade de preparar profissionais adequados tanto às 

políticas e às estratégias desenvolvidas pelo SUS, quanto às perspicácias 

de formação adotadas pelo setor de saúde e educacional, apontou, para 

o Ministério da Saúde, a importância da criação de ferramentas que 

possam subsidiar as instituições formadoras na elaboração dos 
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programas de profissionalização dos agentes comunitários de saúde. 

(Brasil, 2020). 

 

Práticas de educação em Saúde no contexto do ACS: 

 A educação em saúde é um processo de ensino-aprendizagem de 

práticas e saberes usado pelo ACS por meio do conhecimento científico 

desenvolvido na área da saúde, tornando-se presente no cotidiano. 

(Alves, 2005). Deve ser participativa, crítica, respeitadora das culturas e 

saberes populares; alpem de capaz de estimular a organização social e 

os sujeitos para a transformação social. O exercício da prática educativa 

compreende uma maneira de intervir no mundo por meio do 

comprometimento com a democracia, recusando qualquer maneira de 

dominação e discriminação. Essa prática abrange atitude de inovação e 

renovação por crer que possível mudar. (Vasconcelos; Smeke, Oliveira; 

Machado et al. apud Maciel et al., 2009). 

 Catrib citado por Machado e colaboradores afirmam que: 

 
A prática da educação em saúde como um caminho 

integrador do cuidar constitui um espaço de reflexão-ação, 

fundado em saberes técnico-científicos e populares, 

culturalmente significativos para o exercício democrático, 
capaz de provocar mudanças individuais e prontidão para 

atuar na família e na comunidade, interferindo no controle 

e na implementação de políticas públicas, contribuindo para 

a transformação social. (Catrib apud Machado et al., 2007, 

p. 340). 

 

 Para conhecer o usuário e entender a sua lógica de ação e 

pensamento, considerando a influência dos determinantes sociais, torna-

se vital a construção de vínculos entre o ACS/usuário/família/comunidade. 

Com base nisso será possível também garantir a participação ativa dos 

mesmos, tanto no que se refere aos processos terapêuticos individuais, 

quanto nas intervenções maiores que buscam transformar a realidade do 

território. (Carvalho; Gastaldo, 2008). 
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 Seguindo essa linha de pensamento, Briceño-Léon desenvolveu 

sete teses sobre educação em saúde com o objetivo de orientar as 

práticas de educação para a participação comunitária, que são elas:  

 
I – Não há um que sabe e outro que não sabe, mas dois 

que sabem coisas distintas;  

II – A educação não ocorre só nos programas educacionais, 

mas em toda ação sanitária;  

III – A ignorância não é um vazio a ser preenchido, mas 
um cheio a ser transformado;  

IV – A educação deve ser dialogada e participativa;  

V – A educação deve reforçar a confiança das pessoas em 

si mesmas;  

VI – A educação deve procurar reforçar o modelo de 

conhecimento esforço/recompensa;  
VII – A educação deve fomentar a responsabilidade 

individual e a cooperação coletiva. (Diniz; Figueiredo; 

Schall, 2009, p.534). 

 

Conforme Briceño-Leon, ancorado também pelo legado de Paulo 

Freire, a educação em saúde tem como prioridade estabelecer o vínculo 

educativo com a população, deixando de lado a verticalidade entre a 

relação profissional e usuário. Objetiva sobretudo valorizar as trocas 

interpessoais, iniciativas dos usuários e, por meio do diálogo, busca 

esclarecer e compreender o saber popular. O usuário passa a ser 

reconhecido como indivíduo disposto de saber sobre o processo saúde-

doença e cuidado, com capacidade para estabelecer diálogo com o serviço 

de saúde e de desenvolver a análise crítica da realidade. (Alves, 2005). 

Os profissionais, por sua vez, apreendem a realidade da comunidade e 

dialogam sobre formas de construção de saberes coletivos que 

transcendem a técnica para colocar o processo de saúde e doença como 

espaço de responsabilidades, cooperação e atuação na vida social (Alves, 

2005). 

 No contexto do ACS, as intervenções educativas devem muni-lo de 

conhecimentos sobre o processo de saúde-doença, agregando, além da 

perspectiva biomédica, outros saberes que o capacitem a interagir com 
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as famílias reconhecer suas demandas e necessidades. (Marzari et al. 

apud Placideli; Ruiz, 2015). 

 

Práticas do ACS no contexto da educação em saúde e o 

envelhecimento: 

 A proximidade do ACS com a comunidade em que reside e atua 

favorece o conhecimento desse profissional sobre os problemas de saude 

e sociais das famílias. Nessa perspectiva, o dinamismo do ACS ocorre na 

capilaridade do primeiro nível de atenção à saúde, concretizando-se no 

acesso fácil a pessoa idosa e à sua família por meio do envolvimento com 

a dinâmica familiar dos idosos. (Brasil et al., 2021). 

 As necessidades das pessoas idosas excedem as necessidades 

físicas, devendo ser considerado os aspectos socioculturais, psicológicos, 

ambientais e espirituais em que a pessoa idosa está inserida. Portanto, o 

ACS inserido na Estrategia Saúde da Família é um agente facilitador do 

trabalho das ações, sendo um elo entre o usuário e a equipe. (Silva; 

Zamian; Baralhas, 2010). 

 No contexto das perspectivas preventivas, destaca-se as ações de 

educação em saúde que devem ser realizadas pelos ACS e que devem 

fazer parte do seu cotidiano visando desenvolver uma nova visão sobre 

a saúde e doença da população e assim ressaltar a relevância educativa 

para a qualidade de vida dessas pessoas. (Santos et al.,2019). 

 A visita domiciliar é a principal facilitadora para a prática do ACS, 

embora seja uma relação que se inicia com as solicitações para 

preenchimentos de fichas de cadastro. (Zanchetta et al.,2015). Esta 

identificação deve informar: 

  
[...] o grau de parentesco entre os membros da família; os 

membros agregados; a função de cada membro na família: 

na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas, 

na identificação daquele que é o alicerce emocional e 

espiritual; os valores, preconceitos, costumes e 

religiosidade, principalmente os que podem interferir no 
cuidado com a saúde; presença de conflitos entre os 

membros da família e como são resolvidos esses conflitos; 
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os tipos de trabalho de seus membros; o papel do homem 

e da mulher na família; quem exerce o papel de liderança 

na família; se todos os membros da família possuem 

documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de 
Identidade, Carteira de Trabalho, ou outros que favoreçam 

a consolidação de sua cidadania (Brasil, 2009). 

 

 Além desta identificação inicial da família, há um instrumento de 

extrema relevância que pode ajudar o ACS na identificação de idosos que 

precisam de assistência domiciliar. (Brasil, 2006). Trata-se da Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa, ferramenta usada para a qualificação da 

atenção e das necessidades da pessoa idosa por permitir levantar fatores 

de risco de fragilização, condições de acesso ao serviço de saúde e 

vulnerabilidades que podem estar presentes na pessoa idosa. O 

preenchimento correto desta caderneta permite visualizar a realidade do 

idoso em diversos aspectos e, perante disso, o ACS poderá direcionar 

suas ações e solicitar o acompanhamento da equipe da ESF. (Brasil apud 

Schmidt et al., 2019). 

 A visita domiciliar possibilita conhecer in loco as necessidades e a 

realidade da pessoa idosa e de sua família, a identificação e a busca ativa 

de idosos frágeis, o que contribui para a realização do planejamento das 

ações a partir da realidade, de mediação entre as equipes de saúde da 

família e o idoso-família. Frequentemente os idosos são afetados por 

comorbidades, limitações funcionais e dependência, demandando de 

cuidados, o que reforça a relevância da visita domiciliar do ACS como 

instrumento de cuidado ao binômio idoso-família (Magalhães et al.; 

Tomomitsu apud Silva et al., 2017). Sobre a visita domiciliar o Ministério 

da Saúde afirma que: 

 
É a atividade mais importante do processo de trabalho do 

agente comunitário de saúde. Ao entrar na casa de uma 

família, você entra não somente no espaço físico, mas em 

tudo o que esse espaço representa. Nessa casa vive uma 

família, com seus códigos de sobrevivência, suas crenças, 

sua cultura e sua própria história. (Brasil, 2009, p. 46). 
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 É a partir e durante as visitas que o ACS deixa o serviço de saúde 

mais próximo do contexto domiciliar e fortalece a capacidade da 

população para enfrentar os problemas de saúde, por meio do repasse 

de informações e conhecimentos (Trad; Bastos, 1998). Isso abrange o 

acolhimento, aconselhamento sobre hábitos e práticas saudáveis; 

repasse de informações; levantamento de casos de suspeita de acidentes 

domésticos e violência domiciliar, identificação de pacientes acamados, 

acompanhamento do controle da glicemia e da pressão arterial e 

imunização, realizando a busca ativa sempre que necessário, além de 

agendamento de exames e consultas, diálogo e escuta. Quanto à 

vigilância à saúde, acopla-se à noção de controle de consultas, 

medicamentos e insumos (Loures; Silva apud Magalhães et al., 2015). 

 Posteriormente tais ações podem se estender através das 

realizações de reuniões educativas com grupos focais tanto nas unidades 

de saúde da família, como nos espaços da comunidade. As atividades 

quando pensadas em conjunto com os usuários são aceitas com mais 

facilidade pela comunidade, uma vez que se sentem parte do processo. 

Isso contribui para a elevação da autoestima da pessoa idosa 

(Vasconcelos et al., 2009). 

 As práticas educativas em grupo determinam, para os idosos, 

percepções de um cuidado mais humanizado e integralizado, o que 

contribui para motivá-los a entender sobre o processo saúde/doença e a 

adotar responsabilidades para que gerencie a sua própria condição de 

saúde. Ressalta-se que a convivência em grupo é um mecanismo 

relevante para o desenvolvimento da subjetividade, uma vez diversos 

idosos não dispõem de condições para prequentar esses espaços, seja 

pela inexistência dele no território ou pela carência financeira. Nessa 

conjuntura, os grupos para idosos possuem papel relevante nesse cunho 

educativo e como âmbito de socialização. (Queiroz et al., 2014). 
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Considerações Finais 

 

 O ACS é um ator essencial na Estratégia Saúde da Família, uma vez 

que é o elo entre a população e a equipe de profissionais. A maneira do 

ACS agir na relação com a comunidade e com o território resulta em uma 

ação educativa, o que pode influenciar positivamente nas formas do 

usuário e sua família compreenderem, pensarem e agirem acerca de 

questões referentes à saúde. 

 O trabalho de educação em saúde é complexo, por isso, deve 

abranger mudanças de comportamentos. Para atuar nessa realidade o 

ACS deve dispor de formação no cotidiano de trabalho juntamente com 

a reflexão crítica a respeito dos casos vivenciados. 

 Para obter essa formação profissional de maneira mais expressiva 

é necessário que tenha ao seu alcance cenários amplos de aprendizagem 

em conformidade com a valorização das dimensões políticas, a criação de 

habilidades pessoais e coletivas, a reorientação e a sustentabilidade dos 

serviços de saúde, além do envolvimento da comunidade. Tais 

conjunturas contribuirão para o desenvolvimento de capacidades 

profissionais perante as necessidades peculiares dos territórios e com 

possibilidades maiores de superar o modelo biomédico. Essas condições 

dialogam diretamente com o legado deixado por Paulo Freire e demarcam 

o compromisso social da atenção primária em saúde para transformação 

e superação das desigualdades envolvidas no processo de saúde e doença. 

 Para atuar nesta perspectiva, é imprescindível que o poder público 

realize investimentos a curto, médio e longo prazo na formação do ACS 

para que esses profissionais sejam capazes de lidar com os diversos 

aspectos que permeiam o envelhecimento humano. Para isso, deve 

ofertar condições, dispositivos e instrumentos apropriados para que o 

ACS possa lidar com os problemas de saúde dos idosos e, 

consequentemente, auxiliar os demais membros da equipe da unidade 

básica de saúde na promoção do envelhecimento saudável.  
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CAPÍTULO 28 – DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE OBESIDADE INFANTIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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O momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 

de tal modo concreto que quase se confunde com a prática. 
(Freire, 2020, p. 40). 

 

A prática de educação em saúde aplicada à obesidade infantil pode 

contribuir para educação alimentar, prevenção e promoção de saúde, 

devendo envolver estratégias criativas, lúdicas e intergeracionais de 

educação. A obesidade foi declarada, pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), uma epidemia mundial, considerando seu crescimento 

progressivo há, pelo menos, 30 anos (Organização Mundial de Saúde). 

Dados da OMS estimam que, até 2025, cerca de 700 milhões de 

adultos estarão dentro dos parâmetros determinantes de obesidade e 

que, pelo menos, 2 bilhões estarão na categoria de sobrepeso. No Brasil, 

a incidência dessa doença aumentou em mais de 60% na última década. 

Segundo pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 

2018, 55,7% da população encontrava-se acima do peso e 19,8% era 

obesa (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome 

Metabólica). 

A obesidade caracteriza-se por um excesso de gordura corporal que 

aflige risco à saúde. Esta doença possui caráter crônico e é um desafio 

terapêutico, uma vez que é causada por diferentes fatores, que 

envolvem, por exemplo, predisposição genética, hábitos nutricionais e 
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aspectos socioculturais e econômicos. Ademais, a obesidade é 

considerada um problema de saúde pública, pois pode ser um fator 

precursor importante de outras doenças, tais como diabetes, hipertensão 

arterial e outros acometimentos cardiovasculares (Santos e 

colaboradores, 2017). 

Diante disso, sua crescente ocorrência entre crianças e 

adolescentes tem gerado grande preocupação em todo o mundo. Dados 

liberados pela OMS apontam que, em 2019, pelo menos 38 milhões de 

crianças com menos de 5 anos estavam acima do peso ou atingiram os 

critérios de obesidade (Organização Mundial de Saúde, 2020). 

O Atlas da Obesidade Infantil no Brasil (2019) estima que o número 

de crianças entre 5 e 9 anos, com sobrepeso, ultrapassa os 350 mil. 

Aquelas com obesidade grave, isto é, que atingem o Índice de Massa 

Corporal (IMC) acima de 40 kg/m², indicador de obesidade grau III, 

compõem 4,8% do total de crianças, cerca de 200 mil pessoas. O estado 

do Rio Grande do Sul, em 2018, foi o que apresentou a maior 

porcentagem de crianças obesas, contribuindo com 18,4% do total. Os 

estados do Ceará e do Rio Grande do Norte ficaram com as próximas 

colocações com, respectivamente, 17,6% e 17,4% (Atlas da Obesidade 

Infantil no Brasil, 2019). 

Em muitos aspectos, a obesidade infantil assemelha-se àquela da 

idade adulta. Essa também possui origem multifatorial e, por 

consequência, exige ação multidisciplinar (Rabelo e colaboradores, 

2018). Quanto aos métodos de avaliação, a OMS reconhece o cálculo do 

IMC como método internacional viável de análise do estado nutricional, 

pois é rápido e de baixo custo.  

No entanto, muitos estudos já fazem críticas a esse método, uma 

vez que possui baixa sensibilidade à detecção da área de armazenamento 

da gordura - o acúmulo de gordura visceral apresenta elevado risco à 

saúde e ao desenvolvimento de complicações. No caso de crianças, 

defende-se que os pontos de corte usados para adultos não devem ser 
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diretamente aplicados para as faixas etárias pediátricas. Por isso, para 

essa medição nutricional, um dos métodos utilizados são as curvas 

percentis do IMC que envolvem e associam o intervalo de idade de 0-5 

anos, normalmente, com os pontos de corte do IMC, formando as 

chamadas curvas de crescimento, com dados da OMS (Frontzek; 

Bernardes; Modena, 2017; Pinheiro; Freitas; Corso, 2004; Júnior e 

colaboradores, 2009). 

Os comportamentos propagados em ambiente familiar possuem 

grande influência entre os diferentes fatores que contribuem para o 

surgimento da obesidade nas crianças. Os hábitos e as práticas 

alimentares dos pais, por exemplo, afetam diretamente a atitude de seus 

filhos em relação à comida, bem como podem influenciar seu estado 

nutricional, como aponta a psicóloga Leann Birch (Birch, 2002). O que se 

observa hoje é que crianças cada vez mais novas estão consumindo 

produtos de origem industrializada.  

Toloni, Longo-Silva, Konstantyner e Taddei realizaram uma 

pesquisa em 366 creches e determinaram que mais da metade das 

crianças assistidas no estabelecimento haviam consumido macarrão 

instantâneo ainda no primeiro ano de vida (Toloni e colaboradores 2014). 

Hábitos sedentários compõem outro fator que corrobora a crescente taxa 

de obesidade na infância. Hoje, com a modernidade e o amplo acesso às 

tecnologias, como aparelhos celulares, computadores, tablets e 

televisões, as crianças têm passado menos tempo realizando atividades 

físicas. A ascensão de jogos online também contribui massivamente para 

tal comportamento das crianças. Associando hábitos alimentares 

precários e sedentarismo, por exemplo, dados apontam que 63% das 

crianças que passaram pela pesquisa se alimentavam em frente à 

televisão (Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, 2019). Ainda, o Estudo 

de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) determinou que a 

taxa de inatividade física entre jovens de 12 a 17 anos é muito alta, 

superando os 50% (Cureau e colaboradores, 2016). 
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A obesidade infantil representa um risco não apenas nos primeiros 

anos de vida, mas também ao chegar na fase adulta, à medida que 

produz consequências possivelmente irreversíveis. Estudos apontam que 

há uma relação entre a obesidade na infância e adolescência com a 

obesidade na vida adulta (Oliveira; Soares, 2011; Mello; Luft; Meyer, 

2004).  

O desenvolvimento da aterosclerose, por exemplo, uma doença 

cardiovascular caracterizada pelo bloqueio da artéria por um acúmulo 

lipídico no interior do vaso, pode ter início ainda na infância, aumentando 

a possibilidade de desenvolver complicações em idades mais avançadas. 

Diante disso, observa-se que maus hábitos adquiridos durante esse 

período tendem a perdurar, por isso, a importância das medidas de 

promoção de saúde que abordem este tema com pais e crianças. 

O objetivo do presente capítulo é apresentar os resultados de uma 

intervenção educativa preventiva sobre a obesidade infantil que resultou 

no desenvolvimento de uma tecnologia de educação em saúde 

sistematizada num livro de educação infantil vinculado a coleção “Vovó 

Sabe Tudo”. A intervenção foi desenvolvida por acadêmicos de medicina 

da Universidade Católica de Brasília no contexto da disciplina de Práticas 

em Saúde Coletiva, no segundo semestre de 2020.  

O projeto contou com as seguintes etapas: conhecer, por meio de 

uma pesquisa de opinião via Google Forms, a compreensão de pais e 

cuidadores sobre o sobrepeso na infância; identificar os hábitos 

alimentares do público infantil e suas famílias, a fim de se conhecer a 

frequência em que há o consumo de alimentos saudáveis ou 

ultraprocessados; conhecer a frequência das práticas de atividades 

físicas, tanto das crianças quanto dos familiares; identificar o tempo 

despendido pelas crianças em jogos; identificar o número de 

equipamentos eletrônicos aos quais elas têm acesso; e por fim, abordar 

estratégias para mudança de hábitos e estilo de vida, o que resultou na 
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criação de uma história infantil voltada para as crianças e seus 

cuidadores. 

 

Materiais e métodos para a elaboração da intervenção educativa 

preventiva 

O presente trabalho trata-se de um estudo transversal, quantitativo 

e descritivo, baseado no relato de experiência a partir do Projeto 

Educativo Preventivo, desenvolvido na Disciplina de Práticas de Saúde 

Coletiva (PSC), ofertada no terceiro semestre do curso de Medicina de 

uma Universidade localizada no Distrito Federal, durante o segundo 

semestre do ano de 2020. 

A disciplina PSC possui como objetivo instrumentalizar os 

estudantes para a elaboração de Projetos Preventivos e Educativos em 

saúde (PEPS), ancorando-se em teorias de Planejamento Estratégico 

Situacional aplicadas à saúde (Furtado; Campos; Oda & Onocko-Campos, 

2018), na análise do perfil epidemiológico populacional e no 

delineamento de intervenções educativas em saúde ancoradas ao 

trabalho das sete teses de educação em saúde propostas por Briceño-

León (Briceño;León, 1996), sendo estas: I - A educação não ocorre só 

nos programas educacionais, mas em toda ação sanitária; II - A 

ignorância não é um vazio a ser preenchido, mas um conteúdo a ser 

transformado; III - Não há um que sabe e outro que não sabe, mas dois 

que possuem saberes distintos; IV - A educação deve ser dialogada e 

participativa; V - A educação deve reforçar a confiança das pessoas em 

si mesmas; VI - A educação em saúde deve procurar valorizar o modelo 

de conhecimento esforço/recompensa; VII - A educação deve fomentar 

a responsabilidade individual e a cooperação coletiva. Essas teses levam 

em consideração de que: 
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Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a 

seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não 

se levam em consideração as condições em que eles vêm 

existindo, se não se reconhece a importância dos 
“conhecimentos de experiência feitos”. (Freire, 2020, p. 

62). 

 

 

Baseando-se na articulação desses conteúdos, utilizou-se como 

etapas para realização deste estudo: pesquisa de opinião com pais e 

cuidadores, levantamento dos materiais educativos disponíveis na 

literatura e análise das principais necessidades de saúde para elaboração 

do livro infantil como tecnologia de educação em saúde para esse público. 

 

Pesquisa de opinião 

Em setembro de 2020, em razão do decreto da pandemia da 

COVID-19, delineou-se um questionário semiestruturado, com 16 

perguntas com questões de múltipla escolha, únicas ou abertas. Todas 

as questões foram apresentadas na plataforma GOOGLE FORMS e 

disponibilizadas por meio de link divulgado nas redes sociais Whatsapp e 

Instagram. Utilizou-se como método de divulgação a estratégia Bola de 

Neve, técnica de amostragem não probabilística, na qual os participantes 

selecionados para o estudo convidaram novos participantes da sua rede 

de amigos e conhecidos. Inicialmente, os participantes convidados foram 

compostos por familiares e amigos dos autores e da turma de estudantes 

matriculados na disciplina. Por meio deste método, participaram desta 

etapa 56 pessoas com acesso à internet, residentes no Distrito Federal, 

Minas Gerais e adjacências.  

 

Levantamento dos materiais educativos já disponíveis 

Para delineamento do livro infantil realizou-se levantamento e 

avaliação dos materiais educativos e de promoção de saúde sobre a 

obesidade infantil. Para avaliação dos materiais utilizou-se o Instrumento 

de Validação de Conteúdo Educativo em Saúde (Leite e colaboradores, 
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2018), composto por 18 itens, que avaliam objetivos, 

estrutura/apresentação e relevância dos materiais educativos em saúde. 

Observou-se que nos seis materiais consultados, confeccionados por 

pesquisadores nacionais e internacionais, houve boa avaliação dos 

domínios propostos por Leite et al. (Leite e colaboradores, 2018). Os 

materiais consultados abordavam o tema da obesidade infantil focando 

no combate e prevenção, ressaltando possíveis consequências e 

manobras para se evitar a obesidade. Nesse sentido, os conteúdos 

elaborados no presente trabalho se aprofundaram em estratégias para 

mudanças no estilo de vida e manutenção da saúde.  

 

Análise das principais necessidades de saúde para elaboração do 

livro infantil 

Após estas etapas realizou-se a análise descritiva do perfil 

sociodemográfico e de saúde da população. A partir desta, foram 

elencados os pontos chave para elaboração das ações de promoção de 

saúde veiculadas por meio do livro infantil. 

O presente estudo seguiu as recomendações estabelecidas pela 

Resolução 510 do Ministério da Saúde de 2016 que trata de pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos 

envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes 

ou de informações identificáveis. De acordo com essa Resolução, no 

Parágrafo I, item VIII, o presente estudo trata-se de “atividade realizada 

com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem 

finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso 

técnico, ou de profissionais em especialização” e por essa razão a 

submissão ao CEP/CONEP é facultada. 

 

Resultados e Discussão 

Dos 56 participantes do questionário, 43,6% responderam que as 

crianças não têm o hábito de fazer alguma atividade física, 21,8% pratica 
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atividade de uma a duas vezes por semana e 18,2% de duas a três vezes 

por semana, como pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1: Frequência da Prática de atividade física segundo pais e responsáveis, 

Brasília e adjacências, 2020.  

 
Fonte: Web-survey 

 

Em relação às brincadeiras ativas (pular corda, andar de bicicleta, 

pular amarelinha, brincar de bambolê, brincar no parquinho, entre 

outras) destaca-se da figura 2 que, 30,4% têm o hábito de fazê-las de 

uma a duas vezes por semana, 28,6% não têm o hábito e 17,9% as faz 

menos de uma vez por semana. 

 

Figura 2: Brincadeiras autorreferidas por pais e responsáveis, Brasília e 

adjacências, 2020. 

 
Fonte: Web-survey.  
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Quanto aos responsáveis, pode ser observado na figura 3 que 

55,4% não têm o hábito de praticar atividade física, 16,1% têm o hábito 

de praticar mais de três vezes por semana e 12,5% o faz de uma a duas 

vezes por semana. 

 

Figura 3: Hábito dos responsáveis de praticar atividade física. 

 
Fonte: Web-survey.  

 

Em relação ao tempo diário de contato da criança com aparelhos 

eletrônicos, 30,4% têm contato diário de duas a três horas, 28,6% por 

mais do que cinco horas e 19,6% de quatro a cinco horas, como 

demonstrado na figura 4. 

 

Figura 4: Tempo diário de contato da criança com aparelhos eletrônicos. 

 
Fonte: Web-survey. 
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Quanto aos hábitos alimentares saudáveis, 53,6% considerou que 

a família em que a criança está inserida tem hábitos saudáveis e 46,4% 

considerou que a família não tem hábitos alimentares saudáveis, o que 

pode ser observado na figura 5. 

 

Figura 5: Hábitos alimentares saudáveis na família. 

 
Fonte: Web-survey. 

 

Em relação aos hábitos alimentares da criança, destaca-se da figura 

6 que 41,1% consome frutas e vegetais de duas a cinco vezes por 

semana, 23,2% consome por duas ou mais vezes ao dia e 21,4% uma 

vez ao dia. 

 

Figura 6: Frequência do consumo da criança de frutas e verduras.  

 
Fonte: Web-survey. 
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Conforme Paulo Freire: 

 

[...] não é falando aos outros, de cima para baixo, 

sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a 

ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, 
mas é escutando que aprendemos a ferir com eles. 

Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala 

com ele. Mesmo que, em certas condições, precise de falar 

a ele. (Freire, 2020, p. 111). 

 

Dessa forma, foi fundamental para o desenvolvimento do projeto 

escutar a população para, assim, entender a realidade social e os 

conhecimentos já adquiridos da população com relação à obesidade 

infantil.  

Um estudo transversal feito com 1468 crianças, em que 23% dos 

participantes estavam com sobrepeso, notou-se a relação entre o baixo 

nível de atividade física e a dieta alimentar com o excesso de peso (Muller 

e colaboradores, 2007). Tal resultado apresenta relação com o presente 

estudo, em que 46,4% das famílias não têm uma dieta alimentar 

saudável e 43,6% das crianças não têm o hábito de fazer atividades 

físicas. 

Uma outra pesquisa mostrou que quase 40% das crianças têm 

televisão no quarto, além de maior possibilidade de estar acima do peso; 

as mesmas passam aproximadamente 4,6 horas por semana assistindo 

televisão (Dennison; Erb; Jenkins, 2002). Já o presente estudo apontou 

um percentual maior, no qual 48,2% dos entrevistados afirmam que as 

crianças passam mais de quatro horas diárias em aparelhos eletrônicos. 

Todavia, é preciso destacar a conjuntura em que este relato foi feito. Por 

se tratar de um ano em que se viveu a pandemia do novo coronavírus, 

as crianças vinham passando mais tempo em casa e algumas 

participaram de aulas remotas (usando os eletrônicos), o que pode ter 

influenciado no levantamento dos dados. 
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Elaboração do Livro 

Com base no panorama apresentado, os autores desenvolveram 

como tecnologia de educação em saúde um livro infantil, de forma a 

alcançar as crianças e seus responsáveis, informar e alertar sobre a 

obesidade infantil, tendo como principais focos a alimentação saudável e 

a prática de exercícios físicos.  

Baseando-se na coleção Vovó sabe tudo, idealizada pela Profa. Dra. 

Maria Liz Cunha de Oliveira da Universidade Católica de Brasília, o grupo 

organizou a confecção do livro que narra a história entre Gabriel, 

personagem principal, e Pedro, amigo de escola. As duas crianças passam 

uma tarde com a vovó e dialogam sobre os hábitos de vida, incluindo a 

alimentação e a prática de atividade física. Por meio de uma linguagem 

simples e bem-humorada, os personagens discutem como implantar 

mudanças no cotidiano para ter hábitos de vida mais saudáveis e, 

consequentemente, reduzir a obesidade e o sobrepeso na infância. A obra 

possui amplo impacto de disseminação e inserção social por dialogar com 

um tema contemporâneo e de saúde pública. 

Para validar o conteúdo inicial da obra, os autores convidaram 12 

juízes de diferentes formações na área da saúde e educação, entre eles 

médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, educador físico, pedagogos e 

matemáticos, para julgar a qualidade, compreensão e abrangência da 

obra, conforme instrumento proposto por Leite et al. (Leite e 

colaboradores, 2018) para validação de materiais de educação em saúde. 

O conteúdo do livro foi julgado por meio de um questionário Google, de 

acordo com os seguintes domínios: objetivos (propósitos, metas ou 

finalidades), estrutura/ apresentação (organização, estrutura, estratégia, 

coerência e suficiência) e relevância (significância, impacto, motivação e 

interesse). Os juízes classificaram o trabalho da seguinte forma: 0 – 

Discordo, 1 - Concordo parcialmente e 2 - Concordo Totalmente para as 

18 perguntas do questionário, além de uma contribuição opcional de 
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críticas ou recomendações para a melhoria do conteúdo abordado no 

livro.  

Após análise das respostas obtidas, houve a necessidade de 

algumas modificações. Segundo os resultados, destacou-se a importância 

de uma adequação quanto às seguintes questões: linguagem apropriada 

ao material educativo, informações esclarecedoras e necessárias, 

levando em consideração o processo de ensino-aprendizagem da criança. 

Assim, possibilita-se uma reflexão maior sobre o tema, proporcionando 

interesse e compreensão adequados para a faixa etária em questão. Além 

disso, foi destacado também a importância de uma linguagem interativa, 

que será realizada por meio das imagens do livro. 

Vale destacar a relevância de desenhos, imagens e fotografias para 

a compreensão do texto, funcionando como auxílio para atrair o leitor, 

levando à continuidade do interesse e complementando as informações 

do texto (Moreira; Nóbrega; Silva, 2003) 

Deve haver coerência entre o vocabulário, o público-alvo e a 

mensagem, de forma a ser convidativo e de fácil leitura. (Moreira; 

Nóbrega; Silva, 2003). Considerando que o livro é um material de 

educação em saúde, focado não só na criança, mas também em informar 

os responsáveis, foi necessário manter a linguagem adequada para o 

público infantil e acrescentar informações direcionadas aos adultos. 

Dessa forma, após a análise do questionário e da primeira versão do livro, 

fez-se uma revisão. A linguagem do livro educativo ficou clara, simples e 

adequada à idade do público-alvo. Com um conteúdo atual e importante, 

torna-se, com o auxílio de ilustrações, layout e design adequados, uma 

leitura atrativa e lúdica.  

 

Conclusão 

O contato com a população foi fundamental para entender a 

realidade social em que se encontra, e compreender os conhecimentos 

de experiências sociais sobre a obesidade infantil. Diante disso, a troca 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
532 

de conhecimentos foi essencial para a construção do aprendizado, de 

forma concreta e eficaz para todos os envolvidos na intervenção 

educativa preventiva.  

Diante dos resultados da pesquisa foi elaborado o livro com o 

objetivo de alcançar, de forma abrangente, as crianças e os responsáveis, 

abordando as causas, consequências e algumas orientações sobre a 

obesidade infantil. Tais aspectos foram sintetizados na forma da história 

infantil, no livro da coleção Vovó Sabe tudo, permitindo que tal assunto 

chegue não apenas aos adultos, mas também às crianças de maneira 

didática, acessível e com linguagem de fácil interpretação. Desta forma, 

o projeto dialoga com questões contemporâneas de educação em saúde 

de maneira didática e interativa, transmitindo aos leitores uma 

informação prática, universal, fácil e igualitária. 
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CAPÍTULO 29 – A AUTONOMIA FÍSICA E FUNCIONAL DAS 

PESSOAS IDOSAS A PARTIR DO PENSAMENTO FREIREANO E O 

PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NESSA 

CONSTRUÇÃO 

 
 

Conceição Rocha Damascena 

Neide Alessandra Périgo Nascimento 
 

 

Falar da pedagogia de Paulo Freire e aproximá-la da realidade das 

pessoas idosas não é tarefa fácil, porém, faz todo sentido ao pensar em 

um modo de envelhecer com mais dignidade, empatia, conhecimento e 

autonomia. 

Para Freire (1996), ensinar não é somente transmitir 

conhecimentos, mas, sim, criar possibilidades para a sua construção. 

Neste sentido, o aprender precisa ir para além da teoria e se expandir 

em forma de conhecimento prático, fomentando a consciência e o 

entendimento das pessoas idosas. A independência física e funcional não 

pode ser apenas passada como uma premissa necessária, mas também 

é preciso que ocorra provocação e reflexão para este público se manter 

ativo com criticidade.  

Com um olhar para o futuro e para a melhoria do envelhecimento 

ativo foi criado o plano para a Década do Envelhecimento Saudável 2020-

2030, pela Estratégia Global da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

sobre envelhecimento e saúde. Esse plano tem como objetivo trabalhar 

com ações colaborativas durante dez anos, mobilizando políticas públicas, 

governos, sociedade civil, agências internacionais, academia, mídia, 

profissionais e setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, 

suas famílias e comunidades (Opas, 2020). Assim, de acordo com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), quatro áreas foram 

criadas dentro da perspectiva do plano da Década do Envelhecimento 

Saudável a fim de um aprofundamento nos assuntos para discussões, 

reflexões e melhorias. São elas: 
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• Área de ação I: mudar a forma como pensamos, sentimos e 

agimos com relação à idade e ao envelhecimento. 

• Área de ação II: garantir que as comunidades promovam as 

capacidades das pessoas idosas. 

• Área de ação III: entregar serviços de cuidados integrados e 

de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados à 

pessoa idosa. 

• Áreas de ação IV: propiciar o acesso a cuidados de longo 

prazo às pessoas idosas que necessitem. 

 

Para um envelhecimento saudável, a prática de exercícios físicos é 

fundamental, tanto do ponto de vista dos benefícios físicos – como 

mudanças na composição corporal, redução de gordura corporal, controle 

da pressão arterial, melhora do perfil lipídico e níveis glicêmicos, 

manutenção da força muscular e da densidade mineral óssea – quanto 

do bem-estar, socialização e qualidade de vida proporcionados. No 

entanto, é importante destacar que esses benefícios precisam passar 

também pelo processo educacional para não ser algo estritamente 

passivo, mas sim transformador para o indivíduo (Fortuna, 2015). 

Neste sentido, o pensamento de Paulo Freire frente à educação 

pode ser perfeitamente utilizado como base para as pessoas idosas 

aprenderem com autonomia e discernimento sobre a prática de exercícios 

físicos. Assim, os educadores são convidados a refletirem sobre a prática 

educativo-progressiva em favor da autonomia dos educandos (Freire, 

1996).  

A capacidade funcional, que pode ser interpretada como a 

capacidade de manter habilidades físicas e mentais necessárias para uma 

vida independente, tornou-se um ponto importante para os idosos, pois 

com o controle das doenças crônicas muitos deles passaram a levar uma 

vida independente e produtiva, mesmo com a presença de algumas 

patologias. Portanto, a manutenção da capacidade funcional por meio de 
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programas de exercícios físicos eficazes vai ao encontro das ações da 

Década do Envelhecimento Saudável, principalmente no que diz respeito 

a mudar o olhar com relação à velhice. 

Para Alcântara (2001), a concepção do inacabamento e a 

possibilidade de “ser mais” mostram que a velhice não deve se enquadrar 

como sinônimo de doença ou de um tempo desprovido de aprendizagens 

e projetos. É preciso observar o contexto, inverter o olhar sobre o velho, 

examinar e questionar a sociedade onde ele está inserido e como a 

coletividade se refere a esse sujeito. 

Este artigo traz reflexões sobre a importância da autonomia no 

aprendizado crítico do exercício físico para as pessoas idosas, além de 

discutir o formato de ensino do profissional de educação física para este 

público.   

 

A educação como prática permanente 

Se os seres humanos fossem puramente determinados e 

não seres “programados para aprender” não haveria por 
que, na prática educativa, apelarmos para a capacidade 

crítica do educando. Não havia por que falar em educação 

para a decisão, para a libertação. Mas, por outro lado, não 

havia também por que pensar nos educadores e nas 

educadoras como sujeitos. (Freire, 2001, p. 9). 

 

O capítulo V – Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer – artigo 20º 

do Estatuto do Idoso, menciona: “O idoso tem direito à educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem 

sua peculiar condição de idade” (p. 17). A educação para as pessoas 

idosas pode contribuir com a valorização da identidade do sujeito 

enquanto cidadão e conhecedor dos seus direitos e deveres. A educação 

ao longo da vida contribui com o pensar e agir sobre vários fatores como: 

política, autocuidado, idade, cultura, gênero, economia etc. 

Mahmoudi, Khoshnood e Babaei (2014) explicam que na pedagogia 

de Paulo Freire o objetivo básico da educação é alcançar uma consciência 

crítica que permita aos indivíduos construir uma base para seu progresso. 
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Assim, é preciso, ao contrário de pessoas que cresceram em uma cultura 

de silêncio, assumir que as estruturas sociais, políticas e econômicas são 

sustentáveis e fixas, porém é possível confiar em suas próprias 

capacidades e superar suas estruturas circundantes. 

No que concerne à saúde da pessoa idosa, Farinatti (2008) aponta 

que a grande maioria dos autores vê a educação para a saúde como um 

fator importante para a sua promoção, e que a saúde deveria ser vista 

não como um problema médico, mas, sobretudo, como um problema 

didático-pedagógico, visando converter em prática de vida os 

conhecimentos existentes.  

Além da percepção dos idosos em relação ao significado do 

envelhecimento saudável, é preciso considerar os hábitos de vida, bem 

como seu comportamento em relação a essa fase da vida, além da 

conscientização da manutenção da saúde e bem-estar (Patrocínio e 

Pereira, 2013). 

De acordo com o Plano da Década (OMS, 2020), ações que possam 

garantir um envelhecimento saudável podem e devem ser tomadas em 

todas as idades, o que inclui um início de vida saudável e o atendimento 

das necessidades das pessoas em estágios críticos de vida. No caso das 

pessoas idosas, é importante considerar a limitada atenção dada a esse 

grupo em comparação com outras faixas etárias. Neste sentido, as ações 

descritas neste documento, caso implementadas em múltiplos setores e 

diversos níveis, beneficiarão tanto a geração atual como as gerações 

futuras, e a educação perpassa todas essas ações. 

No entanto, faz-se necessário que a mudança parta fortemente da 

sociedade, para cobrar por melhorias e pela efetivação de políticas que 

sejam favoráveis ao desenvolvimento da educação para o público idoso, 

sendo esse o ponto de partida para situá-la num lugar mais próximo, 

coerente e crítico (Borges, Rezende e Ferreira, 2021). Essa análise 

também precisa vir dos profissionais que atuam com os velhos, ao trazer 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
539 

reflexões para essas pessoas permeadas na criticidade, em todos os 

âmbitos de aprendizado e troca de ideias. 

Dessa forma, para garantir que programas de exercícios físicos 

sejam eficientes para esse público, o papel do profissional de educação 

física se torna cada vez mais importante nesse contexto. Safons e Pereira 

(2007) explicam que o professor que assume um grupo de idosos para 

orientar na prática de exercícios físicos precisa ter, além de 

conhecimento, segurança e coerência ao propor as atividades. É 

necessário saber que nenhum exercício apresentado se reduz ao ato 

mecânico de mover um braço ou uma perna. Um professor que planeja 

uma atividade de acordo com a realidade do aluno procura proporcionar 

o máximo de benefícios, ao mesmo tempo em que previne riscos e ouve 

o que o aluno tem a dizer e ensinar. 

Na teoria de Paulo Freire, a conscientização para uma visão crítica 

que proporciona transformação e autonomia gera emancipação que, por 

sua vez, produz um percurso de mão-dupla que vai do individual para o 

social e vice-versa. A visão política é centrada, pois tem como foco o 

homem social, que está inserido na sociedade (Brauer e Freire, 2021). 

Assim, para o idoso que está inserido em programas de exercícios físicos 

é importante treinar com foco na busca e manutenção da capacidade 

funcional suficiente para realizar as atividades da vida diária, entre outros 

objetivos, pois a prática pode estar atrelada à independência física e à 

diminuição do declínio funcional.  

Neste sentido, é necessário que essa prática tenha como base a 

educação e a consciência crítica que significa, segundo Brauer e Freire 

(2021), uma visão questionadora e aprofundada de investigação de 

problemas do ser humano. A formação crítica, nesse caso, se faz presente 

para transformar a realidade.  
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Saúde como direito – questão de política pública 

O indivíduo, de quem o social depende, é o sujeito da 

história. Sua consciência é a fazedora arbitrária da história. 

Por isso, quanto melhor a educação trabalhar os indivíduos, 

quanto melhor fizer seu coração em um coração sadio, 

amoroso, tanto mais o indivíduo, cheio de boniteza, fará o 

mundo feio virar bonito. (Freire, 2001, p. 19). 

 

No Brasil, o elevado ritmo de envelhecimento afetará todos os 

aspectos da sociedade, desde a seguridade social e assistência de saúde 

até o planejamento urbano, as oportunidades educacionais e o mercado 

de trabalho – com tempo limitado para ajustes. As políticas e reformas 

que foram pensadas e implementadas por sociedades industrializadas, 

cujas populações envelheceram no século passado, são de relevância 

limitada para o Brasil e para outros países de baixa e média renda em 

que a velocidade de transição demográfica é significativamente mais 

rápida (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, 

2011). 

Entre os motivos que possibilitaram a transição epidemiológica, os 

avanços da medicina permitiram a diminuição da incidência das doenças 

imunopreveníveis, mesmo com as dificuldades relacionadas à saúde e ao 

meio social que ainda persistem, como a miséria, a malária e a 

hanseníase, doenças associadas à vulnerabilidade social, além de 

epidemias da dengue (Doring, Moretto, Diehl e col., 2018). 

Neste sentido, o aumento das atuais taxas populacionais de 

pessoas com 60 anos ou mais na sociedade brasileira e a perspectiva de 

um crescimento cada vez maior mostram a crescente necessidade de 

reformulação, reestruturação e mudanças sociais nas múltiplas questões 

em que este fenômeno possa se desenvolver.  

De acordo com o Estatuto do Idoso, o capítulo I – Do Direito à Vida 

– artigo 9º relata: “É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade” (p. 14). 
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No entanto, os dados mais atuais mostram um cenário pouco 

otimista sobre a questão do envelhecimento saudável. Segundo o 

Ministério da Saúde (2017), 69,9% dos idosos no Brasil são 

independentes no autocuidado, enquanto 30,1% apresentam alguma 

dificuldade para realizar as atividades da vida diária. Por outro lado, os 

dados mais recentes da pesquisa Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

(Sabe) realizada em São Paulo apontam que de 2000 a 2016 os idosos 

com dificuldades de realizar as atividades de vida diária básicas como 

tomar banho, alimentar-se e se vestir sozinho aumentou de 10% para 

16% (Bueno e col., 2016). 

Os riscos para as famílias e a sociedade como um todo incluem a 

dificuldade da dependência, a perda da capacidade produtiva e os custos 

insustentáveis para os sistemas de saúde e a seguridade social. Desse 

modo, não é suficiente considerar apenas o aumento de expectativa de 

vida da população, mas também avaliar se os anos adicionais à vida de 

um indivíduo serão saudáveis (Centro Internacional de Longevidade 

Brasil, 2015). 

De acordo com o plano estratégico da Década do Envelhecimento 

Saudável 2020-2030, pessoas que vivem essa fase da vida com boa 

saúde e que continuam participando e sendo parte integrante de suas 

comunidades e famílias fortalecerão sociedades. Entretanto, caso os anos 

adicionais sejam dominados por uma saúde fragilizada, com dependência 

de cuidados e isolamento social, as implicações para as pessoas idosas e 

para a sociedade são muito mais negativas e preocupantes (Opas, 2020). 

Os gastos com sistemas de saúde e cuidados de longo prazo devem 

ter uma abordagem diferente, ou seja, não serem tratados como custos, 

mas sim como investimentos que permitam a capacidade e, portanto, a 

autonomia dos idosos. Assim, o foco da atenção deixa de ser apenas para 

a doença e passa também a ser compartilhado com os seguintes 

aspectos: nível de independência e autonomia para as atividades 

cotidianas; necessidade de adaptação ou supervisão de terceiros; 
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vulnerabilidade social e estilo de vida, que inclui alimentação, prática de 

exercício e prevenção de quedas; hábitos de saúde; e histórico clínico 

(Brasil, 2017; OMS, 2015). 

Ainda sobre investimento, a educação sempre é um bom caminho, 

inclusive para a aprendizagem física e funcional das pessoas idosas. Para 

isso, de acordo com Freire (2001), o educador deve ensinar a esses 

grupos populares conteúdos para que eles façam uma análise da 

realidade concreta e, ao fazê-lo, o educador deve auxiliar para que 

consigam superar um saber antigo por outro mais crítico e menos 

ingênuo. 

Assim, faz-se necessário o acompanhamento e a atualização 

constantes dos profissionais que trabalham com essa faixa etária, 

levando em consideração todos os aspectos já citados para a melhoria do 

bem-estar e da independência física e funcional dos idosos. A 

metodologia de Paulo Freire pode contribuir para uma troca de 

aprendizagem e conhecimento entre o idoso e o professor, o educador e 

o educando. 

 

A manutenção da capacidade funcional para a independência das 

pessoas idosas 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim 

podemos falar realmente de saber ensinado, em que o 

objeto ensinado é aprendido na sua razão de ser e, 

portanto, aprendido pelos educandos. (Freire, 1996, p. 26). 

 

Tratar de autonomia sob a perspectiva de Paulo Freire é uma 

possibilidade de enxergar com lentes ampliadas, de que maneira o autor 

a concebe, pois em toda a sua obra é possível observar o desejo de 

construir uma educação equânime, cujos sujeitos sejam capazes de 

transformar a realidade a partir de suas vivências, rejeitando tudo que 

conduz à opressão. 
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A capacidade funcional, ou funcionalidade, pode ser definida como 

as competências comportamentais relacionadas à administração e ao 

manejo da vida diária, que envolvem aspectos como o status cognitivo, 

a integridade física, as atitudes em relação a si mesmo, o funcionamento 

da vida cotidiana e o estado emocional (Nunes, Pereira de Brito, Giacomin 

e col., 2018).  

Ainda, a capacidade funcional está relacionada com a saúde dos 

idosos. Pode ser analisada pela autonomia e independência no 

desempenho das Atividades da Vida Diária – AVDs (OMS, 2002; Opas, 

1999), sendo imputada a condição de autônomo a alguém que cujas 

decisões e ações nascem de uma vontade independente e soberana, 

condições muitas vezes extraídas do sujeito no processo de 

envelhecimento (Farinatti, 2008). No entanto, o processo é determinado 

não apenas por meio da avaliação das capacidades mentais e físicas, mas 

também das interações que as pessoas têm com o ambiente em que 

residem. Na velhice, essas influências ambientais na saúde podem 

assumir muitas formas, incluindo a situação econômica, política, de 

transporte, além das atitudes ou normas de uma comunidade, das redes 

sociais e dos dispositivos de apoio que podem estar disponíveis, ou não, 

para os idosos (OMS, 2015). 

Sendo assim, é fundamental o indivíduo idoso conseguir manter o 

leque que abarca a capacidade funcional, o entendimento sobre si e o 

que está ao seu entorno. Segundo Fortuna (2015), é preciso ousar nos 

espaços de formação, no aprimoramento da capacidade de 

transformação social e na construção de conhecimento. Para a 

manutenção da saúde não é diferente. É preciso conhecer, com olhar 

atento, o programa de exercícios físicos frequentado, bem como seus 

benefícios para a saúde física e mental para, também, manter uma 

atitude crítica em relação às aulas e ao educador. 

Mugo e col. (2018) explicam que, na medida em que as pessoas 

envelhecem, doenças degenerativas e outras, como diabetes, câncer, 
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hipertensão e doenças articulares têm mais possibilidade de aparecerem. 

Essas condições podem prejudicar a mobilidade, além de promover a 

degeneração de alguns sistemas do organismo, especialmente o 

musculoesquelético. Neste sentido, a capacidade de vivenciar as 

atividades do dia a dia sem a necessidade de auxílio mostra-se essencial 

e mais significativa na vida das pessoas idosas (Lebrão e Duarte, 2003). 

Portanto, a capacidade funcional pode ser construída pela 

capacidade intrínseca do indivíduo (que é a composição de todas as 

capacidades físicas e mentais), pelas características ambientais 

relevantes (compreendem todos os fatores extrínsecos que formam o 

contexto de vida do indivíduo) e as interações entre o indivíduo e essas 

características (OMS, 2015).  

Para os profissionais de educação física que estão na prática com 

alunos idosos, fomentar a busca pelo aprendizado do movimento e de 

todos os componentes que englobam um programa de exercícios físicos 

é essencial para a manutenção dos indivíduos na prática. Seja do 

entendimento básico a respeito de como ajudar os indivíduos a adotarem 

e a aderirem às recomendações da prescrição de exercícios ou através 

do princípio Frequência, Intensidade, Tempo e Tipo (Fitt), amplamente 

utilizado graças a sua adequação, ou ainda utilizando as teorias 

comportamentais que fornecem uma janela para o entendimento do 

porquê os indivíduos querem ser fisicamente ativos e o que pode impedi-

los de sê-lo (ACMS, 2014). 

 Quando nos reportamos às teorias comportamentais como 

estratégias para a promoção de um programa de exercício físico regular 

e, consequentemente, para a manutenção da capacidade funcional dos 

idosos, observamos, nas mesmas, aspectos presentes no método 

freireano, como, por exemplo, na Teoria Social Cognitiva (TSC), que se 

baseia no princípio da reciprocidade triádica, ou seja, o indivíduo 

(emoção, personalidade, cognição, biologia), o comportamento 
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(conquistas passadas e atuais) e o ambiente (físico, social e cultural) 

interagem influenciando o comportamento futuro (ACMS, 2014). 

Neste sentido, Freire (1996) enfatiza que para aprender é 

necessário ter a curiosidade não satisfeita facilmente, a repetição, a 

comparação, a dúvida rebelde e a constatação para superar os efeitos 

negativos do ensinar. De acordo com o educador, todos os seres humanos 

têm a vantagem de sempre ir mais além de seus condicionantes, e no 

aprendizado crítico da prática de exercícios físicos não pode ser diferente. 

  

A conscientização e a aprendizagem da prática de exercícios 

físicos na velhice 

Aprender e ensinar fazem parte da existência humana, 

histórica e social, como dela fazem parte a criação, a 

invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, o medo, 

o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a curiosidade, 

a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. E ensinar e 
aprender cortando todas estas atividades humanas. 

(Freire, 2001, p. 12). 

 

Baseado na linha de raciocínio de Freire, é importante enfatizar a 

inconclusão como inerente à condição de homens e mulheres. Neste 

sentido, adotar uma prática educativo-crítica junto às gerações 

sucessoras é uma questão ética importante na compreensão de que cada 

geração deixa para a outra mais do que teve (Alcântara, 2021).  

Sob essa lógica, faz-se necessário assumir a concepção libertadora 

e problematizadora da educação, em oposição à concepção bancária, a 

qual compreende “(...) os homens simplesmente no mundo e não com o 

mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do 

mundo” (Freire, 2019, p. 87).  

Assim, para programas regulares de exercícios físicos ganharem 

mais eficácia com relação à autonomia das pessoas idosas, a educação e 

o pensamento crítico perante a prática são fundamentais. 

De acordo com Woo e col. (2016), entre os estudos sobre fatores 

que contribuem para o envelhecimento bem-sucedido destacam-se o 
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estilo de vida saudável (exercícios físicos, nutrição), o combate ao 

estresse e métodos para preservar a função cognitiva por medidas que 

promovam a plasticidade neuronal. O tema recorrente desses estudos 

sugere a importância de atingir níveis mais elevados de aptidão física 

através da participação efetiva em programas de exercícios físicos, e 

mostra que estratégias para a manutenção da função física e cognitiva 

são necessárias. 

Ainda, a importância e os benefícios em idosos que participam de 

práticas regulares de exercícios físicos para a promoção da saúde são 

numerosos e variam de melhorias na depressão até o retardamento da 

incapacidade devido a doenças crônicas (Silva, 2018).  

Para os idosos aderirem a um programa de exercícios físicos, o 

ambiente social desempenha um papel importante. Muitos aspectos 

desse ambiente podem influenciar na decisão de pessoas idosas 

participarem do programa, incluindo a participação de amigos, colegas e 

profissionais de saúde, além de locais comunitários apropriados, como 

parques e clubes de caminhada (New Zealand, 2013). 

De acordo com Patrocínio e Pereira (2013), fatores relacionados à 

melhora da saúde e da qualidade de vida para idosos podem ser 

aprimorados pela educação, pois ela contribui para um amplo 

conhecimento sobre a velhice e assim diminui os fatores negativos 

percebidos nessa fase da vida como, por exemplo, a solidão. Para a 

adesão nos programas de exercícios físicos e sua manutenção é 

importante que o participante idoso entenda os motivos de estar 

praticando de uma forma e não de outra, saiba quais são os prós e 

contras de determinado exercício e quais são os movimentos mais 

indicados da prática para que ele consiga os reproduzir de maneira 

autônoma, em local seguro, com outros praticantes e sem a dependência 

do professor. 

Paulo Freire, no livro Pedagogia da autonomia, explica que desde o 

início de um processo de aprendizagem é importante ficar claro que, 
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embora distintos entre si, "(...) quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formador” (Freire, 

1996, p. 23). Neste sentido, entende-se que ensinar não é somente 

transferir conhecimentos, mas também é a ação pela qual um sujeito 

criador dá estilo, forma ou alma a um corpo acomodado e indeciso 

(Freire, 1996). 

Assim, para promover e sustentar um estilo de vida ativo entre 

pessoas mais velhas, as estratégias devem incluir o acesso financeiro, a 

facilitação das oportunidades para a prática de exercícios físicos e, 

principalmente, o aumento da conscientização sobre os benefícios dos 

programas para a saúde física, visando a manutenção e o discernimento 

das pessoas idosas na sua prática (Franco, Tong, Howard e col., 2015). 

 

O conhecimento das práticas regulares de exercícios físicos ao 

alcance das pessoas idosas e o papel do profissional de educação 

física 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 

aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e 

homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 

socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível – depois, 
preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de 

ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras 

palavras, ensinar se diluía na experiência realmente 

fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade 

no ensino de que não resulta um aprendizado em que o 

aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o 
ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não 

pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. (Freire, 1996, 

p. 13). 

 

 Há muitos anos instituições como o American College of Sports 

Medicine (ACSM) e o Centers for Disease Control (CDC), entre outras, 

lançam publicações de referência sobre o exercício físico e a saúde. Tais 

publicações chamam a atenção para os benefícios que essa prática 

regular traz para a população, orientando os profissionais de educação 

física sobre a quantidade e a intensidade de exercício físico necessárias 
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para melhorar a saúde (ACMS, 2014). Porém, quando nos reportamos ao 

ato de ensinar além da “exigência da pesquisa”, Freire (1996) aponta que 

ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, em se tratando da 

pessoa idosa, saberes obtidos nas vivências cotidianas, fruto de todo um 

contexto diretamente relacionado com questões socioeconômicas, 

principalmente.  

A prática regular de exercícios físicos e, em muitos casos, a 

inexistência do acesso da pessoa idosa à referida prática desde as idades 

mais tenras, acaba por se configurar numa questão de saúde pública, 

haja vista que uma das consequências do processo de envelhecimento 

no ser humano pode ser a diminuição do nível de atividade física 

(Matsudo, 2013).  

Portanto torna-se fundamental discutir com os idosos a razão de 

ser do movimento corporal e a sistematização desse movimento, 

configurando-o como exercício físico, considerando que os termos 

atividade física e exercício físico são utilizados frequentemente como 

termos permutáveis, apesar de não serem sinônimos (ACMS, 2014). 

Assim, é dado sentido e significado por meio de uma proposta conceitual 

robusta, construída conjuntamente com e para a pessoa idosa, 

apresentando a importância do exercício físico para a manutenção e 

melhoria da qualidade de vida, da condição física e funcional e da 

autonomia, se fazendo presente no ir e vir em espaços públicos, nas 

academias e nos grupos de convivência. 

Tal configuração, na prática do profissional de educação física, 

corrobora com o preconizado por Freire quando ele aponta que ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos, saberes socialmente 

construídos na prática comunitária, discutindo com os alunos a razão de 

ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos, nesse 

caso, com os conteúdos relacionados ao exercício físico.  

Além dos saberes construídos, por que não aproveitar, também, a 

experiência que muitos dos alunos idosos têm, por exemplo, de viver em 
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áreas da cidade descuidadas pelo poder público, com baixos níveis de 

saúde e bem-estar, levando-os a reivindicações necessárias e urgentes, 

em busca da mudança dessa realidade, viabilizando espaços e políticas 

voltadas a programas com o oferecimento sistematizado da prática do 

exercício físico? 

 Tal experiência social torna-se fundamental para o diálogo e a 

inserção dos idosos nas discussões e construções necessárias, ou seja, 

“(...) por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade?” (Freire, 1996, p. 

17). 

Para o sujeito que envelhece, mas não apenas para ele, a 

relevância do papel do profissional de educação física – com uma 

intervenção que almeja garantir uma redução do impacto do processo de 

envelhecimento sobre a capacidade física e funcional e, como 

conseguinte, sobre a autonomia da pessoa idosa – se reflete quando 

esses profissionais buscam superar os desafios inerentes à área da saúde. 

Bonardi et al. (2007) apontam que um dos desafios dos 

profissionais de saúde é aprender a trabalhar de forma intencional e 

integrada na prevenção e tratamento da incapacidade funcional em 

idosos, sendo a interdisciplinaridade uma estratégia eficaz para esse fim, 

rompendo, desta forma, com a fragmentação na assistência ao idoso, 

coincidindo com o pensamento freiriano, que tem na autonomia e 

interdisciplinaridade suas categorias fundantes.  

Segundo os teóricos da interdisciplinaridade, sua necessidade e 

importância se impõem como forma de compreender e modificar o 

mundo, por a considerarem “[...] uma nova atitude frente à questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos colocando-os em questão” 

(Fazenda, 2003, p. 149). O envolvimento interdisciplinar de profissionais 

de diferentes áreas sobre a incapacidade funcional implica numa 
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concepção de envelhecimento como processo interdimensional complexo 

(Morin, 2000). 

Outro importante ponto de reflexão sobre a prática do profissional 

de educação física para a pessoa idosa perpassa pela coerência 

necessária entre o discurso e a prática. Ensinar exige a corporeificação 

das palavras pelo exemplo, “(...) o professor que realmente ensina, quer 

dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar 

certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do ‘faça o que mando e não 

o que eu faço’” (Freire, 1996, p. 19).  

Por fim, toda e qualquer intervenção que o profissional de educação 

física venha a oferecer à pessoa idosa deve promover uma reflexão crítica 

sobre a prática em questão. A prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer, dando condições importantes, para estes alunos, 

de um questionar necessário e salutar sobre o que lhes oferecem e dos 

desdobramentos para a sua qualidade de vida (Freire, 1996). 

 

Considerações finais 

O pensamento de Paulo Freire extrapola o lugar limitado da escola 

no seu sentido formal. É um posicionamento político. Sua reflexão avança 

para a educação popular ou libertária. Pode ser entendida como filosofia 

de vida e acompanhar todas suas fases. Seguir essa filosofia exige uma 

coerência entre o dizer e o fazer. Para os profissionais de educação física, 

ensinar as pessoas idosas pode, também, ser uma maneira de aprender 

seguindo os ensinamentos do referido educador. Neste sentido, a 

autonomia, a escuta e o pensamento crítico dos idosos ganham um 

espaço considerável tanto na prática de exercícios físicos quanto em 

todos os setores de suas vidas. 

É importante que tanto as pessoas com mais de 60 anos quanto os 

profissionais de saúde entendam que a eficácia e a qualidade do trabalho 

estão na multidisciplinaridade, e que todos têm, dentro das suas 
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respectivas áreas de atuação, a possibilidade de compartilhar e trocar 

conhecimentos com este sujeito.  

Partindo desse pressuposto, avançamos da multi para a 

interdisciplinaridade, construída nas relações de cooperação, sinergia e 

combinação entre competências e inteligências profissionais individuais. 

Para efetivá-la, faz-se necessário gerar uma rede de 

ensino/aprendizagem coletiva, pois a interdisciplinaridade não pode ser 

efetivada por um só profissional ao desenvolver sua prática sem que haja 

uma articulação de conteúdos de diferentes áreas de forma integrada. 

Tais reflexões sobre a interdisciplinaridade dão início à necessária 

construção de uma translinguagem pelos profissionais da área de saúde, 

especificamente pelos profissionais de educação física, ampliando a 

intervenção para a pessoa idosa. Essa construção faz transbordar o 

diálogo entre as áreas, através e além das áreas que dão lastro a 

educadores e educandos, neste caso, aos educadores e às pessoas idosas 

para atingir seus propósitos e demonstrar suas identidades com 

autonomia, conhecimento e criticidade, inclusive do ponto de vista físico 

e funcional para a manutenção e/ou busca da independência. 
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IDOSA  
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Nas últimas décadas o envelhecimento vem se tornando um dos 

temas prioritários na agenda das políticas públicas, no Brasil e no mundo. 

Isto se explica pela tensão provocada devido à mudança do perfil 

populacional, tanto dos países desenvolvidos como também dos países 

em desenvolvimento, com rápido crescimento da população acima de 60 

anos. Conforme informações divulgadas pelo IBGE em 2018 referentes à 

Projeção da População, o Brasil tem mais de 28,7 milhões de pessoas 

com 60 anos ou mais, esse público representa 13% da população do 

nosso país, com projeções de aumento para, aproximadamente, 32 

milhões, em 2025. Estima-se que até 2060, o percentual de pessoas com 

mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, 1 em 

cada 4 brasileiros será idoso (IBGE, 2018). 

Essa transição demográfica se deve a fatores como redução da taxa 

de natalidade e também o aumento da expectativa de vida, gerando, 

consequentemente, o aumento da população idosa. Além do critério 

cronológico, fatores sociais e mudanças culturais apontam para outras 

transformações, como por exemplo, 57% da força de trabalho no Brasil 

terá mais de 45 anos em 2040. Segundo uma pesquisa de 2018 da 

PriceWaterhouseCoopers Brasil (PwC) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

(FGV Eaesp, 2018), o número de pessoas com 60 anos ou mais anos que 

trabalham cresceu 37% nos últimos 7 anos, passando de 5,5% no 

primeiro trimestre de 2012 para 7,5% no mesmo período de 2019. No 

Brasil 63% das pessoas com 60 anos ou mais trabalham e são provedoras 

da família. 
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Desse modo, podemos inferir que essa transição demográfica tem 

demandado cada vez mais uma atenção especial ao público sênior e, 

sobretudo, uma mudança cultural no olhar para essas pessoas, para que 

possamos percebê-las para além da idade e valorizá-las a partir de suas 

experiências de vida. Mais do que isso, no caso em especial da educação 

voltada para terceira idade, esse processo pode contribuir para reflexões 

sobre vários aspectos da vida humana, tais como: direitos, cultura, saúde, 

economia, longevidade entre outros. 

Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência do 

Programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa (doravante UAPI), 

realizado pelo Instituto Ânima SOCIESC de Inovação, Pesquisa e Cultura 

(doravante Instituto Ânima), à luz dos resultados alcançados com a 

execução do projeto no período de 2018 e 2019 em Belo Horizonte. Neste 

capítulo analisaremos os resultados das pesquisas realizadas no ano de 

2019. Tal projeto surgiu com o objetivo de promover a conscientização 

em relação aos direitos do idoso e ofertar cursos e oficinas para esse 

público, visando a sua qualidade de vida, autonomia e bem-estar, 

pressupostos alinhados com a metodologia proposta por Paulo Freire 

(Freire, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS e o Estatuto do 

Idoso (Brasil, 2003) considera-se idoso pessoas com idade superior ou 

igual a 60 anos. A UAPI surgiu como forma de favorecer o 

empoderamento da população idosa, atribuindo novos significados para 

esta fase da vida como um momento para novas conquistas e para 

desfrutar a vida. As experiências e conhecimentos acumulados 

proporcionam aos idosos participantes do Programa as chances de 

construir novas identidades, concretizar projetos abandonados em outros 

estágios da vida e constituir relacionamentos mais proveitosos com todas 

as gerações. 

Por intermédio da nossa participação enquanto coordenadoras do 

Programa foi possível perceber potencialidades e desafios que serão 
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compartilhados ao longo deste capítulo. A nossa proposta reflete sobre 

os resultados do Programa, ao mesmo tempo em que problematiza sobre 

o processo de envelhecimento no Brasil e, em especial, na cidade de Belo 

Horizonte. 

De acordo com Freire (Freire, 2013, p. 83-84), o ser humano, ao 

contrário dos animais, tem consciência do seu inacabamento e possui 

uma vocação ontológica do vir a ser mais. Essa característica é intrínseca, 

ou seja, faz parte da natureza humana. Somos seres sociais e 

aprendemos uns com os outros. Na tentativa de contribuir para a reflexão 

motivada neste livro “Educação para 3a idade, segundo Paulo Freire”, 

com base na discussão sobre as “velhices inéditas”, envelhecimento e o 

Estatuto do Idoso, apresentamos o nosso texto sobre a experiência de 

um processo educacional intergeracional direcionado à formação e 

capacitação de idosos no município de Belo Horizonte/MG. 

O capítulo foi estruturado da seguinte forma: (i) reflexões sobre os 

desafios do envelhecimento no Brasil e no município de Belo Horizonte, 

local de realização do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa do 

Instituto Ânima; (ii) apresentação do referido programa, metodologia, 

dinâmica das aulas etc.; (iii) apresentação dos resultados encontrados e 

análise das pesquisas de satisfação aplicada e dos depoimentos dos 

envolvidos, à luz das teorias freirianas; (IV) apontamentos sobre 

potenciais e desafios encontrados com a realização do programa; (V) e 

considerações finais. 

Os resultados alcançados com a pesquisa e as vivências das autoras 

na execução e coordenação do Programa em questão apontam para os 

diversos benefícios adquiridos, por parte dos participantes dos cursos e 

oficinas da Universidade Aberta à Pessoa idosa, e também sinalizam uma 

demanda latente desse público por atividades, espaços de convivência, 

de socialização e aprendizagem mútua. Existe uma necessidade iminente 

de transformar a cultura atual da longevidade em um processo mais 

dinâmico e ativo de envelhecimento. 
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História da Universidade Aberta à Pessoa Idosa 

A Universidade Aberta ao Idoso, ou Universidade da Maturidade, 

pode ser definida como “espaços socioculturais onde os idosos adquirem 

novos conhecimentos sobre questões significativas, ou validam os 

conhecimentos que já possuem, em um ambiente agradável e de acordo 

com métodos fáceis e aceitáveis” (Formosa, 2010). 

A Universidade Aberta ao Idoso (UAI) nasceu na França, em 

Toulouse, em 1972 (U3A, 2020). O objetivo era melhorar a qualidade de 

vida dos idosos, permitindo que eles pudessem realizar cursos em áreas 

como ciências e humanas dentro do espaço da universidade. Houve uma 

grande aceitação por parte dos idosos e a ideia rapidamente se espalhou 

na França e por outros países da Europa. Atualmente, pelo mundo há 

milhares de unidades com estruturas e programas variados, voltados 

para o público da terceira idade (Formosa, 2010). 

No Brasil, há várias instituições de ensino que promovem ações 

voltadas para o público idoso. Desde 2013, a Universidade Federal de 

Campinas, Unicamp, por exemplo, tem o programa UniversIDADE 

(Universidade, 2020), que se estrutura em quatro áreas de atividades: 

(i) arte e cultura; (ii) esporte e lazer; (iii) saúde física e mental; e (iv) 

sociocultural e geração de renda. Neste programa, além dos cursos 

oferecidos gratuitamente, os idosos também são incentivados a 

frequentar disciplinas regulares da graduação e pós-graduação, desde 

que atendam aos requisitos pré-definidos pela IES. O programa conta 

com a participação voluntária da comunidade acadêmica, como 

professores, alunos da graduação e pós, funcionários e profissionais 

externos em várias áreas do conhecimento (Universidade, 2020). 

A Universidade de São Paulo (USP, 2021) possui também uma 

iniciativa interessante, a Universidade Aberta à Terceira Idade, com a 

oferta de atividades esportivas exclusivas para idosos, vagas em 

programas como musculação, ginástica adaptada, pilates e dança circular, 
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atividades culturais com especialistas de diversas áreas, como noções 

gerais de Direito, informática, inglês e criação de textos. 

Em Belo Horizonte, a Escola de Educação Física da UFMG oferece, 

desde 1993, o Projeto Maioridade (EEFTO, 2021). Este projeto é dividido 

em quatro módulos: (i) envelhecimento e saúde, (ii) movimento e 

qualidade de vida, (iii) aspectos psicológicos e sociais, e (iv) cotidiano e 

cultura. Também conta com a colaboração de professores, alunos e 

funcionários da IES. De modo geral, o foco das atividades é relacionado 

a cuidados com a saúde e bem estar. 

Os Centros Universitários Unibh e Una, na cidade de Belo Horizonte, 

também já ofereceram cursos sobre memória e história, dança, teatro, 

gastronomia, línguas, cultura e arte, nutrição, prevenção de quedas, 

hortas urbanas, fitoterapia, informática, Direito, finanças pessoais etc., 

para pessoas com 60 anos ou mais, via Escola da Maturidade e projetos 

extensionistas (UniBH, 2020). 

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais oferece cursos 

via a Universidade Aberta para a Maturidade, como por exemplo: de 

ergonomia nas tarefas domésticas, oficina de fotografia e memória, 

limpeza doméstica e segurança, alimentos para promoção da saúde, 

recuperação de móveis perdidos, primeiros socorros, finanças, etc. 

(Massa, 2020). 

Em relação à duração desses cursos, determinadas instituições 

oferecem de curta duração (e.g. 10 horas), enquanto outras oferecem 

cursos com duração maior (e.g. 40h). A maioria das instituições oferecem 

os cursos gratuitamente e algumas delas cobram uma mensalidade para 

os idosos participarem. 

Algumas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e os Conselhos 

de Direitos da Pessoa Idosa também oferecem diversos cursos e oficinas 

ao público idoso. Organizações como o Instituto Ânima2, Lab 60+3, Rede 

 
2 https://nossoinstitutoanima.com.br/ 
3 https://www.lab60.me/ 
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Longevidade4, CDM5, CEMAIS6, Arca+7, entre muitas outras desenvolvem 

ações educativas em prol da melhoria da qualidade de vida desse público.  

Por fim, os Conselhos da Pessoa Idosa, juntamente com as 

organizações da sociedade civil, realizam parcerias para o 

desenvolvimento de diversas políticas públicas para a pessoa idosa, 

muitas delas voltadas para a educação. Essa parceria público-privada tem 

sido exitosa e trazido boas oportunidades e experiências importantes 

para esse público. 

 

Como tudo começou 

O Instituto Ănima é uma organização de direito privado, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de estimular, fomentar e coordenar projetos 

de inovação, formação, pesquisa, consultoria nas diversas áreas de 

conhecimento e incentivo a iniciativas socioculturais. O maior propósito 

dessa Instituição é a geração de valor para a sociedade por meio da 

educação, sendo referência em práticas inovadoras de aprendizagem e 

gestão, respeitando a pluralidade, a valorização das pessoas e o 

compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

Em seu Estatuto Social de 2005, alterado pela terceira vez em 2020, 

artigo 2, entre as finalidades do Instituto Anima, destacam-se (alíneas I, 

II, III) “desenvolvimento de atividades ligadas à cultura e às artes, (...) 

à educação, do nível básico ao superior, e ao conhecimento”; “a 

promoção da (...) da inclusão social, estimulando o desenvolvimento da 

cidadania baseada em princípios morais, éticos e legais”; “o 

desenvolvimento de atividades sociais aplicadas a idosos”. No parágrafo 

primeiro (alínea l), destaca-se a finalidade de “realizar programas e 

projetos de universidade aberta para formação e capacitação de pessoas 

com mais de 60 anos de idade”. 

 
4 https://redelongevidade.org.br/ 
5 https://cdm.org.br/ 
6 https://www.cemais.org.br/ 
7 https://arcamais.org/ 
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Com o objetivo de contribuir para o atendimento das demandas do 

público idoso, o Instituto Anima criou a UAPI, em parceria com o Centro 

Universitário Una, com o Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, 

com apoio de diversas empresas que destinaram recursos via renúncia 

fiscal para o Programa8, visando oferecer ações gratuitas de educação 

para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, cujo lançamento 

ocorreu no município de Contagem, Minas Gerais, no dia 08/10/2013. 

Inicialmente, a oferta era restrita a cursos e oficinas, tendo se ampliado 

ao longo dos anos. 

O Programa UAPI vem sendo realizado nos espaços de aprendizado 

das Instituições de Ensino Superior (IES) do Grupo Ănima Educação, no 

turno da tarde, especificamente de 14h às 16h30, de segunda a quinta-

feira. Assim, toda a estrutura física dessas IES - como salas de aula, mais 

de 650 laboratórios de todas as áreas do conhecimento, espaços makers, 

salas de metodologias ativas, entre outros - estão à disposição do 

Instituto Ănima para utilização, de forma não onerosa, em quaisquer 

projetos, respeitando as agendas de uso e momentos de ociosidade. 

Além disso, todos os docentes vinculados às IES do Grupo Ănima 

Educação, considerando, doutores, mestres e especialistas, dos quais 

somam hoje cerca de 4.000 professores, estão também à disposição do 

Instituto Ănima, dentro dos períodos de disponibilidade, de modo que 

possam contribuir ativamente como recursos em projetos acadêmicos e 

corporativos. Assim, o Programa envolve a participação de docentes e 

discentes dessas IES, o que favorece e promove a intergeracionalidade. 

Ambas as situações têm caráter estatutário e estão legalmente 

amparadas para garantir compliance e sustentabilidade de todo o 

processo entre as instituições. 

Assim, considera-se que o objetivo desta iniciativa é desenvolver 

ações que contribuam para o envelhecimento saudável e ativo da 

 
8 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Lei nº 13.019, 

sancionada em 2014, que regulamenta as parcerias entre organizações do terceiro setor 

e poder público. 
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população idosa, mediante a oferta de atividades transdisciplinares, de 

cunho educativo que contemplem e desenvolvam aspectos físicos, 

intelectuais, cognitivos e sociais. Nesse sentido, faz-se necessário uma 

contextualização sobre o nosso entendimento da situação do 

envelhecimento no País e, em especial, no município de Belo Horizonte, 

foco deste trabalho. 

 

Os impactos do envelhecimento no mundo, no Brasil e em Belo 

Horizonte 

O cenário atual mundial aponta para a urgência em trazermos para 

a pauta de todos os setores da sociedade a discussão a respeito do 

envelhecimento populacional, uma vez que todos serão impactados por 

esse acontecimento. O setor financeiro, por exemplo, conforme estudo 

realizado pela Hype60 9  e pela Pipe.Social, intitulado Tsunami 60+, 

estima-se que a economia prateada seja a terceira maior atividade 

econômica do mundo, movimentando US$ 7,1 trilhões anuais. Já o 

impacto no setor que envolve serviços da área da saúde é ainda maior, 

visto que à medida que envelhecemos tendemos a desenvolver mais 

doenças, mais incapacidades e aumento do uso de medicamentos e, 

consequentemente, dos serviços de saúde. Assim, se teremos mais 

idosos no futuro precisaremos de maior estrutura na saúde, mais 

hospitais, mais leitos, planos de saúde mais acessíveis, etc.  

No que se refere ao mercado de trabalho/previdência, o tempo de 

permanência desse público em atividades relacionadas à ocupação de 

trabalho tem sido cada vez maior. Contudo, é necessária uma aceitação 

maior por parte das empresas na contratação de profissionais sêniores. 

São apontadas muitas dificuldades por parte das mesmas, como, por 

exemplo, o alto custo com plano de saúde/convênio médico, necessidade 

maior desse público de afastamento no trabalho por razões de saúde, 

 
9 https://tsunami60mais.com.br/ 
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dificuldades em relação às questões tecnológicas, o mundo digital, redes 

sociais, conflitos de gerações, etc. 

O envelhecimento da população brasileira tem acontecido de forma 

bastante acelerada, acompanhando o ritmo mundial. No caso do setor 

financeiro, por exemplo, os dados da referida pesquisa sobre Economia 

Prateada, feita pela Pipe.Social e Hype60+, apontaram que o público 

maduro movimentava um mercado anual de R$ 1,6 trilhão em 2018 no 

Brasil e, em 2020, já passou para R$ 1,8 trilhão. 

No que diz respeito ao mercado de trabalho para esse público no 

Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 

– PNAD realizada pelo IBGE, havia em 2018 40,3% de desempregados 

na idade de 60 anos (IBGE, 2018). Essa situação se agravou ainda mais 

com a pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, segundo a pesquisa 

realizada em 2018 pela PriceWaterhouseCoopers Brasil (PwC) e da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV Eaesp, 2018), o número de pessoas com 

60 anos ou mais anos que trabalha, principalmente como profissional 

autônomo, cresceu exponencialmente nos últimos anos. 

Em relação ao setor da educação, de acordo com o Censo da 

Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) de 2017 (Pnad, 2017), há no Brasil 18,9 mil 

universitários que possuem entre 60 e 64 anos e mais 7,8 mil acima dos 

65. O número pode parecer pequeno no universo de matrículas na 

educação superior – cerca de 8,2 milhões –, no entanto, esta é a faixa 

etária que apresentou maior crescimento desde 2013: 46,3%. Esse 

número tende a aumentar à medida que a expectativa de vida cresce e 

os cursos podem ser realizados na modalidade virtual. Contudo, vale 

ressaltar que a escolaridade do público em questão é ainda bem menor 

do que a das pessoas mais jovens. 30% dos idosos são analfabetos e 

mais da metade tem menos de 4 anos de estudo formal, em um 

analfabetismo funcional, e quase um quarto (22,47%) dos brasileiros que 

não possuem internet, são idosos. 
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Uma situação muito comum enfrentada por esse grupo é a falta de 

controle nos gastos. De acordo com os dados levantados pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC), 5,4 milhões de idosos, com faixa etária entre 

65 e 84 anos, estão com o “nome sujo” no mercado, no Brasil. O aumento 

de idosos endividados foi de 10% em 2019 e estima-se que esse 

percentual seja ainda maior em 2020 (CNDL, 2020). Os principais fatores 

que levam pessoas acima de 60 anos a se tornarem inadimplentes são a 

falta de controle nos gastos e a ajuda financeira a familiares. 

Outro ponto importante diz respeito à violência contra a pessoa 

idosa, o número de denúncias de casos de violência e de maus tratos 

contra idosos vem crescendo significativamente no Brasil nos últimos 

anos, e intensificou ainda mais com a situação causada pela pandemia 

do novo coronavírus. De acordo com os dados do Disque 100 (Disque, 

2021), plataforma do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 

(MMFDH), em um ano o número de denúncias cresceu 59%, quando 

comparados os dados dos anos de 2019 e 2020. Vários tipos de violência 

são relatados: física, moral, psicológica, financeira etc. A violência contra 

o idoso trata-se de uma questão social global que afeta a saúde e os 

direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece 

a atenção da comunidade internacional. 

Desse modo, o processo de envelhecimento vem exigindo 

melhorias nos setores de atendimento, em geral à população idosa, que 

envolvem diretamente a qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas. 

O Estatuto do Idoso, em seus artigos 20 e 21, estabelece que a pessoa 

idosa tem direito à educação, cultura, lazer e diversões que respeitem 

sua peculiar condição de idade, e que o Poder Público deve fomentar 

oportunidades de acesso dos idosos à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a eles 

destinados. 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
565 

No caso da cidade de Belo Horizonte, existe uma preocupação dos 

gestores públicos em desenvolver políticas públicas para a população 

idosa no município. Várias ações foram desenvolvidas pela gestão pública 

municipal, por meio da Diretoria de Políticas para Pessoa Idosa (DPEI10), 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania (SMASAC), em parceria com o Conselho Municipal do Idoso 

(CMI), com as organizações da sociedade civil do município e com as 

instituições de ensino superior. As ações acontecem principalmente no 

âmbito da saúde, educação e assistência social, para idosos 

institucionalizados e não institucionalizados. 

As ações desenvolvidas em Belo Horizonte articulam programas, 

serviços e parcerias que visam a promoção, afirmação do protagonismo, 

defesa dos direitos, combate à violência contra a pessoa idosa, superação 

das desigualdades e a inserção da pessoa idosa na vida econômica, 

política, cultural e social da cidade. Alguns destaques: o Fórum Ampliado 

da Pessoa Idosa; o Conselho possui o terceiro maior Fundo do Idoso do 

país, com contribuições de empresas apoiadoras com atuação em 

diversos locais do País; o número de projetos aprovados no conselho do 

idoso do município ultrapassa 95; muitas ações de fortalecimento dos 

grupos de convivência; campanhas voltadas para o combate à violência 

contra a pessoa idosa; mapeamento e diagnóstico das Instituições de 

Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do município. Observa-se que a 

questão do idoso é uma prioridade no governo do município, que vem 

trilhando, cada vez mais, o caminho para Belo Horizonte ser reconhecida 

como “Cidade amiga do Idoso”, um título concedido pela Organização 

Mundial da Saúde às cidades que cumprem com todos os pré-requisitos 

estabelecidos Guia Global, que tem como premissa: 

 

 

 

 
10 https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/sudc/politicas/pessoa-idosa 
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Uma cidade amiga do idoso estimula o envelhecimento 

ativo ao otimizar oportunidades para saúde, participação 

e segurança, para aumentar a qualidade de vida à 

medida que as pessoas envelhecem. (OMS, 2008. p. 7). 

 

Conforme citado no tópico anterior já existem muitas iniciativas em 

municípios brasileiros que objetivam oferecer à população idosa 

atividades educativas, sendo de fundamental importância desenvolver 

atividades voltadas para valorização, promoção do bem-estar, qualidade 

de vida, inserção social, aumento da autoestima, apoio para a educação 

financeira, apoio ao idoso em situação de violência e fortalecimento de 

vínculos de grupos de convivência os quais essas pessoas pertencem. 

Entende-se que para o cumprimento da Política Nacional do Idoso 

(Brasil, 1994) e do Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) é necessário um 

esforço conjunto de toda a sociedade na discussão e implementação de 

soluções que ofereçam caminhos para melhor qualidade de vida. Desta 

forma, as instituições de ensino superior, bem como as organizações da 

sociedade civil, como é o caso do Instituto Ânima, têm tomado parte 

neste esforço conjunto, na produção de conhecimento sobre a velhice, 

propondo pesquisas sobre envelhecimento ativo e longevidade e ações 

de extensão que contribuam para o bem-estar da população idosa, ao 

mesmo tempo em que proporciona um espaço intergeracional de 

aprendizado sobre o envelhecimento humano.  

A seguir, apresentamos os resultados do Programa Universidade 

Aberta à Pessoa Idosa (UAPI) do Instituto Ânima, mencionado 

anteriormente, voltado para as pessoas com 60 anos ou mais, em 

parceria com o Conselho do Idoso de Belo Horizonte e o Centro 

Universitário Una. 
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Resultados alcançados à luz dos idosos participantes do 

Programa 

Os dados apresentados nesta seção referem-se ao ano de 2019, 

compreendendo os meses de fevereiro a dezembro. Os cursos oferecidos 

pela Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UAPI) têm duração de um 

semestre, isso porque os cursos são ofertados dentro das unidades do 

Centro Universitário Una, em Belo Horizonte - Minas Gerais. Com isso, a 

UAPI segue o calendário acadêmico institucional. Então, as atividades 

ocorrem de fevereiro a julho (1º semestre) e de agosto a dezembro (2º 

semestre). 

Segundo o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) pessoas com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos são consideradas idosas. A UAPI BH 

oferta um total de 8 cursos voltados exclusivamente para este público, 

60+. Os cursos oferecidos são: informática, direito, inglês, hortas 

urbanas, fitoterapia, cinema, finanças e alfabetização. Estes cursos e 

oficinas foram propostos considerando o público idoso residente no 

entorno das unidades do Centro Universitário Una, onde ocorriam os 

encontros presenciais e aulas. 

Os cursos e oficinas estavam distribuídos em três diferentes 

unidades da Una BH e em diferentes regiões, oeste, centro e norte. Dessa 

forma, idosos residentes em diferentes bairros ou regiões da cidade de 

Belo Horizonte, ou região metropolitana, poderiam se matricular no curso 

e na unidade que fosse mais próxima à sua residência. 

O número de vagas ofertadas variou conforme a demanda. Cursos 

como informática e direito, por exemplo, tiveram uma alta procura por 

parte dos idosos. Com isso, o número de vagas era maior e as inscrições 

encerravam-se rapidamente. Os demais interessados podiam inscrever-

se numa lista de espera que era criada. Assim, os idosos que eram 

matriculados deveriam se comprometer a estar presente e participar das 

aulas. Caso o idoso tivesse mais de 3 faltas consecutivas e sem 
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justificativa, ele perdia a vaga, e as pessoas da lista de espera eram 

convidadas a participar das aulas. 

No ano de 2019, a UAPI ofereceu as seguintes vagas, conforme 

Figura 01. 

 

Figura 01: Relação de cursos X vagas ofertadas em 2019 

Curso Nº de Vagas 

2019/1 

Nº de Vagas 

2019/2 

Alfabetização 80 80 

Cinema 20 20 

Direito 120 120 

Finanças 120 80 

Fitoterapia 120 80 

Hortas Urbanas 120 120 

Informática 400 200 

Inglês 80 80 

Total de vagas 1020 780 

Fonte: Autoras (2021) 

 

Como pode-se observar, houve um expressivo número de vagas 

ofertadas pelo programa ao longo de 2019. Entretanto, na pesquisa de 

satisfação realizada ao fim do 1º e 2º semestre de 2019, tivemos um 

total de 615 idosos que participaram da pesquisa. Assim, a análise dos 

dados apresentada nesta seção refere-se aos idosos que responderam à 

pesquisa de satisfação. 

Esta pesquisa foi realizada via formulário online, disponível no 

Google Forms, nas últimas semanas dos cursos, ao fim de cada semestre. 

O formulário era composto por questões relativas ao perfil do idoso (faixa 

etária, escolaridade, cursos realizados), nível de satisfação em relação às 

aulas, professores, carga horária, infraestrutura e também o que mais 

gostou e o que menos gostou. 
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Os professores bolsistas orientavam os idosos na realização desta 

pesquisa durante o período das aulas, a fim de esclarecer eventuais 

dúvidas. Assim, era reservado um tempo da aula para preenchimento das 

respostas. Nas turmas de informática, a realização da pesquisa era feita 

como uma atividade da aula e os próprios idosos respondiam a pesquisa 

usando o computador. Nos demais cursos, o formulário era impresso e, 

após as respostas dos idosos, os professores bolsistas inseriram as 

respostas no formulário online. 

Sobre a faixa etária, foi possível observar que a maioria dos idosos, 

87%, estão na faixa etária de 60 a 75 anos, conforme pode-se observar 

na Figura 02. Isto é, a maioria dos idosos são idosos jovens, que 

normalmente são mais ativos e têm condições de se locomover sozinhos. 

 

Figura 02: Perfil etário dos idosos atendidos pela UAPI em 2019  

 
Fonte: Autoras (2021) 

 

Em relação à questão: “Como souberam dos cursos oferecidos pela 

UAPI?”, a maioria dos idosos, 60,5%, foi informado por amigos e 

conhecidos. Isso reforça a importância dessa rede de comunicação, a 

publicidade boca a boca. 

Sobre os cursos que frequentam, a maioria dos idosos da UAPI 

estão matriculados nos cursos de informática (39%), direito (22%) e 

inglês (11%) (Figura 03). Estes números mostram a preocupação do 
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idoso em aprender a utilizar tecnologia e sentir-se incluído digitalmente, 

além de compreender seus direitos e conhecer um novo idioma. 

 

Figura 03: Relação de idosos x curso 

 
Fonte: Autoras (2021) 

 

Sobre o nível de satisfação, vários aspectos foram avaliados como 

infraestrutura, professores, organização dos cursos, dentre outros. De 

modo geral, os idosos estão muito satisfeitos com os bolsistas, 

professores, organização, coordenação e infraestrutura nos campi. 

Dentre os itens que mais gostaram, destacam-se: (i) nivelamento das 

turmas com idosos da mesma faixa etária; (ii) atenção e paciência dos 

professores e bolsistas; (iii) socialização e amizades que foram feitas no 

curso e (iv) carinho recebido dos professores, bolsistas e colegas. Em 

relação ao que menos gostam, vários idosos comentaram sobre a 

periodicidade das aulas (1x por semana) e tempo das aulas (2 horas 

semanais). Também comentaram da possibilidade de ter outros cursos e 

oficinas na UAPI BH, como gastronomia, mais cursos de idiomas, como 

espanhol ou francês, e dança. 
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Em relação aos benefícios da UAPI à vida dos idosos, alguns 

destacaram: (i) reintegração à sociedade, de sentir-se útil e conectado; 

(ii) espaço de convivência com outras pessoas da mesma faixa etária; (iii) 

melhora da auto estima e (iv) redução de medicamentos antidepressivos. 

Segundo um idoso (participante 297), a UAPI permitiu “o retorno às salas 

de aula, o prazer no aprender, a alegria no compartilhar e conviver, 

entrar no mundo moderno sem grandes dificuldades, sair do abismo da 

depressão”. Estes dados demonstram a importância e os benefícios de 

ações como essa para os idosos. 

A seguir, são apresentados alguns depoimentos dos idosos sobre o 

que a UAPI representa para eles. 

Participante 87: “A faculdade aberta foi a melhor coisa que 

aconteceu nesse momento. Os idosos precisavam encontrar uma maneira 

de ocupar seu tempo. Muitos estavam deprimidos, tristes, se sentindo 

sozinhos. A faculdade aberta mudou a perspectiva de vida de muitas 

pessoas.” 

Participante 92: “Foi uma iniciativa espetacular em promover esses 

cursos às pessoas idosas. Apesar da pouca idade dos bolsistas, não houve 

conflito de gerações. Sugiro que continuem com estes cursos e ampliem 

a outras cidades. Parabéns.” 

Participante 119: “Não tenho crítica, somente agradecer a 

universidade por dar-nos a chance de estarmos aqui, fazendo com que 

nossas mentes não estejam em coisas ruins, pois mente parada é 

somente tristeza, doenças, depressão, etc. Muito obrigada por tudo que 

este estabelecimento tem feito por nós da terceira idade. Muito obrigada 

pelo carinho de vocês por nós.” 

Participante 201: “Só tenho a agradecer. A organização de uma 

forma geral quanto ao horário, intervalo, lanche, e o principal, a didática 

utilizada nas aulas.” 

Na próxima seção, apresentamos a discussão sobre esses dados. 
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Discussão dos Resultados 

A experiência da UAPI vai muito além de um espaço de aprendizado 

para todos os envolvidos, idosos, alunos bolsistas e professores 

mentores. A relação intergeracional auxilia na ampliação da comunicação 

entre esses indivíduos de diferentes faixas etárias e contribui para a 

formação dos jovens, à medida que eles tendem a desenvolver um olhar 

mais atento à terceira idade. Além disso, desenvolvem habilidades 

comportamentais importantes, como paciência e escuta ativa. Outro 

benefício que podemos citar se relaciona ao vínculo social que permite 

aos envolvidos enriquecer seus conhecimentos e adquirir experiências de 

vida. Por fim, essa relação entre diferentes gerações contribui para 

desconstruir estereótipos e minimizar os preconceitos relacionados à 

idade. 

Na visão de Paulo Freire (Freire, 2011), a educação deve promover 

a libertação dos indivíduos e os auxiliar na luta pelos seus direitos 

enquanto cidadãos. Esse é o conceito de educação libertadora. Na UAPI, 

o estudante bolsista e o idoso são protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem. O conhecimento prévio e a experiência de vida que o idoso 

possui são considerados no processo de aprendizado, em respeito à sua 

individualidade e sua história. Nas aulas, os idosos são convidados a 

compartilhar casos ou experiências, e esse é ponto de partida para o 

desenrolar do conteúdo. Com isso, o aprendizado se dá de forma 

autônoma, independente e crítica. O bolsista conduz esse processo 

educativo em diálogo constante com o idoso, sempre respeitando seu 

conhecimento prévio. 

Os valores de uma igualdade diferenciada, em que as diferenças de 

cada um assumem o mesmo protagonismo, num diálogo importado com 

a prática quotidiana da sociedade. É nesse percurso que se incentiva a 

construção de reflexões, em que o educador funciona como elo 

motivacional e mediador, apresentando uma plataforma de partilha de 
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saberes e de mundividências e fazendo dela um eixo identitário daquela 

comunidade popular. 

Quando os idosos são questionados sobre os benefícios de 

participar da UAPI o primeiro comentário que vem à mente, em geral, 

não está relacionado à aprendizagem. Mas aos resultados sociais 

associados como: fazer novas amizades, se socializar com pessoas da 

mesma faixa etária, compartilhar interesses comuns e encontrar um 

grupo de apoio. Na verdade, a UAPI pode ser caracterizada por devolver 

a sensação de vitalidade e empoderamento do idoso, mostrando que ele 

é capaz. Ou seja, isto vai muito além de um espaço de formação de 

adultos. 

Por meio da participação dos cursos oferecidos pela UAPI, os idosos 

aprendem conteúdo do seu interesse e também têm a oportunidade de 

ocupar seu tempo livre. Antes de participar do projeto, vários idosos 

comentavam que eram muito ociosos, passando grande parte do tempo 

na frente da televisão, ou cuidando da casa e dos netos. Com a 

participação na UAPI eles têm um tempo para eles. Tempo este que é 

dedicado aos estudos dos conteúdos que aprendeu, do prazer de ter ou 

fazer algo que gosta para se ocupar, cuidar da sua saúde mental e 

emocional, além de socializar e interagir com pessoas da mesma faixa 

etária. Assim, a UAPI contribui para o resgate da autonomia dos idosos. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (OMS, 2015) define 

envelhecimento saudável como “processo de desenvolvimento e 

manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade 

avançada.” Neste sentido, a UAPI contribui para este envelhecimento 

saudável, à medida que oferece aos idosos um espaço onde podem estar 

em contato com outros idosos da mesma faixa etária e fazer novas 

amizades, além de se relacionar com outras pessoas de diferentes faixas 

etárias (e.g. professores, bolsistas e funcionários da IES, etc.) e, 

consequentemente, aprender novos conteúdos a partir de suas 

demandas e interesses. 
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Considerações finais 

 Este artigo teve como objetivo apresentar o Programa 

“Universidade Aberta à Pessoa Idosa” do Instituto Ânima. Para isso, 

foram utilizados como base para a pesquisa dados coletados ao longo do 

ano de 2019, com o objetivo de mensurar o nível de satisfação dos idosos 

participantes. A partir da análise realizada, foram apresentados os 

benefícios adquiridos com esse programa pela população idosa atendida 

no município de Belo Horizonte. 

 É sabido que o processo de envelhecimento populacional no Brasil 

e no mundo vem crescendo cada vez mais. O censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) mostrou que 

o crescimento da população idosa, que era de 4,8% em 1991, passou 

para 5,9% em 2000 e 7,4% em 2010. Vale ressaltar que a projeção para 

o ano de 2050 é que cerca de 19% da população brasileira seja idosa, 

mudando significativamente o padrão na pirâmide populacional do país. 

Essa transição demográfica afeta a sociedade como um todo, uma 

vez que exige mudanças no olhar para a população idosa e para a cultura 

da longevidade vigente. Isso requer também novos métodos de 

planejamento por parte dos gestores públicos, tendo em vista a 

promoção de ações, na tentativa de aumentar a qualidade de vida e o 

bem-estar dessa população. Ressalta-se que, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda que políticas públicas relacionadas à área do 

envelhecimento levem em consideração aspectos sociais, econômicos, 

comportamentais, pessoais, culturais, além do ambiente físico e acesso 

a serviços de saúde e assistência social (Veras, 2009). Além disso, a 

Política Nacional do Idoso do Brasil diz respeito não somente a garantia 

à saúde, como também a prestação de serviços de assistência social, 

educação, trabalho e previdência social, habitação e urbanismo, cultura, 

esporte e lazer (Brasil, 1994). 

Assim, constata-se que o aumento da longevidade tem gerado o 

surgimento de novos desafios para a gestão de políticas públicas. Um dos 
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maiores desafios da atualidade é manter o bem-estar dessa população, 

pois longevidade não é sinônimo de envelhecimento saudável. A 

longevidade ativa demanda ações de diversas naturezas e estratégias 

políticas alinhadas com propostas sustentáveis e participativas. 

Um desses desafios trata-se em conhecer bem as necessidades da 

pessoa idosa, isso permitirá a tomada de decisões mais assertiva por 

parte dos gestores públicos. Além disso, a saúde, a educação e a 

qualidade de vida desse grupo etário sofrem a influência de diversos 

fatores, entre eles os físicos, cognitivos, psicológicos e socioculturais e 

atraem, portanto, o interesse de diferentes campos de saber. 

Para programas, projetos ou ações que envolvam, por exemplo, a 

educação de idosos é fundamental considerar a história de vida desse 

idoso e valorizar seu conhecimento prévio, de modo que o processo de 

ensino e aprendizado façam sentido para ele. Esse ato está diretamente 

relacionado à educação libertadora, proposta por Paulo Freire, por isso o 

Poder Público deve fomentar oportunidades de acesso do idoso à 

educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. 

A proposta da “Universidade Aberta à Pessoa Idosa” (UAPI) do 

Instituto Ânima surge, assim, como forma de favorecer o 

empoderamento da população idosa atribuindo novos significados para 

esta fase da vida como um momento para novas conquistas e para 

desfrutar a vida, além de acelerar a inclusão digital desse público. As 

experiências e conhecimentos acumulados proporcionam aos idosos as 

chances de construir novas identidades, concretizar projetos 

abandonados em outros estágios da vida e constituir relacionamentos 

mais proveitosos com todas as gerações. 
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CAPÍTULO 31 – PROPOSTA DE FORMAÇÃO PARA GRUPOS DE 

IDOSOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA COM A METODOLOGIA 

FREIRIANA  

 

 

Tatiane Andrade Alvarez 

Marisa Accioly 

 
 

O presente texto apresenta uma proposta de formação para grupos 

de idosos fundamentada na metodologia de Paulo Freire, esta proposta 

foi realizada no ano de 2009, em um espaço público localizado na região 

norte da cidade de São Paulo.  

O processo de envelhecimento da população brasileira, demanda 

uma atenção às peculiaridades nas Políticas Públicas voltadas à Pessoa 

Idosa, uma das formas de organização da sociedade civil são os 

Conselhos, que surgem para tornar a sociedade mais democrática por 

garantir o direito da população de exercer o poder por meio de sua 

participação. Os conselhos constituem “modalidade institucional bastante 

avançada [...]. Em vez de uma estrutura burocrática especializada e 

verticalizada, com poderes absolutos sobre a gerência de programas, 

optou-se pela criação de conselhos como instâncias de consulta e 

deliberação” (Favareto – Demarco, 2002).  

O Conselho do Idoso no Brasil, previsto em lei específica (Lei federal 

nº10. 741, de 01 de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso) 

é destinado para exercer a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização 

e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, constituem uma nova categoria de órgão 

colegiado deliberativo, de caráter público e representação paritária, de 

grande aceitação nacional. Mesmo essa lei sendo aprovado somente em 

2003, o primeiro Conselho do Idoso criado no país foi no Estado de São 

Paulo em 1986.  

Em âmbito nacional as Políticas Públicas para as pessoas idosas 

obteve avanços, depois da Constituição Federal de 1988, que assegura 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
579 

os direitos específicos para população idosa, a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS – Lei 8.742/93), foi publicada a Lei n° 8.842/1994, que 

estabeleceu a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003), o Decreto n° 5.109/2004 determinou a 

composição, a estruturação, as competências e o funcionamento do 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI. 

Após o estabelecimento das leis e marcos percebeu se um 

crescimento no número de Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. O 

Conselho Nacional da Pessoa Idosa publicou em 2020 uma relação dos 

Conselhos Municipais registrados. No documento, constam 1.645 

conselhos nos municípios, num universo de 5.570 cidades. O dado reforça 

a necessidade da instalação dos Conselhos Municipais de Direitos da 

Pessoa Idosa, assim como todos os demais conselhos de direitos. 

(Giacomin, 2020) 

Nesse sentido observa-se que uma das estratégias centrais no 

processo de planejamento, elaboração, monitoramento e 

acompanhamento das Políticas Públicas que atuam na área do 

envelhecimento é a participação ativa da pessoa idosa (Domingues, 

2008).  

A Política Nacional do Idoso PNI em seu artigo primeiro, afirma que 

“A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade”. Os idosos brasileiros 

mesmo amparados pela PNI dispõem de uma organização social tímida 

para reivindicar os seus direitos. Existe uma fragilidade em relação a 

gestão participativa por razão do modelo sócio-cultural e político 

historicamente adotado no país, assim também há uma fragilidade na 

qualificação da população para concretizar o novo modelo de gestão. 

Intervenções sócio- educativas, nesse contexto, auxiliam a participação 

dos atores sociais dos conselhos e espaços participativos, contribuem 

para reflexões a respeito de como fiscalizar e monitorar a efetivação das 
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leis previstas no Estatuto do Idoso, propiciando discussões com que a 

pessoa idosa seja protagonista do processo de mudanças sociais. 

Na América Latina aponta-se para importância da educação 

associada aos processos de construção da cidadania, trata-se de uma 

educação voltada ao objetivo global de formar cidadãos autônomos e 

críticos. (Castilho e Osório, 1997). 

Carole Pateman (1992) em seu livro Participação e Teoria 

Democrática trata a Educação Política como um modo de capacitar 

psicologicamente o individuo para a democracia tornando o capaz, de 

tratar as questões coletivas, de levar em conta não apenas seus 

interesses privados, mas também os interesses coletivos. 

Nesse sentido (Castillo e Osório, 1997) entendem que a educação 

deve orientar-se no sentido do fortalecimento da democracia, por meio 

da criação de capacidades nos cidadãos, para participarem de instituições 

da sociedade civil; para exercerem o poder de controle sobre o governo. 

É digno de nota as palavras de Freire: 

 

Não dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem 
quer que seja. Mas, sem a educação, é difícil construir a 

cidadania. A cidadania se cria com uma presença ativa, 

crítica, decidida, de todos nós com relação à coisa pública. 

Isso é dificílimo, mas é possível. A educação não é a chave 

para transformação, mas é indispensável. A educação 

sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a 
cidadania. (Freire, 1995, p. 15). 

 

Quando tratamos de participação popular no Poder Público por meio 

de espaços participativos (fóruns, conselhos e outros mecanismos de 

representatividade da sociedade civil), percebe se a necessidade de 

qualificação técnica e política da população. 

Em pesquisa realizada pela Frente Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa foi destacado a necessidade de 

capacitações para melhor compreensão dos Conselhos enquanto espaço 

de escuta, participação e controle social (Giacomin, 2020). Nesse sentido 
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foi elaborada uma proposta de formação, baseada nas estratégias 

educacionais de Paulo Freire, orientando cada vez mais o pensamento de 

que as intervenções educacionais mais adequadas para esse segmento 

etário são aquelas que consigam fazer com que a construção do 

conhecimento esteja vinculada ao universo e cotidiano dessa população. 

Assim esse estudo planejou e elaborou um pré-teste de uma 

Formação sobre Políticas Públicas de envelhecimento implantadas no 

município de São Paulo nas áreas de saúde e assistência social. A 

intervenção teve a proposta de empoderar a Pessoa Idosa com 

conhecimento sobre Política, representatividade, direito e deveres. 

 

Método 

O estudo teve o objetivo de planejar, elaborar e desenvolver um 

pré teste de uma Formação com conteúdos relacionados as políticas de 

Saúde e Assistência Social, voltadas para população idosa do município 

de São Paulo. Foi uma pesquisa exploratória e descritiva, com estratégias 

educacionais baseadas na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire 

(1996). 

O estudo foi desenvolvido presencialmente em 2009 no Clube 

Escola Jd. São Paulo localizado na região norte da cidade de São Paulo. 

Os Clubes Escolas existem desde maio de 2007 e são coordenados pela 

Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo. Nesses 

espaços são oferecidas atividades esportivas, recreativas e culturais para 

todas as idades. 

Participaram 19 pessoas com mais de 50 anos alunos ou não das 

atividades do Clube Escola Jd. São Paulo. A formação foi realizada uma 

vez por semana com duração de 02 horas durante 05 semanas (um mês 

e meio). O conteúdo da formação foi dividido em dois Módulos: I - 

Sensibilização; II - Política Municipal para Pessoa Idosa e Estatuto do 

Idoso. Segue o quadro com título, objetivos, recursos metodológicos e 

observações de cada aula: 
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Quadro 01: Título, objetivos, recursos metodológicos e observações de cada 

aula. 

Módulo I – 

Sensibilização 

- Discutir sobre envelhecimento populacional; 

- Resgatar à memória política desde 64 até os dias de hoje; 

- Discutir sobre o trabalho em grupo e salientar as experiências deles 

com esse tema. 

 Tema Objetivo 
Recursos 

Metodológicos 
Observação 

 
 

 

Módulo I – 
Sensibilização  

Brasil um 

país de 
cabelos 

brancos 

- Sensibilizar os 

participantes 
sobre o processo 

de 

envelhecimento; 
- Desmistificar os 

mitos e 

estereótipos que 
agregam essa 

fase da vida. 

Reportagens, 

cartelas, cartolinas, 
canetão e grupos de 

discussão. 

Alguns alunos não 

estavam escritos 
no curso e 

participaram 

somente por 

curiosidade. Houve 
a aplicação do 

questionário para 

verificar os dados 
sócios 

demográficos dos 

participantes e a 
expectativa deles 

frente ao conteúdo 

a ser oferecido. 

 
 

 

Módulo I – 
Sensibilização  

Conheça e 

relembre os 

fatos da 
história 

política do 

Brasil 
“Amanhã há 

de ser a    um 

outro dia' 

 - Resgatar à 

memória política 

dos participantes, 
lembrando de 

fatos que 

aconteceram 
desde o golpe de 

64 até a 

redemocratização. 

Imagens da época, 
fotos e cartolinas. 

Os alunos 
trouxeram fotos de 

quando eram mais 

jovens e o grupo 
relembrou os 

momentos 

registrados nas 
fotos. 

 

 
 

Módulo I – 

Sensibilização  

 

Ninguém 

pode viver 
sozinho e os 

Conselhos 

Gestores de 
políticas 

públicas e 

Conselhos 

de Idosos. 

- Conscientizar 
os participantes 

da importância do 

trabalho em 
grupo; 

- Trabalhar as 

questões dos 
Conselhos 

gestores de 

políticas públicas 

e Conselhos de 
Idosos. 

Estudo de caso, 
dramatização, 

cartelas, cartolinas. 

Nesse dia estava 

chovendo muito e a 

linha azul do metrô 
estava com 

problemas no 

período da manhã, 
por esse motivo 

houve um número 

pequeno de 
participantes. No 

entanto a aula 

sobre participação 
na comunidade 

estendeu-se, pois 

os alunos 

desejaram 
compartilhar suas 

experiências e não 

foi possível 
trabalhar o 

conteúdo de 

conselhos. 
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Módulo II – 

Política Municipal 

para Pessoa 
Idosa e Estatuto 

do Idoso 

 

- Conhecer e entender os Conselhos gestores de políticas públicas e Conselhos 

de Idosos; 

- Conhecer e entender a Política Pública Municipal na área da assistência social 
e saúde e o Estatuto do Idoso. 

 

 Tema Objetivo 
Recursos 
Metodológicos 

Observação 

Módulo II – 
Política Municipal 

para Pessoa 

Idosa e Estatuto 
do Idoso 

 

Estatuto do 

Idoso, Política 
Pública 

Municipal na 

área da saúde 
e Política 

Pública 

Municipal na 

área da 
assistência 

social. 

 - Conhecer o 

Estatuto do Idoso e 

a Política Pública 
Municipal na área 

da saúde e na área 

da assistência 

social. 

Estatuto do Idoso e 

grupo de discussão 

Nesse dia discutiu-se o 
conteúdo de Conselhos 

e não foi possível por 

demanda dos 
participantes trabalhar 

o tema de Políticas 

municipais e Estatuto 
do Idoso. Houve a 

aplicação do 

questionário do 

Módulo de 
Sensibilização. 

Módulo II – 

Política Municipal 
para Pessoa 

Idosa e Estatuto 

do Idoso 
 

Encerramento 

- Revisar e avaliar 

com os 

participantes 
sobre os temas 

discutidos. 

Cartelas, cartolinas e 

banquete. 

No último dia 

trabalhou-se os 

conteúdos do Estatuto 
do Idoso e a Política 

Pública Municipal na 

área da saúde e na 

área da assistência 
social.Houve pouco 

tempo para discussão 

dos temas e os alunos 
levaram comida e 

bebida para realização 

da aula banquete. 
Houve a aplicação do 

questionário do 

Módulo II. 

Fonte: São Paulo (2009). 

 

Considerações finais 

Os resultados encontrados indicaram que a população participante 

era em sua maioria do sexo feminino, com escolaridade até 04 anos e 

com idade média etária de 68 anos. Mesmo havendo participantes com 

menos de 60 anos a maioria eram idosos. Confirmando dado da literatura, 

grande parte dos participantes desse estudo pertencia ao sexo feminino, 

a maior projeção do sexo feminino nas idades mais avançadas é um 

fenômeno que é denominado de Feminização da velhice. (Camarano, 

2006; Neri, 2007). 

Na questão que analisa a participação dos idosos em movimentos 

sociais, fóruns ou conselhos gestores, observa-se que 50% já haviam 
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participado desses movimentos e os outros 50% nunca participaram. 

Para Freire, o essencial é a reinvenção do ser humano no aprendizado de 

sua autonomia. A autonomia se constitui na experiência de várias, de 

inúmeras decisões que vão sendo tomadas é decidindo que se aprende a 

decidir. 

A avaliação dos alunos perante o método adotado pelo curso foi 

positiva, sendo que 100% dos alunos consideraram adequado o método 

utilizado. Na visão de Freire (1996) educandos e educadores aprendem 

em conjunto, dimensão que considera o universo dos educandos como 

parte indispensável para a construção do saber. A frase escrita por um 

aluno vem ao encontro com esse pensamento freiriano “trouxemos 

conhecimentos após a motivação dos professores, onde podemos mostrar 

muita coisa...” e relato como: “... muito, pois voltamos ao passado bem 

próximo” e “seria bom se mais pessoas tivessem conhecimento sobre 

todos estes assuntos que foram discutidos”, mostram a satisfação dos 

alunos.  

A metodologia freiriana utilizada nesse estudo foi adequada para 

essa população, ao articular teoria e prática sistematizando com 

experiências cotidianas dos alunos foi proporcionado um espaço de 

construção coletiva do conhecimento. Intervenções sócio-educativas 

precisam ser difundidas e sistematizadas com o objetivo de incentivar a 

participação e o engajamento da população idosa. Há uma grande 

demanda por parte dos idosos em conhecer, entender e estudar sobre 

seus direitos e políticas públicas, cabe aos profissionais que trabalham 

com esta população incentivar, propor e articular espaços e metodologias 

com foco no protagonismo e empoderamento. 
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CAPÍTULO 32 – A REVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO INTERGERACIONAL 

À LUZ DA PEDAGOGIA FREIRIANA 

 

 

Marcia Freire 

Evelise Paula Ferreira 

 

 

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, 

silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar 

o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, 

se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 
exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os 

homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. (Freire, 1987, p. 58). 

  

O século XX foi um período da história da humanidade marcado por 

grandes avanços em diferentes áreas do saber, o que acarretou grandes 

transformações. O recorte que nos interessa neste artigo diz respeito a 

um desses aspectos: o aumento na expectativa de vida, que aconteceu 

graças à ciência, à tecnologia e aos avanços no conhecimento. O declínio 

da mortalidade foi resultado da aplicação de ideias novas no campo da 

saúde individual e coletiva e dos benefícios trazidos pelo aumento de 

produtividade, que possibilitaram melhores condições de moradia, 

nutrição e saneamento básico, pela vacinação em massa e a descoberta 

dos antibióticos. 

De acordo com as estatísticas do IBGE, o Brasil e vários países da 

Europa estão envelhecendo, assim, os agentes políticos, Estado e 

Sociedade, precisam rever conceitos relevantes sobre tal 

envelhecimento, diante de problemas e conflitos decorrentes dessa nova 

realidade como o preconceito e a exclusão social. Com o crescimento da 

população idosa, a grande preocupação é a garantia de que esta faixa 

etária esteja protegida nas mais diferentes esferas, assim, 

proporcionando-lhe melhor qualidade de vida e bem estar. O Estado 

desenvolve políticas públicas voltadas para cada esfera, mas sabemos 
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também a importância da parceria da sociedade civil para o atendimento 

de todas as demandas dessas pessoas.  

A legislação e as políticas públicas voltadas aos idosos estão 

evoluindo de acordo com o crescimento desta população, gerando 

discussões e pautas de debate na Organização das Nações Unidas (ONU), 

no Estado, Universidades e Sociedade Civil. Por outro lado, podemos 

perceber que, muitas vezes, falta articulação entre todos esses âmbitos 

para uma maior eficácia das ações propostas. 

Ciente deste fato, a própria ONU em seu Plano de Ação recomenda 

o desenvolvimento de políticas públicas para tal segmento e o trabalho 

de conscientização e mobilização de toda a sociedade para que esta cobre 

de seus governantes, por exemplo, mais acesso às informações, 

atualização nos currículos de ensino e participação efetiva nesse 

processo, buscando cada vez mais transparência em relação à execução 

e à divulgação dos objetivos a serem alcançados pelos diversos projetos. 

No Brasil, a incorporação das questões referentes ao 

envelhecimento populacional foi fruto de pressões da sociedade. 

Destacamos o papel da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) em 1961, e dos grupos de Convivência do SESC em 1963, que 

deram início a uma política concreta para idosos. 

Posteriormente, em 1974, com a criação do Ministério de 

Previdência e Assistência Social (MPAS), que instituiu a Lei Nº 6.119/74, 

garantiu-se uma renda mensal vitalícia para os idosos. 

O surgimento de leis de amparo aos direitos e deveres da pessoa 

idosa tem evoluído, mesmo que de forma lenta em alguns aspectos, 

assegurando várias questões na esfera do envelhecimento populacional. 

A Constituição Federal de 1988, em seu inciso IV - artigo 3º, dispõe que 

é objetivo fundamental do Estado promover o bem-estar de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação e, em seu art. 230, define que a família, a sociedade e 

o Estado têm o dever de amparar e garantir o bem-estar da pessoa idosa, 
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o que foi um grande passo em busca da dignidade e cidadania da 

população idosa.  

A primeira lei específica para o idoso, assegurando seu direito como 

cidadão, foi estabelecida na Política Nacional do Idoso (PNI) de 1994, 

com normas para o direito da cidadania através de reivindicações e 

debates dos profissionais das áreas de Geriatria, Gerontologia e 

educadores. Também foi elaborado um ofício que serviu de base para lei 

nº 8.842, apesar de ter sido considerada genérica, pois faltaram questões 

importantes referentes às áreas financeira, jurídica e medidas de 

punição. Estes pontos vieram a ser assegurados somente anos depois 

com Estatuto do Idoso. 

 Em 2003, surgiu o Estatuto do Idoso estabelecendo a maior 

garantia dos direitos da pessoa idosa no país a partir das disposições de 

normas e diretrizes para formulação e execução de políticas públicas e 

serviços destinados à população idosa, que passa a ser definida como 

sendo a população com idade igual ou superior a 60 anos. O Estatuto 

assegura as garantias de acesso a direitos fundamentais, como direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária, oferecendo ainda proteção ao idoso contra 

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. 

 Além dessas leis citadas, existem outras leis regulamentadas, 

normas, códigos, fóruns, entre outros, como o Conselho Nacional da 

Pessoa Idosa, criado em 2006 e que tem como competência supervisionar 

as Políticas Públicas voltadas a essa população, visando, principalmente, 

a integralidade da atenção ao idoso e a articulação de todos os setores, 

contribuindo assim para a conquista da longevidade. 

Porém, enfrentamos outras questões além das jurídicas, de direitos 

previdenciários e afins, que devem ser pautadas e discutidas no âmbito 

do envelhecimento, como as que geram conflitos entre diferentes 

gerações e envolvem cooperação e solidariedade, pois, com tal 

crescimento, essa questão pode se agravar, prejudicando os idosos, 
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impedindo-os de desfrutar de uma melhor qualidade de vida não somente 

como cidadão de direito, mas como um ser social. Segundo Neri (2001), 

“As relações entre gerações no Brasil são de extrema complexidade e 

variabilidade, não permitindo generalização de dados obtidos em países 

desenvolvidos”. As peculiaridades da pessoa idosa vão além de dados 

estatísticos, o envelhecimento populacional não se limita somente ao 

Brasil, porém, não devemos comparar com os países desenvolvidos 

questões que se referem a conflitos de gerações. 

 De acordo com Ferrigno, existe um conflito de gerações devido à 

falta de interesse pelo outro, que leva a uma distância afetiva, sendo 

necessária uma relação de amizade e convivência entre as gerações, 

iniciando-se pela família e se estendendo à sociedade. Ainda segundo o 

autor, “há algumas décadas, quando os centros urbanos ainda não eram 

tão extensos, quando era possível observar grupos atentamente ouvindo 

histórias contadas por pessoas idosas, inclusive por seus avós”. 

(Ferrigno, 2009) 

Além da urbanização, existem outros fatores que levaram a esse 

distanciamento, conforme citamos no início, porém, não se deve somente 

discutir o distanciamento do jovem em relação ao idoso, mas também o 

distanciamento dos idosos em relação aos jovens, é sempre uma via de 

mão dupla. Conforme destaca Moscovic (2003), esta é uma questão de 

ambas as partes, isso diz respeito ao idoso não olhar para o mundo do 

jovem e o jovem não olhar para o mundo do idoso, e os valores sociais 

como a troca de experiência se perdem. É importante expandir o olhar 

além de sua faixa etária. Muitos são os fatores que levam ao 

distanciamento da diferentes gerações e que poderão ser discutidos em 

outro momento. Para as reflexões deste artigo, vamos nos deter ao que 

pode aproximar gerações, em específico, a contribuição da área 

educacional. 

A educação é um dos meios para se praticar o convívio geracional 

com a troca do saber, transmissão de valores e a prática da solidariedade. 
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De acordo com Paulo Freire (1979), toda mudança implica num ponto de 

partida, é um processo, uma transição, e o futuro pode ser transformado, 

baseado no que se viveu e no que estamos vivendo para a mudança 

acontecer, basta ação e reflexão. O autor ainda ressalta que a sociedade 

está em constante mudança e temos que saber o que fomos e o que 

somos para saber o que seremos.  

Diante disso, cabe o questionamento: como podemos lidar com os 

possíveis conflitos intergeracionais, criando, a partir da convivência 

intergeracional, cenários potentes para o envelhecimento das pessoas?  

Os conflitos fazem parte da vida e nem sempre eles são algo que devam 

ser evitados em si mesmos. O que devemos evitar são aqueles conflitos 

que paralisam e impedem a formação de pontes de travessia para um 

processo de colaboração entre as gerações.  

Pretendemos agora discutir um pouco sobre a intergeracionalidade 

e sua importância para promoção de relações de convívio e solidariedade 

e mostrar como a educação pode trabalhar com os conflitos de gerações 

por meio de atividades que possam aumentar a empatia e, 

principalmente, possam dissipar conceitos errôneos sobre grupos de 

diferentes idades como, por exemplo, trabalhar com um termo 

importante, que tem sido muito usado, mas pouco debatido, que é o 

idadismo.  

Este termo refere-se aos estereótipos de como pensamos o idoso, 

provocando preconceitos, contribuindo para seu afastamento e 

impedindo uma visão ampliada e mais realista do jovem em relação ao 

idoso e do idoso em relação ao jovem. Trazer para a pauta as relações 

intergeracionais, elucidar sobre a educação na prática pedagógica de 

Paulo Freire como forma de fazer mudanças através de uma educação 

emancipatória, democrática e de acordo com o contexto histórico parece-

nos a melhor forma de contribuir para o convívio saudável das diferentes 

gerações e a promoção de relações de solidariedade. 
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Intergeracionalidade 

Na atualidade, o termo Intergeracionalidade está presente nas 

pesquisas acadêmicas e principalmente no mundo do trabalho. Pensar 

em programas intergeracionais dentro das empresas tem sido algo 

frequente com o objetivo de evitar ou minimizar conflitos entre as 

diferentes gerações. Utilizado como uma forma de comunicação e 

interação, segundo Ferrigno 11, o prefixo “Inter” pressupõe relações entre 

pessoas de diferentes faixas etárias e o termo levanta preocupação desde 

a Idade Média.  

No século IX, na antiga Grécia e Roma, filósofos faziam 

considerações sobre as relações de idade e estudavam sobre o 

preconceito e a intolerância com as gerações que se misturavam. Motta 

(2010) define relações intergeracionais como um grupo de pessoas, duas 

ou mais, que trocam experiências entre si e têm uma relação de 

convivência. Segundo Junior (2005), “A intergeracionalidade significa 

compartilhar representações sociais comuns, referentes às fases 

históricas que cada pessoa passa, a partir de um conjunto de ideias e 

valores resultantes dos conflitos gerados em um determinado contexto” 

(Junior, 2005 apud Martini 2015, p. 15). 

Para o conceito de geração, Ferrigno (2009) cita cinco tipos de 

conceitos definidos por Attias – Donfut (2000): 

 

O primeiro, geração é usada para distinguir recortes, 

representando grupos de pessoas nascidas na mesma 

época. [...] segundo, o termo geração é derivado dos 
estudos das relações familiares entre avós, pais e filhos e 

tem a ver com a posição de cada familiar nesse universo. 

Terceira utilização do termo geração é como medida de 

tempo, representando o número de anos entre pais e filhos. 

 
11  José Carlos Ferrigno, Psicólogo, doutor em Psicologia Social, especialista em 

Gerontologia pela SBGG e programas Intergeracionais pela Universidade de Granada. 

Autor dos livros: Qual Educação entre as Gerações e Conflitos e Cooperações entre 
Gerações. Concedeu entrevista para canal TV FAZ MUITO BEM no ano de 2020. Para 

maiores informações, entrevista disponível da Plataforma do YouTube na internet com 

o nome: Intergeracionalidade (parte 1). 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
593 

[...] o quarto sentido possível, o conceito de Mannheim, 

que relaciona o processo de formação de gerações a 

mudanças sociais [...] Assim, determinado grupo distingue-

se das gerações anteriores. O quinto significado para o 
termo geração relaciona-se às políticas sociais para 

distintas idades, definidas de acordo com a sequência do 

exercício das experiências de estudantes, trabalhadores e 

aposentados. (Attias – Donfut, 2000, p. 24 apud Ferrigno 

2009, p. 57-58). 

 

 

O conceito de geração, segundo os autores, tem relação com 

tempo, idade, contexto histórico, que determinam diferentes mudanças 

relacionadas à sociedade como um todo. Segundo Vitale (1997) apud 

Ferreira (2004, p. 27), as relações intergeracionais, compõem o tecido 

de transmissão, reprodução e transformação do mundo social. As 

gerações são portadoras de histórias de ética e representações peculiares 

do mundo. O Estatuto do Idoso fala sobre a importância do convívio 

geracional, no Art.22, como “um fator de extrema importância, nas 

famílias, nas comunidades e em toda sociedade, é necessário pesquisas, 

ações, projetos, programas e eventos educacionais para desenvolver 

esse convívio” (Estatuto do Idoso, 2003) 

Ferrigno (2003) coloca que esse convívio intergeracional é 

importante na medida em que as relações, valores e comportamentos se 

tornam menos rígidos, colaborando com o rompimento do preconceito 

por idade. É importante lembrar que os seres humanos não envelhecem 

de maneira igual, existe uma diferença no envelhecer relacionado à 

saúde, condições financeiras, sanitárias e culturais que determina a 

forma de como vamos envelhecer e as questões de etnia, raça, gênero, 

que impactam na forma de envelhecer e no grau de preconceito. 

 

O Idadismo 

 O preconceito por idade é citado por Castro (2015) como idadismo, 

que está relacionado à desvalorização do velho em nossas sociedades. A 
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autora destaca também a necessidade de se debater sobre este 

preconceito. 

 

O idadismo (em inglês, ageism) é uma das formas 

insidiosas de preconceito que acarreta a discriminação por 

idade. Apesar de disseminado, o idadismo é ainda muito 

pouco discutido tanto por estudiosos do meio acadêmico 

quanto pelos meios de comunicação. No entanto, como 
veremos com mais detalhe adiante, no rol das questões 

sociais que merecem atenção e apoio, a luta contra o 

idadismo por meio da promoção de imagens positivas dos 

mais velhos na mídia faz parte da agenda de 

recomendações da ONU para o conturbado cenário do 

envelhecimento da população mundial. (Castro. 2015, p. 

108). 
 

 

Ainda segundo a autora, os estereótipos negativos agregados ao 

idadismo acionam um grau de negligência ao idoso, mesmo de forma 

inconsciente, que acaba gerando graus variados de condescendência 

e/ou de negligência em relação aos mais velhos. 

 

A problemática infantilização do idoso é uma dessas formas 

estereotipadas de se relacionar com os mais velhos. 

Travestida de carinho diante da fragilidade da situação de 
dependência, essa forma de tratamento frequentemente 

dispensada por cuidadores e profissionais de saúde atinge 

a dignidade do mais velho ao destituir-lhe do status de 

pessoa adulta. O paternalismo condescendente 

frequentemente dispensado aos mais velhos pode ter como 

pressuposto implícito o estereótipo que realça a 

dependência dos mais velhos. (Castro, 2015, p. 108). 
 

 

A luta contra o preconceito é um desafio, pois a cultura está 

enraizada, mesmo na sociedade pós-moderna, onde se pretende celebrar 

a diversidade, os padrões são mantidos. Existem vários tipos de 

preconceito, porém, no que se refere à idade, todos nós estamos sujeitos 

a ele ao envelhecer, sendo certo debater e combater o idadismo.  

As diferenças do idoso em relação ao jovem e suas limitações 

existem e devem ser respeitadas, contudo, nada impede de mantermos 
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um convívio social, pautado no respeito, na solidariedade e 

intergeracionalidade. Como descreve Neri (2005), “Os hábitos e 

estereótipos, preconceitos e atitudes do idoso e da população, interferem 

no comportamento psicossocial. E as interpretações e o desconhecimento 

afetam a imagem dos idosos, sua inclusão e convívio na sociedade, 

levando ao isolamento, à baixa da autoestima e, consequentemente, a 

sua qualidade de vida”. 

 

A educação como mudança segundo Paulo Freire 

Para Paulo Freire, um educador com atuação e reconhecimento 

internacional, por meio da educação é capaz de fazer mudanças seja no 

contexto político, social ou cultural. Em toda sua trajetória pedagógica, 

ele mostrou um comprometimento com a humanização do homem 

através da educação emancipadora, onde as práticas pedagógicas estão 

alinhadas com as condições e necessidades do ser humano a fim de 

compreender sua identidade, seu contexto, sua história e sua época. 

 

Uma determinada época histórica é constituída por 
determinados valores, com forma de ser e comportar-se 

que buscam plenitude. Enquanto essas concepções se 

envolvem ou são envolvidas pelos homens que procuram a 

plenitude, a sociedade está em constante mudança. Se os 

fatores rompem o equilíbrio, os valores começam a decair, 

esgotam-se, não correspondem aos novos anseios da 

sociedade. Mas como esta não morre, os novos valores 

começam a buscar a plenitude. A este período chamamos 

transição, a transição é mudança, mas não vice versa. 

Atualmente estamos numa época de transição. (Freire 

1979, p. 33-36). 

 

Seu comprometimento com a educação e o aprendizado era 

pautado na ação, reflexão, avanços diante de uma sociedade em 

constante mudança, e essa transformação é possível no ensino com a 

construção de um currículo escolar democrático, que alcance todos os 

grupos e que mostre a valorização do ser humano e sua história. 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
596 

 O pensamento do escritor e pedagogo cabe perfeitamente no 

contexto atual, pois estamos em plena mudança, seja nos avanços 

tecnológicos ou do envelhecimento da população e a necessidade de 

atualização dos currículos, primordial para grupos específicos como 

citado no Estatuto do Idoso, referente às técnicas de comunicação e 

avanços tecnológicos serem adequados aos currículos escolares para 

melhor acessibilidade para o idoso. O Estatuto do Idoso, Art.21, prevê 

que: 

 

O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à 
educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a eles destinados (...) 

os cursos especiais para idosos incluirão conteúdos relativos 

às técnicas de comunicação e demais avanços tecnológicos, 

para sua integração à vida moderna. (Estatuto do Idoso, 

2003, Cap. v. Artigo 20-22). 
 

 

De acordo com Freire (1979), uma sociedade não deve se fechar 

diante de problemas e fatores externos, é necessário abrir-se para novos 

valores, ou seja, desalienar-se, não se acomodar e se conformar com 

padrões impostos e sim fazer mudanças e essas mudanças devem ser 

progressivas. 

 

A sociedade fechada, quando sofre determinados fatores 

externos, espedaça-se, mas não se abre, uma sociedade 

está se abrindo quando começa o processo de desalienação 

com o surgimento de novos valores. (...) Nesta sociedade 

em transição se está na posição progressiva ou reacionária, 

não se pode estar com braços cruzados. O velho e o novo 

têm valor na medida em que são válidos. Ou se dirige a 
sociedade para o ontem ou para o amanhã que se anuncia 

hoje. (Freire, 1979, p. 36-37). 

 

Sendo a educação uma forma de fazer mudanças, é necessário agir 

pela própria libertação e transformar a realidade em que se vive. Sendo 

assim, na revolução em que estamos inseridos, de tecnologia e de 

informação, é necessário a inclusão de todos os grupos. Os idosos não 
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estão totalmente excluídos desses avanços, porém, entram em 

desvantagem se os comparamos aos que já nascem sendo alfabetizados 

através das Tics (Tecnologia de Informação). Um projeto de alfabetização 

digital para adultos e idosos é de extrema importância. 

 

A prática da Intergeracionalidade: inclusão digital para adultos e 

idosos 

Analisando o processo de envelhecimento populacional na 

perspectiva da base teórica deste artigo e dos fundamentos 

apresentados, vimos que a educação é um meio de fazer mudanças, 

sendo assim, uma proposta intergeracional que envolva o aprender e a 

inclusão digital para os idosos se faz necessária para melhor qualidade 

de vida destes. Diante da revolução digital, houve um impacto das 

relações, gerando conflitos que contribuem para o isolamento do idoso. 

Frente a isso, a criação de espaços que possibilitem a troca de saberes 

entre idosos, crianças, adolescentes e jovens torna-se fundamental para 

interações entre diferentes idades.  

 

A realização de atividades intergeracionais apresenta 

benefício a ambas as gerações, os participantes mais 

velhos usufruem do apoio prático que os mais novos 
fornecem ao passo que os alunos tomam contato com as 

dificuldades sentidas pelos participantes com mais idade, 

reconfigurando a forma como encaram o envelhecimento. 

Desta forma, coloca-se a tônica nos pontos fortes em vez 

de nos atributos negativos das pessoas. (Neves; Paula, 

2018, p. 7). 

 

Considerando contextos históricos distintos em relação ao idoso e 

a utilização das tecnologias de informação e comunicação, deve-se 

compreender e considerar as relações e limitações dos idosos na 

utilização e aprendizagem da era digital, pois para os idosos é algo que 

estão conhecendo, diferente das crianças, dos jovens e adolescentes que 

já nascem nas atividades. Ferrigno (2009), ao comparar diferentes 
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autores, nota que desenvolver projetos de aprendizagem digital é 

fundamental.  

Entendemos que desenvolver um projeto intergeracional é 

proporcionar interação de distintas gerações e contribuir com atividades, 

cursos, encontros, que promovam a profissionalização e a inclusão de 

idosos, assim como a profissionalização digital. Conforme Neri (2005), a 

relação intergeracional não se limita somente ao âmbito familiar com 

avós, pais, filhos e netos, é preciso desenvolver projetos que possam 

abranger todo o campo social. 

Os projetos a serem criados com a finalidade intergeracional, 

segundo Silveira (2002), devem ser viáveis, o método trabalhado é com 

encontros, ou atividades que estejam de acordo com o público. Neste 

caso, é necessário fazer uma pesquisa inicial a fim de um mapeamento 

das principais dificuldades dos idosos e como devem ser elaborados os 

planos de atividades, pois, conforme ressalta o autor, devemos 

desenvolver ações conjuntas, com espaços aconchegantes e a prática 

deve ser acima de tudo agradável e despertar o interesse para, assim, 

poder ter resultados satisfatórios.  

É através da utilização de computadores e da internet que os idosos 

podem ter acesso a diversos serviços que lhes facilitam as tarefas diárias. 

Esses serviços são úteis para quem está dentro de casa, ou até mesmo 

em atividade, como acessar a conta bancária para efetuar transações, 

compras através de aplicativos, enviar e receber e-mail, uso de redes 

sociais para comunicação com a família, amigos e conhecidos, fazer 

novas amizades virtualmente ou conectar aquelas que estão longe, 

pesquisar informações sobre entretenimento e saúde e outros benefícios. 

Para as gerações mais novas é uma forma de aproximação a fim de 

proporcionar mudança no olhar para o idoso, aquele que tem experiência 

e valores a serem transmitidos.  
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Conclusões 

 Após estudos realizados para compreensão acerca da 

intergeracionalidade e do envelhecimento mediante algumas 

considerações feitas neste artigo, não se pretendeu um esgotamento 

sobre o tema, mas sim algumas pistas sobre a possibilidade da educação 

ser solidária aos movimentos e leis que buscam a emancipação e a 

valorização dos idosos de uma sociedade.  

Constatou-se que, com o avançar da sociedade por meio da 

evolução científica e tecnológica, os idosos demandam cada vez mais um 

olhar diferenciado no que se refere a políticas públicas para questões 

além das jurídicas de direitos e previdenciários. Nota-se um 

distanciamento familiar, uma exclusão digital na atualidade, o que gera 

alguns conflitos de gerações. Fatos que podem impactar a sociedade de 

modo geral. 

Os conflitos geracionais sempre existiram e sempre existirão, 

porém há uma preocupação em como esses conflitos irão impactar ainda 

mais a vida das pessoas e a sociedade diante de um gráfico crescente 

deste grupo específico.  

Perante o exposto, notamos que conciliar a educação aos avanços 

tecnológicos seria uma das formas de se praticar a intergeracionalidade 

a fim de amenizar os conflitos que perpassam uma dimensão transversal 

de complexidade, afetando relações familiares e toda a sociedade.  

Entendemos que uma conciliação por meio de um projeto de 

profissionalização digital para os idosos traria independência, autonomia, 

autoconfiança e agilidade nos processos diários, levando a uma melhor 

interação, comunicação e até mesmo amizades virtuais, possibilitando 

maior solidariedade entre as gerações e uma melhor qualidade de vida 

ao idoso, contribuindo assim com a pratica da intergeracionalidade.  
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CAPÍTULO 33 – A METODOLOGIA DE PESQUISA-AÇÃO E A PRÁXIS 

EM PAULO FREIRE AO PENSAR O ENVELHECIMENTO DE UM GRUPO 

DE MULHERES 

 

 

Maria Lucia Secoti Filizola 

 

 

Ao pensar o envelhecimento de um grupo de mulheres que foram, 

na sua maioria, as primeiras moradoras da Vila Castelo Branco, segundo 

núcleo da Cohab inaugurado em Campinas, considerando que esta 

população é a primeira geração a envelhecer nesta região, se quer buscar 

como se dá este envelhecimento dentro de um bairro , onde as relações 

sociais foram construídas no decorrer de décadas, pelo compartilhamento 

de objetivos e lutas comuns contrapondo-se às existentes em outros 

locais da metrópoles construídas, estas outras de forma efêmera e 

transitória.  

Uma vez percorrido este caminho, questionou-se qual seria para 

elas o resultado destes anos de formação de uma rede de suporte 

informal. Sempre se almejou uma pesquisa onde a rede de informantes 

não fosse apenas uma fonte de dados para a investigação acadêmica. Era 

importante e preciso trilhar outro rumo, outro encaminhamento para esta 

problematização. Vinha-se de outros momentos de pesquisa, com 

crianças e adolescentes que haviam se apoiado na educação não-formal. 

Agora estava-se, diante de um grupo de senhoras, dentro de uma 

instituição onde vigora esta educação não escolarizada. Destaca-se nesse 

contexto o Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º e incisos:  

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 

a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. Incisos: II - preferência 

na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; IV - viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
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gerações. Outro capítulo que merece destaque é o capítulo 

do Direito à Liberdade, ao Respeito e à dignidade. No artigo 

10 fica explícita a obrigação do Estado e da sociedade, ao 

assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 

políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e 

nas leis. Em seu parágrafo 1º, o direito à liberdade que 

compreende, entre outros, e aqui evidencio alguns 

aspectos: faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais; ter opinião e expressão; expressar sua crença e 
culto religioso; participação na vida familiar e comunitária, 

a prática de esportes e de diversões entre outros. (Brasil, 

2018, p. 12). 

 

Outro ponto fundamental para estabelecer a metodologia a ser 

usada no trabalho de campo foi sem dúvida a postura adotada pela 

coordenação do Projeto Gente Nova. Antes mesmo de qualquer 

explanação da ideia de se ter um grupo de pesquisa ou melhor uma 

pesquisa sendo desenvolvida nas entranhas da instituição percebeu-se 

uma abertura positiva para tal proposta. A abertura facilitadora expressa 

na fala acolhedora e norteadora da assistente social Izabel Cristina 

Santos de Almeida, coordenadora do Projeto Gente ficou expressa por ela 

desta maneira: “É sempre muito enriquecedor ter a universidade 

próxima, para juntos ampliarmos o olhar.” Assim o delineamento da 

metodologia a ser assumida diante deste grupo teve neste acolhimento 

o seu nascedouro. Assim sendo o trabalho de campo desenvolvido foi 

desenvolvido segundo a metodologia da pesquisa-ação, por encontrar 

nela a força motriz que a pesquisa necessitava.  

 

Em geral, a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto 

favorável, quando os pesquisadores não querem limitar 

suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos 

da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas 
nas quais as pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a 

“fazer”. Não se trata de simples levantamento de dados ou 

de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 

pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na 

própria realidade dos fatos observados. (Thiollent, 2008, p. 

18).  
 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
604 

Esse mesmo autor exemplifica a participação dos pesquisados na 

pesquisa-ação de maneira clara no texto a seguir:  

 

... a pesquisa-ação é organizada para realizar os objetivos 

práticos de um ator social homogêneo dispondo de 

suficiente autonomia para encomendar e controlar a 

pesquisa. O ator é frequentemente uma associação ou um 

agrupamento ativo. Os pesquisadores assumem os 
objetivos definidos e orientam a investigação em função 

dos meios disponíveis. (Thiollent, 2008, p. 19). 

 

Queria-se então ouvir mulheres que desde o primeiro contato com 

o pesquisador já pontuaram o que pensam da velhice. “Velho é quem 

quer.” Esta frase refletia-se no delineamento da pesquisa a ser 

executada. Definir o envelhecimento feminino por um trabalho de campo 

que contempla uma metodologia que tem no seu bojo uma postura 

prática e participativa, foi um processo natural através da pesquisa-ação. 

“A pesquisa-ação compreende uma rotina composta por três ações 

principais: observar para reunir informações e construir um cenário; 

pensar para explorar, analisar e interpretar os fatos; e agir, 

implementando e avaliando as ações”. Conforme coloca Stringer (1996).  

Thiollent nos apresenta o processo de pesquisa-ação dividido em 

quatro fases: fase exploratória, fase principal, fase da ação e avaliação. 

A primeira – a fase exploratória, é a fase que consiste em diagnosticar a 

situação, os problemas prioritários, e eventuais ações, bem como 

formatar neste momento juntamente com os atores, no caso da presente 

pesquisa, as atrizes sociais as propostas e o fundamental o 

consentimento e comprometimento do grupo a ser pesquisado, 

estabelecendo-se desde o início uma parceria. Esta fase é crucial para o 

bom andamento da pesquisa, pois além da identificação das expectativas, 

o levantamento das características do grupo (sociais e culturais) e o 

delineamento do perfil dos indivíduos que compõem este universo, suas 

alegrias e aflições compõem esta fase rizomática que é a que vai 

sustentar as etapas subsequentes. Primeiro passo dentro desta fase foi o 
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agendamento de uma entrevista com a coordenadora do Progen. Levar 

ao conhecimento dela a proposta do trabalho de pesquisa dentro da 

Entidade, fazendo a apresentação pessoal da pesquisadora e 

concomitantemente coletar junto a esta profissional, que convive na 

região há quase duas décadas, informações para embasar o primeiro 

contato com o grupo Viver em Ação. Estes foram os objetivos deste 

encontro. 

 Como vimos, a pesquisa tinha como objetivo primeiro levantar o 

processo de formação de identidade do velho, num espaço de vivência 

relações intergeracionais, através do ensino da técnica da fotografia 

baseada na história de vida das educandas na metodologia da história 

oral. Desde agosto de 2007, a pesquisadora participava todas as quartas-

feiras, das 14h às 16h, do grupo das “avós”, como são chamadas 

carinhosamente pelos integrantes do Progen, as oficinas do Viver em 

Ação. Este é o nome oficial do grupo que é formado por senhoras, 

moradoras do bairro, em geral há mais de quatro décadas, com grande 

percentual de mulheres afrodescendentes. Ao finalizar a experiência de 

pesquisa que me levava à Vila Castelo Branco, no primeiro encontro, o 

grupo externou sua maneira de pensar em relação à representação social 

dada a esta fase da vida, o envelhecimento, através da seguinte frase: 

“Velho é quem quer”. O conteúdo da frase que me recepcionou, 

dimensiona uma visão do que é ser velho, de maneira passiva levando a 

aceitação de ser excluído da nossa sociedade, de viver à margem, é não 

ter uma identidade proativa.  

 

Se a identidade de velho, não se quer aqui negar, se define 
como um fenômeno biológico, define-se assim em parte e, 

com certeza, se cai em uma postura equivocada ao se 

extrapolar essa parte, ou essa condição biológica, para 

explicar a totalidade – comportamentos, atitudes, 

pensamentos dos indivíduos. Em outros termos, erra-se ao 

priorizar a condição biológica como sendo a conformadora 
do comportamento psicossocial do indivíduo. Sempre se é 

velho em algum lugar e num determinado tempo histórico. 

(Mercadante, 1996, p. 74). 
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A literatura também nos ajuda a desmascarar a discriminação 

etária existente na nossa cultura: Nada menos exato do que supor que o 

talento constitui privilégio da mocidade. Não. Nem da mocidade, nem da 

velhice. Não se é talentoso por se ser moço, nem genial por se ser velho. 

A certidão de idade não confere superioridade de espírito a ninguém. 

Nunca compreendi a hostilidade tradicional entre velhos e moços (que 

aliás enche a história das literaturas); e não percebo a razão por que os 

homens se lançam tantas vezes reciprocamente em rosto, como um 

agravo, a sua velhice ou a sua juventude. Ser idoso não quer dizer que 

se seja necessariamente intolerante e retrógrado; e engana-se quem 

supuser que a mocidade, por si só, constitui garantia de progresso ou de 

renovação mental. (Julio Dantas, in Páginas de Memórias12). 

Sentadas em volta de uma grande mesa, conversavam entre elas, 

enquanto desenvolviam as tarefas de artesanato propostas. A princípio, 

a pesquisadora ficava observando o desenrolar das atividades e 

principalmente o que conversavam. Histórias particulares, receitas, 

questionamentos, aflições.... Percebia que era um grupo muito solidário 

e companheiro. Quando dirigia a palavra a elas eram sempre polidas, 

porém breves. Todas as quartas-feiras, lá estava a pesquisadora. Elas 

recebiam a intrusa com carinho, mas ao mesmo tempo, percebia-se um 

ar de surpresa, com a chegada e com a persistência do comparecimento 

da pesquisadora às reuniões semanais.   

Entendi que elas estavam buscando compreender o real interesse 

da pesquisadora em estar lá. Continuamente, por dois meses o exercício 

maior foi observar e ouvir. Ouvir e registrar. Registrar sem invadir o 

espaço físico e o espaço emocional daquelas mulheres. Numa dessas 

tardes, ouve-se de uma das integrantes, Dona Célia, falar do seu tempo 

de trabalho na Unicamp, percebeu-se então que este seria o momento 

 
12 http://lendosempre.blogspot.com/2008/08/juventude-e-velhice.html - Juventude e 

Velhice 28/08/2008 
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para uma aproximação e perguntou-se a ela em que local da Unicamp ela 

havia prestado serviços. Prontamente ela respondeu: “No IFCH13, na 

Biblioteca, eu fazia faxina. E frisou: “Todo tempo trabalhei lá. Limpei 

muito aqueles livros.”  

Depois de diversas quartas-feiras conseguiu-se entabular pela 

primeira vez uma conversa mais longa. Primeiramente perguntou-se há 

quanto tempo ela morava na Vila e “quebrado o gelo” prosseguiu-se 

levantando onde havia nascido e como tinha vindo pra cá.  

 

É necessário descrever alguns aspectos da estrutura de 
raciocínio subjacente à pesquisa-ação. A dificuldade está 

no fato de que não se trata de uma estrutura lógica 

simples, enquadrável em poucas fórmulas conhecidas. Tal 

estrutura contém momentos de raciocínio de tipo 

inferencial (não limitados às inferências lógicas e 

estatísticas) e é moldada por processos de argumentação 
ou de “diálogo” entre vários interlocutores. O objetivo da 

análise (ou descrição) dessa estrutura cognitiva não é mero 

jogo formalista. (...) O principal objetivo consiste em 

oferecer ao pesquisador melhores condições de 

compreensão, decifração, interpretação, análise e síntese 

do “material” qualitativo gerado na situação investigativa. 
Esse “material” é essencialmente feito de linguagem, sob 

forma de simples verbalizações, imprecações, discursos ou 

argumentações mais ou menos elaboradas. (Thiollent, 

2008, p. 31).  
 

Assim, enquanto ia fazendo sua peça de artesanato, Dona Célia 

falava, orgulhosamente, do passado. Registrava-se sua fala rapidamente 

e assim o conteúdo da conversa se avolumou. As outras também 

começaram a falar. A partir deste momento a pesquisadora também 

entrara na roda. “Se lembramos é porque os outros nos fazem lembrar”, 

como assinala Bosi.  

A conversa já fluía naturalmente entre elas e dona Célia iniciou 

assim sua fala: “Meu nome é Célia Ferreira Andrada Augusta. Moro há 41 

anos na Vila Presidente Castelo Branco. Desde 67. Na minha infância não 

 
13  IFCH: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP. 
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conheci meus pais, fiquei primeiro no Hospital Mandaqui, depois fui para 

Bragança Paulista, Colégio Preventório. Eu não sei porquê. Era de freira. 

Tinha meninos e meninas. Dia de fazer consulta era todo mundo. Dia de 

cirurgia na garganta era todo mundo. Depois fui para São Paulo, tinha 

uns 10 anos. Uma senhora me adotou. Fiquei no Hospital Mandaqui 

porque diziam que minha mãe e o meu pai – (diz que eu tinha irmã) e eu 

tínhamos tuberculose. Fui trabalhar de empregada. Em Campinas 

trabalhei lá no centro. Tinha uns 14 anos uma patroa que servia o café. 

Um copinho de café, um pãozinho. Onze horas estava morrendo de fome. 

Peguei alguma coisa pra comer na geladeira, a outra empregada viu, 

contou e ouvi de tudo. A patroa me pôs abaixo de zero. Depois casei, 

rodei muitas casas. Quem mora de aluguel você já sabe... do Proost de 

Souza vim pra cá e fiquei. Não sou muito de ficar mantendo amizade com 

ex patroa. Tive uma filha quando solteira. Um dia peguei a menina e fui 

visitar a patroa. Quando cheguei lá a cozinha estava cheia. De repente 

ficou só eu e minha filha. Isto me marcou muito. Jamais vou na sua casa 

sem ser convidada. Não vou não. Sou meio tímida sim. Aprendi a costurar 

sozinha.  

Neste momento, Dona Maria da Conceição que estava perto falou: 

Eu também trabalhei lá na Rua Luzitana, naquelas casas de assoalho, 

com porão. A patroa contava as bananas. Jogava fora e não dava. Outra 

coisa que me arrepia é lembrar que ela revistava a bolsa da gente todas 

noites, quando a gente saia. Nesse momento os olhos se encheram de 

lágrimas (pausa). Naquela época não pedia recomendação não. A gente 

saia para pedir emprego, ela olhava pra cara da gente e falava – Você é 

honesta – a gente conhece nos olhos. Mas revistava a bolsa da gente. 

Tinha 13 anos. Eu morava no Cambuí, depois da Coronel Quirino – Vila 

Sampainho. Você conhece? Hoje vou lá e até me perco. “A velhice é bom. 

Pra mim não tem velhice” – entremeou Dona Adeliza, também chamada 

de Dê. A Bel – Maria Belém – emendou: “Eu, até certos tempos atrás, 

não aceitava a minha idade. Hoje não. Completei o ano passado 60 anos, 
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convivo bem com a minha velhice agora.” Dê, como gosta de ser 

chamada, entra de novo na conversa: “Eu já convivo com todo mundo, 

meus netos, jovens, todo tipo de gente.” “Trabalhei como depiladora,” 

retomou Bel, “e vi meninas crescerem, casarem e, terem seus filhos e vi 

muitas avós, clientes de anos, não quererem ser chamadas de vó. Só 

contavam a idade pra mim. Pra mais ninguém. E se alguém perguntava 

a idade brigavam feio. Cheias de pelanca, usando shortinho, se colocando 

no ridículo.” Na outra ponta, falou Maria do Carmo, adicionando a 

categoria classe social ao assunto envelhecimento: “Terceira idade há eu 

acredito sim. Ah! A juventude passa tão rápido a velhice é longa! Esse 

negócio que escuto de velho falando que faz de tudo. Ah! Eu não acredito 

não. A mente pode ter 20 anos, o corpo não. A não ser aquelas pessoas 

que fizeram ginástica desde novinhas. Ah! Essas até pode ser.” 

Para Maurice Halbwachs, a memória tem um caráter livre e 

espontâneo, sendo assim: “Na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje 

as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho” (Bosi, 

1994, p. 55). Dois meses haviam se passado no trabalho de construção 

da relação com as participantes do Grupo das Avós. A vivência dessas 

situações permitia enxergar com novos olhos a bibliografia que se vinha 

explorando nesse período. Ao conhecer o grupo Viver em Ação em agosto 

de 2007, observando-o no seu cotidiano ao longo de quase três meses, 

pode-se, além de diagnosticar a realidade local em que vivem, perceber 

nas suas falas a força e como a fragilidade dessa fase de envelhecimento. 

Eram mulheres acostumadas a lutar. Haviam comprado na década de 60 

sua casa, mas situada em um local sem infraestrutura necessária ao bem 

morar. Venceram uma longa e dura luta, para construir as condições 

mínimas de qualidade de vida na Vila Castelo Branco e agora enfrentam 

um envelhecimento, igualmente sem estrutura adequada para vivê-lo 

com plenitude. Mediante a realidade observada no intenso período da 

fase de exploração, partiu-se do princípio norteador da pesquisa-ação 
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vista como uma “pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo” (Thiollent, 1996).  

O desejo explícito, nas palavras e nas atitudes das idosas de ter a 

possibilidade de aprender, foi outro ponto observado neste período. O 

posicionamento distanciado do referido grupo, diante da pessoa da 

pesquisadora, no período supra mencionado, foi um fator marcante para 

repensar e reestruturar a proposta da pesquisa.  

 

A partir do momento em que reconhecemos a velhice como 

uma categoria social, podemos desconstruir muitos dos 

preconceitos atribuídos à pessoa idosa pelo contexto 

sociocultural atual, como é o caso da idade cronológica e 

as consequências de natureza social que advêm dela. Esta 
desconstrução se faz através do uso da linguagem. 

(Scharfstein, 1999, p. 14).  

 

A argumentação, no contexto da pesquisa-ação, como escreve 

Michel Thiollent, é aquela que: ... designa várias formas de raciocínio que 

não se deixam enquadrar nas regras da lógica convencional e que 

implicam um relacionamento entre pelo menos dois interlocutores, um 

deles procurando convencer o outro ou refutar seus argumentos. Esta 

discussão adquire uma forma de diálogo, que pode ser de caráter 

construtivo quando os interlocutores buscam conjuntamente as soluções. 

E o mesmo autor completa essa ideia dizendo que por ser muito mais 

dialógico do que o dispositivo de observação convencional, o dispositivo 

da pesquisa-ação pode parecer menos preciso e menos objetivo.  

A importância do sentimento de pertencimento ao grupo é 

ressaltada por (Kessel. 2007, p. 2):  esta memória coletiva tem assim 

uma importante função de contribuir para o sentimento de pertinência a 

um grupo de passado comum, que compartilha memórias. Ela garante o 

sentimento de identidade do indivíduo calcado numa memória 
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compartilhada não só no campo histórico, mas sobretudo no campo 

simbólico. A conversa conjunta durante a feitura do artesanato em que 

todas se colocavam com suas visões pessoais aconteceu já no final de 

setembro e colocou para a pesquisadora a importância da construção das 

relações entre envelhecimento e memória nos grupos populares quando 

há um espaço coletivo propício à reflexão conforme traz (Neves, 2000). 

“Memória e história são processos sociais, são construções dos próprios 

homens que têm como referências experiências individuais e coletivas 

inscritas nos quadros da vida em sociedade.” Maurice Halbwachs, teórico 

da memória social, colocava:  

 

Cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva. Nossos deslocamentos alteram esse 

ponto de vista: pertencer a novos grupos nos faz evocar 

lembranças significativas para este presente e sob a luz 

explicativa que convém à ação atual. O que nos parece 
unidade é múltiplo. Para localizar uma lembrança não basta 

um fio de Ariadne; é preciso desenrolar fios de meadas 

diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários 

caminhos, é um ponto complexo de convergência dos 

muitos planos do nosso passado. Como transmitiríamos a 

nossos filhos o que foi a outra cidade, soterrada embaixo 

da atual, se não existem mais as velhas casas, as árvores, 
os muros e os rios de outrora?. (Bosi, 1994, p. 413).  

 

A metodologia utilizada neste trabalho contempla várias técnicas 

de coleta de dados. Optou-se por utilizar os relatos orais e as entrevistas 

para obtenção das informações necessárias a esta pesquisa. Com suas 

particularidades, é preciso escolher a técnica que permitirá enriquecer a 

contribuição do depoente para o trabalho do pesquisador, mas levando-

se em conta, ela trará benefícios também a ele, ao permitir uma revisão 

do seu passado perante um ouvinte interessado: A experiência tem 

mostrado que as pessoas de mais idade são participantes valiosos no 

processo de coleta de dados e que, por sua vez, se beneficiam psicológica 

e socialmente ao desempenhar o papel de informantes (Simson; Giglio, 

2001). 
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Ao narrar sua história de vida ou um período extenso da sua 

vivência ou ainda trazer somente uma fatia dela, isto é: ao construir o 

seu relato o pesquisado participa da narrativa, deixando de ser um 

narrador onisciente14 . ...a história oral muda a forma de escrever da 

história da mesma maneira que a novela moderna transformou a forma 

de escrever da ficção literária: a mais importante mudança é que o 

narrador é agora empurrado para dentro da narrativa e se torna parte da 

história (Portelli,1997). Como afirma Portelli, esta modalidade de 

narrativa, o pesquisado acaba se tornando parte da história, portanto 

passamos a trabalhar também com a sua autoestima, com o sentido de 

cidadania, com o sentido de pertencimento, valorizando as informações 

adquiridas durante a sua vida e que ele agora nos transmite.  

 

Do ponto de vista psíquico, afetivo, emocional, a pessoa que 

envelhece só poderá ter a noção de que as informações de 

que dispõe são preciosas, e não um fardo inútil, se o seu 

meio social interessar-se por elas, ou seja, as acolher como 
interessantes ou úteis; só terá a noção de que suas 

informações são únicas porque têm sido guardadas na sua 

memória individual, original, se tiver a oportunidade de 

partilhá-las com outros detentores de lembranças dos 

mesmos fatos e épocas. Assim as pessoas de mais idade 

dentro de um grupo sociocultural podem afirmar a sua 
própria identidade, expandir as fronteiras de seu valor, 

reconhecerem-se como participantes da vida atual do grupo, 

através da memória compartilhada, porque a identidade 

individual é uma instância que depende do Outro. (Simson; 

Giglio, 2001 ,p. 144). 

 

 Focalizando um tempo mais reduzido, o relato oral, busca obter 

dados informativos e factuais da vida de um depoente ligados a um 

determinado tema e época. Assim é possível entrevistar um número 

maior de depoentes, por conseguinte, colhendo-se uma quantidade maior 

de dados para a pesquisa. Podemos permear os encontros com os 

 
14 Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, narrador onisciente é aquele que relata 
os eventos dos quais não fez parte, e que domina inteiramente e de cima (acima da 

consciência dos próprios participantes), na terceira pessoa. Parece ser imparcial e 

desligado, nunca entrando na narrativa, exceto para fazer comentários paralelos.  



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
613 

depoentes com perguntas elaboradas previamente, mesclando este 

momento indagativo com outros onde a fala do depoente ocorre de 

maneira mais livre, dando espaço para considerações, sobre o passado, 

julgadas importantes pelos narradores. Segundo Kincheloe apud Franco, 

p. 486: a pesquisa-ação, que é crítica, rejeita as noções positivistas de 

racionalidade, de objetividade e de verdade e deve pressupor a exposição 

entre valores pessoais e práticos. Isso se deve em parte porque a 

pesquisa-ação crítica não pretende apenas compreender ou descrever o 

mundo da prática, mas transformá-lo. Toma-se aqui, como corolário, o 

conceito elaborado por Paulo Freire sobre práxis – definida como uma 

prática transformadora ao proporcionar uma contribuição importante na 

reflexão do homem e seu compromisso com a sociedade quando ele diz: 

“(...) a práxis, porém, é ação e reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (Freire, 1983 p. 40). E ainda nas palavras de Paulo Freire:  

 

é preciso que fique claro que é, por isto mesmo que estamos 

defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos 
propondo nenhuma dicotomia de que resultasse que este 

fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, 

distante, de ação. Ação e reflexão e ação se dão 

simultaneamente. (Freire, 1983, p. 149). 

 

Foi neste ritmo dual: momento da produção de um conhecimento 

novo e o momento em que o conhecimento produzido é conhecido ou 

percebido, se dá o ciclo do conhecimento, ciclo gnosiológico como 

denominou Paulo Freire (1997).  

 Não poderia finalizar, sem conclamar à sociedade brasileira, cujo 

analfabetismo é altíssimo na população idosa, que faça valer o Artigo 22 

do Estatuto do Idoso: que nos currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal sejam inseridos conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar 

o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Esse grande 

marco legal e jurídico que reflete o ideal de Paulo Freire: uma educação 
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libertadora e popular teve desde seus primeiros atos, em 1997, a 

mobilização e o protagonismo da sociedade civil.  

Que o Patrono da Educação Brasileira vele por nós! 
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CAPÍTULO 34 – ESTATUTO DO IDOSO E EDUCAÇÃO SOBRE O 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO: DIALOGICIDADE SOB 

O OLHAR DE PAULO FREIRE  

 

 

Márcia Liliane Barboza Kurz 

Marisa Ignez Orsolin Morgan 

 

 

O presente capítulo, visa apresentar um relato de experiência, de 

caráter reflexivo, de trabalho pedagógico desenvolvido pelos assistentes 

sociais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de 

um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social a partir das 

contribuições de Paulo Freire fundamentadas na sua concepção de uma 

educação emancipadora. 

O pensamento educacional e libertador de Paulo Freire ultrapassa 

o contexto da educação. Sua obra traz contribuições e referenciais aos 

diversos campos de atuação nas ciências sociais cujo o foco seja os 

sujeitos sociais oprimidos. 

Enquanto política pública a Assistência Social tem bases 

metodológicas de intervenção social junto aos sujeitos por isso, a 

proposta de uma intervenção a partir dos princípios emancipadores de 

Freire são essenciais na perspectiva de problematização da realidade 

vivenciada. Assim, buscando estabelecer uma lógica acerca dos princípios 

pedagógicos existentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, executados no CRAS e o pensamento de Paulo Freire, este 

artigo inicia apresentado os documentos de referência do Governo 

Federal que norteiam a Política Nacional de Assistência Social, na 

sequência a especificação dos serviços desenvolvidos através do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes 

e idosos e por fim uma anásile a luz da obra “Pedagogia do Oprimido” de 

Paulo Freire. 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS versão 2004 é 

caracterizada como uma política que juntamente com as políticas 
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setoriais, considera as desigualdades sócio-territoriais, visando seu 

enfrentamento. Prevê a garantia dos mínimos sociais, o provimento de 

condições para atender a sociedade e a universalização dos direitos 

sociais, tendo como público alvo os cidadãos e grupos que se encontram 

em situações de risco, tais como: 

 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 

de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de 

vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, 

cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 

demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, 

grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no 

mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 

alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 

representar risco pessoal e social. (Brasil, 2004, p. 33). 

 
 

A PNAS realiza-se integralmente com as políticas setoriais, levando 

em consideração as desigualdades sócio territoriais e seu enfrentamento, 

à garantia dos mínimos sociais, provimento de condições para atender as 

necessidades e das demandas dos usuários e à universalização dos 

direitos sociais, tendo como objetivos: 

 

• Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e, ou, especial para famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

• Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e 

grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 

rural; 

• Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 
tenham centralidade na família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária. (Brasil, 2004, p. 14). 

 

Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira, 

consolidando o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
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cooperação técnica entre os três entes federativos que de modo 

articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de 

seguridade social no campo da assistência social (BRASIL, 2004). Em 6 

de julho de 2011, a Lei 12.435 é sancionada, garantindo a continuidade 

do SUAS. 

Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco 

prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território 

como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que 

desempenham, pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua 

complexidade. Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, cofinanciamento 

da política pelas três esferas de governo e definição clara das 

competências técnico-politicas da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil, e estes 

têm o papel efetivo na sua implantação e implementação (BRASIL, 2004, 

p. 39). 

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de 

proteção social. A Proteção Social Básica, quem tem por objetivo “a 

prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários” (PNAS, 2004, p. 33) e a Proteção Social Especial. 

Em relação a riscos sociais e pessoais a Proteção Social Básica (PSB) 

 

prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos 

locais de acolhimento, convivência e socialização de 

famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação 

de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas 

com deficiência e ser organizados em rede, de modo a 

inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto 

de prestação continuada como os eventuais, compõem a 
proteção social básica, dada a natureza de sua realização. 

(Brasil, 2004, p. 34). 

 

Os serviços de proteção social básica são executados nos CRAS - 

Centros de Referência de Assistência Social – que “são unidades públicas 

estatais de base territorial devendo ser localizados em áreas de 
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vulnerabilidade social, podendo abranger até 1.000 famílias/ano” 

(BRASIL, 2004, pág. 35). Sendo assim, a função dos CRAS é de executar 

os Serviços de Proteção Social Básica, organizar e coordenar a rede de 

serviços sócio-assistenciais locais da política de Assistência Social, 

objetivando a orientação e convívio sócio-familiar e comunitário das 

famílias e pessoas assistidas. 

 

O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto 

comunitário, visando a orientação e o convívio sóciofamiliar 
e comunitário. Neste sentido, é responsável pela oferta do 

Programa de Atenção Integral às Famílias. Na proteção 

básica, o trabalho com famílias deve considerar novas 

referências para a compreensão dos diferentes arranjos 

familiares, superando o reconhecimento de um modelo 

único baseado na família nuclear, e partindo do suposto de 
que são funções básicas das famílias: prover a proteção e 

a socialização dos seus membros; constituir-se como 

referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de 

identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos 

seus membros com outras instituições sociais e com o 

Estado. (Brasil, 2004, p. 35). 

 

O CRAS deve se constituído por uma equipe técnica especifica, 

definida pela Norma Operacional Básica Recursos Humanos do SUAS – 

NOB/RH/SUAS, contando normalmente com coordenador do CRAS, 

assistente social, psicólogo, pessoal de apoio administrativo, oficineiros, 

coordenadores e demais recursos humanos necessários a seu 

funcionamento. 

Os serviços da rede de proteção social básica são aqueles que 

potencializam as famílias enquanto unidade de referência, fortalecendo 

seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 

protagonismo dos seus membros, ofertando serviços que visam à 

convivência, a socialização e o acolhimento, bem como promoção e 

integração ao mercado de trabalho (Brasil, 2004). Como exemplos de 

atividades têm: Programa de Atenção Integral às famílias (grupos de 

orientação, oficinas de geração de renda), programa de inclusão 

produtiva e projetos de enfrentamento a pobreza, centros de convivência 
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idosos, serviços de fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 13 

anos de idade, para adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos 

e programas de incentivo ao protagonismo juvenil e fortalecimento de 

vínculos.  

Assim, a PNAS (2004) define a Proteção Social como aquela que 

tem por finalidade atender a quem dela necessitar, contribuindo para a 

diminuição da exclusão social com a inclusão e igualdade dos benefícios 

e no acesso aos bens e serviços socioassistenciais, de modo a assegurar 

e fortalecer os vínculos familiares e comunitários daqueles que estão em 

situação de vulnerabilidade e risco social, em especial, a integridade física, 

psicológica, moral e ética de todas as crianças e adolescentes que estão 

em situação de violação de direitos. Este atendimento deve ser realizado 

através da garantia das seguranças como: sobrevivência, acolhida, 

convívio ou vivencia familiar e a Defesa Social e Institucional, por meio 

dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais desenvolvidos pela 

Proteção Social Básica e Especial (Brasil, 2004). 

A PNAS está direcionada para a matricialidade sócio-familiar, 

compreendendo que a família é uma instituição mediadora “das relações 

entre os sujeitos e a coletividade, delimitando continuamente os 

deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de 

modalidades comunitárias de vida” (Brasil, 2004, p. 36). Por esta razão, 

direcionam-se os programas e serviços para o atendimento à família, 

reforçando-a enquanto um dos pilares da rede de proteção social. 

Nesse sentido, considerando o processo de crescimento 

populacional e da expectativa de vida, promovendo o aumento da 

população idosa, busca-se realizar atividades nos grupos norteado pelas 

legislações relativas à pessoa idosa, principalmente o Estatuto do Idoso 

de 2003, sendo discutido e tornado de conhecimento tanto das pessoas 

idosas como de seus familiares, bem como abordado com as crianças e 

os adolescentes, realizando uma educação gerontológica. 
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A prática da educação gerontológica nos grupos do CRAS, intervém 

no fortalecimento de vínculos sociais e afetivos de crianças e 

adolescentes, com seus familiares, principalmente os idosos, e para estes, 

a prática com um olhar diferenciado, oferecendo a estes sujeitos, direitos 

e políticas públicas que lhes garanta uma qualidade de vida, promoção 

da saúde e prevenção de agravos, garantindo sua autonomia, 

independência e funcionalidade.  

 

Intervenção com grupos de crianças e adolescentes do SCFV 

 O SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

integra o conjunto de serviços do SUAS, oferecendo à população que 

vivencia situações de vulnerabilidades sociais, novas oportunidades de 

reflexão acerca da realidade social, contribuindo dessa forma para a 

planejamento de estratégias e na construção de novos projetos de vida 

(Brasil, 2004).  

 A Política Nacional de Assistência Social garante a segurança de 

convívio, ou seja, o direito a convivência familiar e a proteção da família, 

enfrentando situações de isolamento social, fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, a socialização, fortalecimento da autoestima, 

laços de solidariedade e sentimentos de pertença e coletividade.  

 Os grupos com as crianças e adolescentes ocorrem em turno 

inverso a escola, por procura espontânea dos pais dos usuários, em 

função de exercerem atividade laboral neste horário, necessitando do 

atendimento e cuidado para com os filhos. 

 No que diz respeito ao atendimento a crianças de 6 a 11 anos, 

realizado pela parte da manhã, com pedagoga, organiza-se atividades 

pedagógicas, de recreação, culinária, brincadeiras, esportes, leituras e 

atividades informativas com a professora e demais técnicos do CRAS. 

 Com as crianças, realiza-se atividades referente ao processo de 

envelhecimento, através de filmes, desenhos animados, confecção de 

cartaz e reflexões, bem como atividades alusivas ao “Dia da Vovó”, onde 
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busca resgatar memórias de infâncias dos avós, através da contação de 

história, cantigas e brincadeiras, em que as crianças realizam uma 

pesquisa em casa e apresentam na turma. Realiza-se também, uma 

manhã onde se convida as avós e avôs para se fazerem presentes no 

CRAS e interagir com as crianças, visando a realização de uma atividade 

intergeracional. 

 Ao despertar o interesse da criança pelo processo de 

envelhecimento, bem como pela hiostória de vida dos avós ou demais 

familiares e vizinhos, estabelecemos uma relação de respeito e 

consideração pela vida do outro, pelas suas conquistas, sua história de 

vida, o que faz parte da vida de muitas crianças que residem com os avós 

ou são cuidados por eles enquanto os pais estão no trabalho. 

 Em relação ao grupo com os adolescentes de 15 a 18 anos, este 

ocorre pela parte da tarde, com profissionais de referência, onde praticam 

esportes, artesanato, recebem orientação e informação em espaços de 

diálogo, a fim de promover a convivência e a ressignificação de 

experiências conflituosas, violentas e traumáticas vivenciadas pelos 

usuários. 

 Destaca-se que algumas mães participam de grupos de orientação, 

onde a questão do envelhecimento humano é abordada, temáticas como 

qualidade de vida, alimentação adequada, pratica de atividade física, 

realização de consultas e acompanhamentos médicos são abordados, 

como fatores que contribuem para um envelhecimento ativo e saudável. 

 Considerando Paulo Freire, o diálogo, a humildade, a fé no ser 

humano se faz indispensável na realização destas atividades, para que 

juntos, através da comunicação, do conhecimento compartilhado, 

construa-se novas formas de intervenção, de organização familiar, de 

sentido à vida, de pertencimento, onde sintam-se partes do todo, se 

constituindo enquanto ser histórico.  
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SCFV da Pessoa Idosa – “Grupo das Vovós”: garantia de inclusão 

social  

 Considera-se velhice como uma etapa de perdas e ganhos (físicas, 

emocionais, sociais, familiares...), de possibilidades, de garantir a 

cidadania de quem vivencia o processo de envelhecimento, promovendo 

no grupo o sentimento de pertencimento, de compartilhar angustias e 

saberes com seus pares. 

 

A Política Nacional de Assistência Social, publicada em 2004, 

compreende apessoa idosa como sujeito de direitos, cidadã, 

participante da sociedade e usuária desta política pública. 

Esta concepção advém da Constituição Federal de 1988 que 

coloca a assistência social no campo da seguridade social, 
assim como a saúde e a previdência social, e enquanto 

política pública, atribui ao Estado o dever de atender 

necessidades de proteção social para a população. (MDS, 

2012, p. 16). 

 

 Alguns se aposentam, mas continuam a exercer atividade laboral 

como complemento da renda, por ser o responsável pela manutenção da 

família, da faculdade dos netos, de suas despesas pessoais e ainda 

auxiliar os filhos, que passam a residir com os pais ou passam mais tempo 

com eles, fato significativo neste período de pandemia Covid-19. 

No Grupo de Convivência, que se reúne semanalmente, realiza-se 

atividades de orientação, confeccionam artesanato (tricô, crochê, 

bordados), roda de conversa sobre temas atuais, informações sobre 

saúde física e mental, espiritualidade e direitos sociais (Estatuto do 

Idoso), além de jogos diversos (cartas, bingo, quebra-cabeças, 

dominó...), o jogo de bolãozinho (tradição alemã) viagens, eventos 

alusivos (carnaval, São João) palestras educativas com profissionais 

diversos, promoção da saúde e envelhecimento ativo.  

Diante da pandemia do Covid-19, desde março de 2020 os grupos 

estão suspensos, após determinação do Ministério da Saúde sobre as 

medidas de distanciamento social, mas a fim de garantir e manter o 

vínculo com as idosas, a equipe técnica do CRAS readaptou-se para a 
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elaboração de atividades remotas, levando até as residências das 90 

idosas, "Kits" de higiene contra o Covid-19, artesanatos como bordado e 

crochê, kits lanches alusivos à datas comemorativas, kits orientações e 

materiais educativos sobre alimentação e cuidados com a saúde mental. 

Neste sentido, foram planejados os “kits”, alusivos à datas como 

Dia das Mães, Prevenção a Violência contra a Pessoa Idosa (15 de Junho), 

Mês Junino, Dia da Vovó, Agosto Lilás, Setembro Farroupilha, Outubro 

Rosa, Novembro Azul e Dezembro Natal, encerrando as atividades do ano. 

Cada kit contava com orientações e produtos como linhas, agulhas e 

panos para artesanato, sementes de flores e temperos, erva-mate, jogos 

e atividades, respeitando o interesse e limitações de cada idosa. 

A entrega dos kits segue protocolos de cuidado e higienização, bem 

como os técnicos que realizam as visitas, respeitando a distância mínima 

entre o idoso e o profissional. Elabora-se material informativo escrito para 

ser entregue junto com os kits. Os materiais produzidos em artesanato, 

as usuárias podem doar para alguém ou utilizar, a intenção é que 

realizem um trabalho manual de entretimento e habilidade cognitiva e 

motora. 

 Durante as atividades anuais, realiza-se palestras sobre a violência 

contra a pessoa idosa (física, psicolgogica, patrimonial, negligencia...), 

Estatuto do Idoso, vínculos familiares, encaminhamentos para 

aposentadorias, benefícios e atendimentos que se fizerem necessários, 

deslumbrando a garantia de direitos e políticas públicas que lhes garanta 

o reconhecimento social e jurídico compatível com sua dignidade. 

 Neste contexto da pandemia, realiza-se mensalmente programa em 

Rádio Local abordando tais temáticas, com roda de conversa, entrevistas 

com profissionais diversos, músicas e fala das usuárias do grupo.  

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tem-se o Grupo 

de Apoio ao Cuidador de Pessoa Idosa desde 2003, com o objetivo de ser 

um grupo de apoio, de troca de experiências, aprendizagens, cursos e 

formação na área do cuidar e do envelhecimento humano, discutindo 
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temáticas como demências, alimentação, cuidados com sondas, uso de 

fraldas, medicação, momentos de lazer e saúde mental. 

 

Trabalhar no sentido de fortalecer os vínculos familiares das 

pessoas idosas significa reforçar a relação da pessoa idosa 
com as pessoas com quem mantêm “laços consanguíneos, 

afetivos e/ou de solidariedade” em bases positivas, pessoas 

geralmente significativas e de referência que 

desempenham um papel importante na percepção que a 

pessoa idosa tem de si, na sua relação consigo mesmo e 

com o meio que o circunda, sendo capaz de contribuir com 
novos sentidos e significados, com a afirmação de sua 

identidade e com uma presença ativa na família e na 

sociedade. (MDS, 2012, p. 22). 

 

A metodologia de trabalho dos grupos de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de Idosos apesar de ter parâmetros pré 

determinados pelo programa a nível nacional, permite a adaptação as 

especificidades do território. Desta forma a partir de um diagnóstico 

inicial das expectivas e necessidades dos idosos participantes, são 

programadas atividades que privilegiam diversos aspectos do 

desenvolvimento humano como cognição, mobilidade, saúde, garantia de 

direitos, cidadania, participação social e os aspectos psicossociais da faixa 

etária. 

A organização dos serviços e ações em prol da pessoa idosa, 

fundamenta-se no Artigo 46 e 47 do Estatuto do Idoso – Titulo IV – 

Politica de Atendimento ao Idoso: 

 

Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por 

meio do conjunto articulado de ações governamentais e 

não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei n. 8.842, de 4 
de janeiro de 1994; 

 II – políticas e programas de assistência social, em caráter 

supletivo, para aqueles que necessitarem; 

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às 

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 

crueldade e opressão; 
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IV – serviço de identificação e localização de parentes ou 

responsáveis por idosos abandonados em hospitais e 

instituições de longa permanência; 

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos dos idosos; 

VI – mobilização da opinião pública no sentido da 

participação dos diversos segmentos da sociedade no 

atendimento do idoso. (Brasil, 2003, p. 20). 

 

 Convém lembrar que os idosos atendidos em sua maioria 

apresentam mais de uma vulnerabilidade quer seja social, emocional, 

física e aquelas também decorrentes do processo de envelhecimento. O 

foco do Grupo está na acolhida, prevenção de situações de risco e na 

manutenção da socialização dos idosos trazendo a possibilidade de 

construção de um novo processo de re-significação de projetos de vida e 

vivência e de pertencimento a um coletivo. 

 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do 

mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre 

a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua 

visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua 

ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. 
A ação educativa e política não pode prescindir do 

conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer 

“bancária” ou de pregar no deserto. (Freire,1983, p. 102). 

 

 Desta forma atividades que resgatam as histórias de vida remetem 

a possibilidade de diálogo e compartilhamento promovendo a ação-

reflexão presente na proposta educacional de Freire, que parte do 

conhecimento da realidade dos particiapantes e de sua apreensão a 

construção de pressupostos promotores de ações transformadoras da 

realidade. 

 Como exemplo de atividades na perspectiva da ação-reflexão 

citamos a construção de uma colcha de retalhos. Não uma colcha 

qualquer, mas uma construção coletiva com pedaços de panos 

resignificados, já que cada idoso acrescentava a colcha um pedaço de 

pano que lhe trouxesse algum significado. Assim somaram-se retalhos de 
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viajens, de agasalhos, de adorno de casa e muitos outros associados a 

suas histórias. Num primeiro momento a ação gerou uma reflexão e 

posteriormente uma nova tomada de ação em relação ao objeto 

construído.  

 Outra atividade desenvolvida que representa a possibilidade de 

avanço a partir da proposta de conhecimento de realidade, reflexão e 

ação, vincula-se ao estudo do Estatuto do Idoso e garantia de direitos. 

Durante o estudo, cujo o percurso dos debates ocorreram por um período 

de dois meses, o grupo identificou a falta de garantia de direitos na 

politica habitacional que permite desconto ao pagamento de impostos 

para os idosos. Assim realizaram um movimento para a inclusão na lei 

municipal do desconto conforme previsto no Estatuto do Idoso. A ação 

de mobilização demonstrou um avanço para a cidadania e protagonismo 

do grupo, dando visibilidade aos mesmos, enquanto sujeitos 

participantes da transformação social. 

 

E é como seres transformadores e criadores que os homens, 

em suas permanentes relações com a realidade, produzem, 

não somente os bens materiais, as coisas sensíveis, os 

objetos, mas também as instituições sociais, suas idéias, 

suas concepções. Através de sua permanente ação 
transformadora da realidade objetiva, os homens, 

simultaneamente, criam a história e se fazem seres 

histórico-sociais. (Freire, 1983, p. 108). 

  

Considera-se Paulo Freire (1983) no livro Pedagogia do Oprimido, 

em que refletiu sobre as práticas educativas relacionadas aos 

movimentos de campesinato, de jovens, em que não propõe uma nova 

metodologia para educar os trabalhadores rurais, os jovens, mas sim 

uma reeducação a partir de uma sensibilização pedagógica que colocava 

esses sujeitos como protagonistas da educação, como atores na 

construção de saberes, valores e cultura, que nos serve de exemplo para 

a atuação no CRAS com os grupos de convivência.  
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 Realiza-se no mês de outubro o “Seminário Municipal da Pessoa 

Idosa”, abordando assuntos referente a pessoa idosa e sua relação com 

a família, comunidade e profissionais da saúde e assistência social, 

proporcionando espaços para a dialogicidade proposta por Paulo Freire 

(1983, p. 92), “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-refleção”. 

Utiliza-se as mídias sociais, programas em rádio e jornais locais 

para divulgar as atividades e também promover uma reflexão na 

população sobre o processo de envelhecimento, que é inerente a todo o 

ser humano. 

 

A prática profissional do Assistente Social: intervenções baseadas 

no modelo freiriano 

 Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire (1983) faz uma análise da 

condição humana, ou seja, do homem, suas dimensões e sua relação com 

o mundo ao ter consciência de sua história e si como forma de superação 

de sua desumanização. Centra-se na proposta de uma educação 

libertadora como forma de desmitificação das contradições do humano.  

 A educação libertadora por meio de sua práxis constitui-se numa 

ferramenta para a transformação. Por meio da práxis, estabelece-se a 

possibilidade de uma ação-reflexão sobre o mundo, libertadora e 

humanizadora na medida em que permite aos homens o seu 

reconhecimento como sujeitos históricos. 

 O caminho para essa práxis libertadora é o diálogo, que permite 

aos sujeitos situarem-se historicamente e perceberem-se como parte de 

uma cultura dominadora já existente e consequentemente a partir desta 

conscientização, agir criticamente sobre sua realidade e transformá-la.  

Considera-se o trabalho desenvolvido na Assistência Social um tipo 

de educação não formal, ou seja, aquela que acontece fora do âmbito 

escolar. Desta forma, cada criança, adolescente e/ou idoso que 

frequentam os grupos do CRAS, trazem histórias próprias de vida, 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
629 

experiências, situações pessoais vividas na sua comunidade, na sua 

família e os técnicos de referência, assumem o papel de educador, de 

proporcionar informação e reflexão sobre temas e assuntos específicos e 

ao provocar uma reflexão sobre o papel dos sujeitos em seu contexto 

cultural enquanto ser histórico. 

 

A educação como prática da liberdade, do contrário daquela 

que é pratica da dominação, implica na negação do homem 

abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim 

também na negação do mundo como uma realidade 

ausente dos homens. (Freire, 1983, p. 81). 

 
 

Ação cultural realizada nos trabalhos educativos e também na 

educação sistêmica, conforme Freire, viabiliza a humanização 

fortalecendo os sujeitos no enfrentamento da cultura de dominação. Nos 

trabalhos educativos através da práxis dialógica, educador e educando 

realizam uma prática pedagógica, de reflexão sobre a realidade, tornando 

ambos os sujeitos no ato de conhecer a realidade criticamente recriando 

novas possibilidades de intervenção. 

Diálogo com amor, “se não amo o mundo, se não amo a vida, se 

não amo os homens, não me é possível o diálogo” (Freire, 1983, p. 94), 

humildade, me colocando no lugar do outro, permitindo que todos sejam 

sujeitos, tendo voz e vez, promovendo a autonomia e a cidadania para 

que os sujeitos assumam responsavelmente sua liberdade e, com a ajuda 

da família, dos demais coletivamente, desenvolva-se e transforme-se. 

 Discutir o processo de envelhecimento humano com esse público, 

através de Oficinas, grupos de discussões, rodas de conversa, eventos, é 

proporcionar espaços de escuta, de diálogo entre todos, através de 

atividades de integração de gerações nos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos, “o diálogo se impõe como caminho pelo qual 

os homens ganham significação enquanto homens” (Freire, 1983, p. 93). 

 O diálogo em Paulo Freire na compreensão da prática pedagógica 

para a educação transformadora, em que a educação é uma situação de 
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conhecimento e de comunicação, por isso, o diálogo é fundamental no 

processo educacional, fazendo parte da comunicação entre os sujeitos, 

“a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação dos significados” (Freire, 1983, p.69). 

 O profissional do Serviço Social precisa se aproximar da realidade 

vivida pelos usuários, feita através de visitas domiciliares, conhecer a 

comunidade, entrevistas com familiares e conversas individuais, para que 

as intervenções educativas materializadas a partir de relações dialógicas, 

participativas e afetivas, construa coletivamente saberes e um 

conhecimento critico pela defesa dos direitos humanos. 

Conhecer a realidade vivida pela pessoa idosa, seus costumes, 

hábitos, desenvolvendo ações de prevenção de doenças, promoção da 

saúde, organização familiar, respeito aos direitos da pessoa idosa e seu 

reconhecimento, contribuindo para a transformação da realidade.  

O assistente social agir com bom senso, conhecer a realidade em 

que atua, as leis, os fluxos, considerando as condições que vivem, quem 

são, quais sonhos, como estão envelhecendo, respeitando a sua 

dignidade, buscando “diminuir a distância entre o que dissemos e o que 

fazemos” (Freire, 1996, p. 72). 

 No Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (1996, p. 52), nos traz 

que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou construção” nesse sentido, 

o assistente social buscar ser um profissional aberto as indagações, à 

curiosidade, às perguntas, às histórias de vida dos sujeitos, conhecer a 

realidade da comunidade, o cotidiano, as realções estabelecidas no 

contexto, ser curioso e criativo, refletindo sobre sua prática, 

ressignificando-a para construir conhecimento, alternativas de 

intervenção, ações práticas de emancipação dos sujeitos. 
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Considerações Finais 

 A partir das reflexões feitas avalia-se que as ações desenvolvidas 

pelos Assistentes Sociais e equipe técnica do CRAS, denotam 

perspectivas emancipadoras conforme metodologia proposta por Freire, 

pois propõe colaborar com os sujeitos no desenvolvimento de seu 

processo de libertação no sentido de superação das condições de 

opressões cotidianas de seu contexto sociocultural. 

 Desta forma conclue-se que embora Paulo Freire seja um autor 

pouco referenciado na Assistência Social, suas contribuições para esta 

política pública fortalecem o potencial interventivo pois parte da realidade, 

das experiências dos sujeitos, propondo uma reflexão no sentido da 

autonomia e liberdade, justa e livre para todas as idades. Um caminho 

que muito tem para ser percorrido. 
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CAPÍTULO 35 – O VELHO COMO MESTRE E ALUNO E A 

COEDUCAÇÃO ENTRE AS GERAÇÕES 

 

 

José Carlos Ferrigno 

 

 

Nesta reflexão, de início busco pensar sobre o significado do que 

entendemos por educação. Para tanto, recorro a vários autores, desde os 

filósofos da Grécia Antiga até os mais recentes. Destaco a imprescindível 

contribuição de nosso mais ilustre educador, Paulo Freire, cujo 

reconhecimento internacional é motivo de orgulho para os brasileiros. 

Igualmente importante, a meu ver, como contexto para essa discussão, 

é termos consciência da abrangência da própria noção de educação. 

Frequentemente limitamos seu sentido, reduzindo-o às atividades no 

espaço escolar. Todavia, é importante considerar que o processo 

educativo ocorre desde nossa mais tenra idade. Começa na família e 

prossegue na escola e nela se dá nas relações entre colegas e, mais 

amplamente, no convívio com amigos de Infância e adolescência. Na 

sequência, durante a interação com companheiros de trabalho 

continuamos aprendendo e ensinando. Surgem também novos 

aprendizados no seio de uma nova família que podemos constituir. Enfim, 

quer todas essas relações, sejam positivas ou negativas, marcadas por 

conflitos ou, ao contrário, por afetuosidade, compreensão e cooperação, 

o fato é que por meio dela estamos sempre educando e sendo educados. 

Nós, seres humanos, somos uma espécie altamente gregária e por isso 

dependemos muito uns dos outros. 

A educação, além de suas características teóricas e metodológicas, 

também apresenta um caráter moral, estético e afetivo. 

Independentemente da idade, todos nós dela precisamos, crianças e 

adultos. O que nos diferencia de outras espécies do reino animal é a nossa 

capacidade de trabalho, a complexidade de nossa linguagem e, 

consequentemente, nosso poder de comunicação que nos possibilita a 

construção de uma cultura. Mas, como nos adverte Reboul, não há 
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trabalho, nem linguagem, nem cultura sem educação (Reboul, 1980, p. 

7). 

Os antigos gregos, principalmente no período clássico (510 a.C. – 

323 a.C.), nos ofertaram importantes contribuições para a elaboração da 

ideia de educação. Como método de ensino, Sócrates ficou conhecido por 

sua célebre frase “Apenas sei que nada sei”. Ele utilizava a maiêutica, 

algo como “um parto de ideias”, técnica que consistia em fazer sucessivas 

perguntas a seus interlocutores, buscando com isso fazer com que 

reconhecessem sua própria ignorância e em seguida pudessem extrair 

deles mesmos a verdade que teriam dentro de si em estado latente 

(Azevedo, 2002). 

Platão chamou de Paideia a essência de toda a verdadeira 

educação, cuja meta era a formação do homem grego como cidadão 

perfeito, tendo o senso de justiça como condutor de sua ação (Jaeger, 

2001). A articulação em um mesmo sistema educacional da ética e da 

política constitue uma notável contribuição de Platão à concepção 

avançada de uma Pedagogia. Seu discípulo Aristóteles, por sua vez, 

enriquece essa reflexão ao conectar a ética à noção de bem comum com 

vistas a construção de uma sociedade justa como se observa nas belas 

páginas de sua obra Ética a Nicômaco (Aristóteles, 2007).  

Uma definição mais contemporânea sobre o processo educativo é a 

que nos oferece Olivier Reboul. Diz o autor que “educação é a ação que 

permite a um ser humano desenvolver suas aptidões físicas e 

intelectuais, assim como seus sentimentos sociais, estéticos e morais, 

com o fim de cumprir, tanto quanto possível, sua tarefa de homem” 

(Reboul, 1980 p. 8). A essa definição, podemos acrescentar uma 

candente questão que habitualmente preocupa muitos teóricos. Ela se 

refere à autoridade daquele que ensina e à liberdade ou autonomia 

daquele que aprende, e isso tem muito a ver com as relações entre jovens 

e velhos. O desafio é distinguir durante todo o processo educativo, a 

diferença entre a autoridade e o autoritarismo do professor. Sua 
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autoridade se circunscreve apenas a um suposto maior conhecimento de 

determinada matéria e não à sua idade, raça, gênero, classe social ou 

qualquer outra característica. Já o autoritarismo o coloca numa posição 

equivocada de superioridade como ser humano, algo inadmissível, 

porque tolhe a liberdade e o potencial criativo do educando. 

 

O inestimável legado de Paulo Freire 

Nessa abordagem que pensa sobre os processos educativos sob a 

perspectiva das relações de poder de modo geral e, especificamente entre 

professor e aluno, as teorias pedagógicas mais recentes constituem-se 

como um contraponto à educação tradicional. Portanto, o divisor de 

águas entre as teorias conservadoras e as modernas encontra-se no 

papel que é atribuído ao educador, isto é, pela discussão sobre a questão 

do poder presente na relação educador-educando. Paulo Freire combate 

uma concepção “bancária”, conservadora, antidialógica e, portanto, 

autoritária de educação na qual o educador “deposita” seus 

conhecimentos no educando, sendo este entendido como um ser passivo, 

vazio e completamente ignorante. Em seu lugar Freire propõe uma 

educação problematizadora, transformadora e dialógica. Ele acredita que 

é por meio do diálogo que se supera a contradição entre educador e 

educando. Assim é possível se chegar a uma outra configuração de tais 

relações: não mais educador do educando; não mais educando do 

educador, mas educador-educando com educando-educador. Desta 

maneira, o educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto 

educa, é também educado por meio do diálogo com o educando que, ao 

ser educado, também educa. Ambos, dessa forma, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos e no qual os ‘argumentos de autoridade’ 

já não fazem sentido (Freire, 1977). Creio que se esse raciocínio vale 

para uma ideia genérica de educação, com mais força ainda deve 

caracterizar um processo de coeducação, que já em sua própria 

expressão pressupõe um trabalho compartilhado e uma relação 
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igualitária. Sobre a proposta de uma coeducação intergeracional, 

falaremos adiante. 

 

Educação Formal, Não Formal e Informal 

Ainda a fim de expandirmos nossa compreensão sobre o conceito 

de educação, podemos considerar suas três modalidades presentes em 

nosso cotidiano: a educação formal, a educação não formal e a educação 

informal. 

Segundo Margareth Park et al, “por educação formal entendemos o 

tipo de educação organizada com uma determinada sequência e 

proporcionada pelas escolas” (Park, 2007, p. 127). A esse tipo de 

processo educativo podemos acrescentar que ele se caracteriza 

necessariamente15 por avaliações periódicas, cujo resultado pode ou não 

autorizar a passagem para uma outra etapa e ao final dessa jornada 

fornecer ao aluno uma certificação de aquisição suficiente de 

conhecimentos. 

De acordo com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, órgão pertencente ao Ministério da 

Educação do governo brasileiro, a educação não-formal pode ser 

entendida como: 

 

1. Atividades ou programas organizados fora do sistema 

regular de ensino, com objetivos educacionais bem 

definidos. 2. Qualquer atividade educacional organizada e 

estruturada que não corresponda exatamente à definição 
de educação formal. 3. Processos de formação que 

acontecem fora do sistema de ensino (das escolas às 

universidades). 5. Tipo de educação ministrada sem se ater 

a uma sequência gradual, não leva a graus nem títulos e se 

realiza fora do sistema de Educação Formal e em forma 

complementar. 6. Programa sistemático e planejado que 

ocorre durante um período contínuo e predeterminado de 
tempo. Nota: A educação não-formal pode ocorrer dentro 

de instituições educacionais, ou fora delas, e pode atender 

a pessoas de todas as idades. (INEP, 1983). 

 
15 Sublinho esse termo porque a educação não formal pode também incorporar, de 

modo opcional, algumas dessas características. 
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Já a respeito de educação informal, assim se refere o INEP: 

 

1. Processo de aprendizagem contínuo e incidental que se 

realiza fora do esquema formal e não-formal de ensino. 2. 

Tipo de educação que recebe cada indivíduo durante toda 

sua vida ao adotar atitudes, aceitar valores e adquirir 

conhecimentos e habilidades da vida diária e das influências 
do meio que o rodeia, como a família, a vizinhança, o 

trabalho, os esportes, a biblioteca, os jornais, a rua, o 

rádio, etc. 3. Processo educativo assistemático que ocorre 

em meio à família, ao ambiente de trabalho, a partir da 

mídia, em espaços de lazer, entre outros, e resulta no 

desenvolvimento de conhecimentos e valores. 4. Educação 

informal abrange todas as possibilidades educativas, no 
decurso da vida do indivíduo, construindo um processo 

permanente e não organizado. (INEP, 1983). 

 

O Idoso na Condição de Aluno 

Conforme indica o título da presente reflexão e de acordo com as 

considerações já realizadas até aqui, a pessoa idosa pode se colocar, num 

contexto de maior ou menor formalidade institucional. No âmbito do 

ensino formal podemos contar com a presença da pessoa mais velha 

como professor ou aluno em cursos básicos, médios, técnicos ou 

universitários. Mas, aqui estamos falando de educação não formal e 

informal, na condição de mestre e/ou aluno tanto de seus 

contemporâneos, ou seja, de outros adultos, quanto das gerações mais 

jovens. Neste último caso, estamos falando de um processo de 

coeducação entre gerações, do qual trataremos mais adiante. A seguir, 

vamos refletir sobre as condições possíveis nas quais os idosos se 

colocam como alunos. Uma delas, no formato não formal de educação 

tem ocorrido nas atividades das chamadas Faculdades Abertas à Terceira 

Idade. 
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Faculdades Abertas à Terceira Idade um modelo de ensino não 

formal 

Na década dos anos de 1970, várias universidades europeias 

abriram suas portas a aposentados e idosos convidando-os a retomarem 

seus estudos com o objetivo de atualização de conhecimentos, sem 

necessariamente uma perspectiva de profissionalização. Como provável 

influência desse interesse por parte das universidades, nessa época, 

tomou forma a chamada Teoria da Educação Permanente baseada no 

pressuposto do inacabamento do ser humano elaborado por Georges 

Lapassade (1975). Esse autor lembra que o ser humano nasce precoce, 

se comparado a outras espécies animais, cujas crias já são dotadas de 

maior autonomia. Nós, no entanto, além de nascermos pouco 

desenvolvidos física e psiquicamente, permanecemos biológica e 

socialmente inacabados até o final de nossas vidas. Com base nessa 

constatação a Teoria da Educação Permanente defende a ideia de um 

acesso à educação ao longo de todo o ciclo vital, como fator decisivo de 

adaptação às mudanças culturais e à necessidade da socialização. 

A ideia de que o ser humano atinge o auge de suas capacidades na 

fase de jovem adulto é uma das fontes de discriminação não somente em 

relação aos velhos, mas também às crianças – gerações frequentemente 

colocadas em posição de inferioridade social. Como seres destituídos do 

tempo presente, pergunta-se para as crianças o que elas serão quando 

crescerem e para os velhos perguntam o que foram na vida. É como se 

os idosos mais nada fossem, mais nada de interessante fizessem e mais 

nada tivessem a oferecer à sociedade. 

No caso dos idosos, é como se além de não serem nada no 

presente, assume-se que também não tem futuro. É claro para nós que 

estamos em idade avançada, o horizonte é curto, mas pode ser pleno de 

realizações. Vamos lembrar novamente dos gregos que há 2.500 anos 

tinham duas definições para o tempo. Uma chamavam de Cronos, que é 

tempo medido em horas, dias, semanas, meses, anos. Outra era o Kairós, 
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o tempo da oportunidade, o tempo vivido, o tempo banhado pelas 

emoções, o momento em que algo de especial acontece e que marca 

nossas vidas e se fixa em nossa memória. 

Em 1973, o professor de Direito Internacional Pierre Vellas em uma 

iniciativa pioneira criou a primeira Universidade Aberta para a terceira 

idade na Universidade de Ciências Sociais de Toulouse. Para justificar a 

criação desse programa de inclusão social, Vellas partiu da constatação 

do aumento da longevidade humana e o consequente e expressivo 

aumento da população idosa na França e na grande maioria dos países. 

Esse programa de atividades contemplou cuidados com a saúde por meio 

de exercícios, esportes, ioga, alimentação e prevenção de doenças, além 

de facilitar o acesso a bens culturais. Vellas também defendeu a 

aproximação e o diálogo entre as gerações (Vellas, 2009). Iniciativas 

semelhantes desenvolveram-se rapidamente na França e no exterior. 

Muitas também chamadas de Universidades do Tempo Livre 

desenvolveram-se primeiramente na Europa, mas se espalharam pelo 

mundo. 

 

A educação pelo lazer e para o lazer e a educação pelas artes 

“A vida não é só trabalho”. Essa frase provavelmente todos nós já 

ouvimos. Além de trabalhar, certamente é preciso descansar e essa é 

uma das finalidades do lazer. Trata-se do descanso com vistas à 

recuperação das energias físicas e psíquicas dispensadas no trabalho. Em 

outras palavras, falamos do lazer para combater o estresse do dia a dia. 

Mas, o lazer pode também ser educativo, sendo uma alternativa criativa 

de ocupação do tempo livre. Além disso, por meio de seu exercício, 

aprendemos a utilizá-lo de modo cada vez mais eficaz, o que significa 

dizer que podemos ser educados para a fruição do lazer. 

Nas instituições socioculturais, frequentemente encontramos uma 

programação de oficinas e cursos livres nos quais não há distinção de 

idade, formação ou origem. O ingresso está aberto a todos os adultos 
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que desejam desenvolver-se intelectual, técnica, científica, manual, física 

ou artisticamente. 

As pessoas, nesse contexto, têm a oportunidade de obter uma 

“educação nas coisas”, expressão cunhada por Herbert Head, ou seja, 

uma educação pelos jogos ou pela arte, como sublinha o autor, que 

distingue a diversão ativa, como o esporte amador, por exemplo, de um 

entretenimento passivo, como assistir TV. Para ao autor, o 

entretenimento é formado por ingredientes de uma dieta pobre que não 

alimenta e da qual logo esquecemos. A “educação nas coisas” é algo que 

implica um contato direto com os objetos e não apenas um manejo com 

as representações destes, característica constitutiva do modelo 

intelectualista de educação. Para essa tarefa, Head vê nas artes um papel 

fundamental. Para ele, é preciso viver a arte, se quisermos ser 

permeados pela arte. Através de atividades desse tipo, explica, como 

tocar um instrumento, pintar, dançar, etc., passamos a ter mais 

influência sobre nossa mente e nosso corpo. O ideal é combinar liberdade 

e trabalho, transformando trabalho em diversão e diversão em trabalho, 

defende Head. Completa o autor, “Quando o que fazemos é o exercício 

da habilidade e da imaginação humanas em todos os campos do trabalho 

humano, então as diferenças entre trabalho e diversão, entre arte e 

indústria, entre profissão e recreação, entre os jogos e a poesia – todas 

essas distinções desaparecem. O ser humano se torna ser humano total, 

e seu modo de vida uma contínua celebração de sua força e imaginação” 

(Head, 1986). 

 

A Experiência do Sesc com o programa Trabalho Social com 

Idosos 

Prosseguindo com a menção a modelos de educação não formal, o 

SESC – Serviço Social do Comércio, em uma iniciativa pioneira no Brasil, 

lançou em 1963 um trabalho social com idosos. Naquela época, não havia 

espaços de convívio social para essa população. A maioria dos velhos 
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dependia da família como suporte ou, para aqueles que não a tivessem e 

também não possuíssem recursos restava apenas as instituições 

filantrópicas. O primeiro formato dessa ação institucional foram os 

Grupos de Convivência com suas atividades recreativas, visando criar e 

fortalecer vínculos afetivos e promover a formação de amizades, tão 

vitais ao equilíbrio emocional e à qualidade de vida (Ferrigno; Leite & 

Abigalil, 2006) 

Em 1977, o Sesc inaugurou sua primeira Escola Aberta para a 

Terceira Idade, em moldes semelhantes às experiências das nações 

europeias. Para Marcelo Antonio Salgado, “o objetivo maior das escolas 

abertas é o de propiciar ao indivíduo a redescoberta de interesses que, 

uma vez assumidos, o reequilibrem socialmente e retardem as 

modificações negativas da velhice” (Salgado, 1977). Para isso, mantendo 

a intenção, já existente nos grupos de convivência, de fomentar o 

convívio, a Escola Aberta se propôs a criar oportunidades de ampliação e 

atualização de conhecimentos. Essa iniciativa partiu de duas premissas 

fundamentais, preconizadas por especialistas e atestadas na prática do 

trabalho social: 1) a de que a atualização de informação facilita a 

integração social dos velhos a um mundo de mudanças cada vez mais 

aceleradas; 2) a de que o ser humano, mesmo em idade avançada, não 

só é capaz de aprender, como também pode estar suficientemente 

motivado para tal. A respeito das possibilidades de desenvolvimento 

intelectual na velhice, sobretudo quando acompanhadas da motivação. 

A partir dos anos 1980, a Pontifícia Universidade Católica – PUC de 

São Paulo, assim como a PUC da cidade de Campinas, inauguraram suas 

universidades abertas. Atualmente, centenas de faculdades em todo o 

Brasil oferecem programações de cursos voltados à população idosa. 

Com a mesma preocupação de Pierre Vellas de integrar gerações 

na França, aqui no Brasil temos a Universidade Aberta da USP – 

Universidade de São Paulo, criada pela saudosa profa. Ecléa Bosi, ex-

docente do Instituto de Psicologia da mesma universidade. Nessa 
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experiência, os idosos, além de cursos exclusivos para essa faixa etária, 

também podem se inscrever nas disciplinas regulares das várias 

faculdades que compõe a universidade. Assim, estudam lado a lado com 

graduandos ou pós graduandos de Pedagogia, Engenharia, Filosofia, 

Ciências Sociais e muitas outras áreas. De acordo com relatos informais 

obtidos, nesse processo ocorrem interessantes interações e trocas de 

experiência entre jovens estudantes e seus colegas idosos. 

 

A situação do aluno idoso e pobre no Brasil 

Espaços de educação continuada como as faculdades abertas, como 

dissemos, disseminaram-se pelo país. Todavia, a grande maioria desses 

cursos são pagos, sendo, portanto, mais acessíveis às classes médias. Os 

idosos das camadas mais pobres da população, além do insuficiente 

poder aquisitivo, ainda conta com uma formação escolar insuficiente ou, 

por vezes, ausente, para poder acompanhar os conteúdos ministrados 

nas faculdades abertas.  

A propósito da condição dos idosos carentes, vejamos alguns dados 

a respeito da educação em nosso país, com o foco na população idosa. A 

pesquisa “Idosos do Brasil vivências, desafios e expectativas na 3ª idade” 

realizada pelo Sesc em parceria com o Instituto Perseu Abramo em sua 

segunda edição de 2020 revelou que 14% dos brasileiros com mais de 

60 anos são analfabetos e nunca foram à escola e 64% não passaram do 

ensino fundamental. Destes, boa parte são analfabetos funcionais, ou 

seja, não compreendem bem o que escrevem e o que leem16. Já o IBGE 

informa que em 2016 o índice de analfabetismo de idosos chega a 

19,3%17  dessa população. Dentre as ações voltadas ao aluno idoso, 

 
16 Pesquisa “Idosos do Brasil vivências, desafios e expectativas na 3ª idade” 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14626_PESQUISA+IDOSOS+NO+BRASIL+2

+EDICAO+2020  

Acesso em 20/05/2021. 
17  IBGE https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-

2015 Acesso em 20/05/2021, 
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aquela que pode representar um recomeço rumo à conquista da 

cidadania, sabemos que é a da alfabetização. Trata-se de um tema que 

incomoda muito a nós brasileiros, pois ainda é muito alto o índice de 

analfabetismo de adultos em nosso país e sabemos que esse é um dos 

principais fatores de exclusão social. É, de fato, uma realidade muito 

preocupante. 

Nunca é demais lembrar que de acordo com o artigo 208 da 

Constituição de 1988: “O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

assegurada inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria.” 18 Chama nossa atenção a falta de uma 

política educacional voltada mais especificamente para a velhice 

empobrecida. Percebe-se a ausência de um posicionamento mais claro 

sobre a tragédia representada pelo analfabetismo no Brasil, tanto no 

texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto no 

próprio Estatuto do Idoso.  

Durante os anos 1990 surgiram ações para a concretização da 

educação de jovens e adultos. O Governo Federal estimulou a 

participação também dos municípios para se envolverem nessa política, 

por meio de parcerias com Universidades, ONG’s, Fóruns estaduais e 

nacionais. A partir de 1997 a história da Escola de Jovens e Adultos – EJA 

passou a ser registrada no boletim da ONG “Ação Educativa” 19 , 

importante associação civil na luta pelo direito de acesso à educação em 

nosso país. A Educação de Jovens e Adultos também conhecida por EJA 

é uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para os 

indivíduos que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular 

 
18 

http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_04.06.1998/art_208_.as
p  
19  Ação Educativa https://acaoeducativa.org.br/projeto/eja-em-foco/ Acesso em 

17/03/2021. 
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na idade apropriada. A EJA visa escolarizar e socializar esses indivíduos. 

Mas, a EJA ocupa ainda um espaço reduzido em nosso sistema educativo. 

A exemplo de outros países latino-americanos, atribuições como a 

integração de imigrantes vindos das regiões rurais para o contexto 

urbano, assim como o da elevação da escolaridade dos adultos, também 

pertencem à EJA. Igualmente importante é que esse programa sirva 

como um meio de colocar em dia a formação de adolescentes e adultos 

que sofreram um atraso em seu percurso escolar por diversas razões 

econômicas, sociais e culturais.  

É imprescindível que a EJA represente uma função reparadora de 

uma realidade tão desigual em nosso país que não fornece o 

absolutamente necessário direito a escolarização dos brasileiros de todas 

as classes sociais, de todas as raças, de todos os gêneros e de todas as 

idades. A Escola de Jovens e Adultos tem ainda a missão de possibilitar 

a entrada de seus alunos no universo do trabalho, no convívio social, no 

mundo da arte e da cultura. A EJA acima de tudo pode e deve ser um 

canal para a formação humana de seus discentes, neles incutindo os 

supremos valores da igualdade, da solidariedade e da diversidade. Nesse 

sentido, espera-se que, por sua própria finalidade, a Escola de Jovens e 

Adultos, um dia seja desnecessária. 

Há uma ausência política de incentivo à participação de idosos 

nesse programa de alfabetização. Nos parece compreensível e provável 

que muitos idosos se sintam constrangidos em expor sua condição de 

analfabeto ou de semianalfabeto. Condição de inferiorização que se soma 

àquela relacionada à sua situação de velho, portanto, também por isso 

discriminado. Talvez, ele não se sinta no direito de aprender, talvez 

considere que não tenha competência para isso.  

O EJA é aberto a jovens a partir de 15 anos e adultos, mesmo os 

bem velhos, pois não há nesse programa um limite máximo de idade para 

nele ingressar. A fim de evitar constrangimentos dos idosos em relação 

à falta de familiaridade com computador e Internet, não seria, aliás, o 
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caso de se construir um programa de alfabetização com uma metodologia 

mais adequada a idosos, uma geração com características diferentes dos 

jovens, por exemplo, em relação ao manuseio das tecnologias digitais? 

Os idosos, e sobretudo os muito velhos nasceram e cresceram em uma 

cultura analógica, boa parcela nunca tiveram contato com computadores. 

Se tais diferenças de condições devem ser reconhecidas, por outro 

lado, é forçoso reconhecer, a importância do caráter intergeracional das 

turmas do EJA, que podem propiciar ricas trocas de experiências entre 

gerações. Enfim, o desafio está posto. Como conciliar necessidades 

específicas de cada geração no que se refere a metodologias de ensino 

com a relevante e necessário convívio entre jovens e velhos? Questões a 

serem pensadas na formulação de políticas nesse setor. 

E já que falamos de Paulo Freire como não lembrar de seu famoso 

método de alfabetização com as “palavras geradoras” pertencentes ao 

vocabulário de pessoas simples e que designavam coisas que lhes faziam 

muito sentido porque estão presentes em seu universo cultural? Método 

que não apenas se propõe a alfabetizar em eficiência e rapidez, mas que 

também proporciona o desenvolvimento de uma consciência crítica em 

relação à realidade social rumo à conquista de uma cidadania plena.  

 

O Idoso na condição de mestre 

Dentro das políticas educacionais, podemos considerar o idoso não 

apenas em uma condição de aluno. Em decorrência de suas experiências 

de vida e dos conhecimentos conquistados na escola e no trabalho, os 

velhos são potencialmente mestres importantes tanto para seus pares, 

como para as gerações mais jovens. Portanto, ações no terreno da 

educação devem levar em conta a possibilidade de termos o idoso como 

objeto da ação educativa, tanto quanto na condição de agente da mesma. 

Na condição de professor, o idoso tem um papel social fundamental 

como agente de preservação da memória cultural. Isso quer dizer que ele 

pode e deve transmitir às novas gerações, aquilo que captou da história 
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da família, da comunidade, além de saberes práticos, como construir um 

brinquedo, consertar uma máquina ou seguir uma receita culinária. Essas 

singelas atividades do cotidiano, tendem a tornar a relação avós e netos 

muito especial, marcada por muito afeto e respeito. A sabedoria dos 

velhos também se concretiza na transmissão de valores éticos e morais 

incutindo nos mais jovens a importância da honestidade e da 

solidariedade, entre outras virtudes. 

Nas sociedades de tradição oral, os idosos se posicionavam como 

guardiões das tradições culturais de suas comunidades. Nas culturas 

africanas temos a figura dos Griôs, agentes de preservação da memória 

cultural de seu povo. Na pedagogia Griô, educação e cultura não estão 

divorciadas. Lendas, contos, mitos, parábolas se combinam sob a forma 

de prosa e poesia encantando as jovens gerações. Tive a oportunidade 

de conhecer pessoalmente uma experiência marcante que uma ONG, o 

Instituto Kairós de MG20 realiza junto a uma comunidade pobre da cidade 

de São Sebastião das Águas Claras, ou Macacos, com é conhecida por 

seus habitantes. Um dos projetos dessa instituição chamado de Ação 

Griô, tem como objetivo a valorização da comunidade local, incluindo um 

programa de emancipação dos idosos. As atividades culturais e artísticas 

que reúnem crianças e adultos promovem fecundas trocas de 

experiências. Os saberes dos velhos da comunidade têm sido 

transmitidos no espaço da escola em reuniões com as crianças. Os 

conhecimentos desses Griôs de plantas fitoterápicas, foram 

transformados em medicamentos distribuídos e receitados por médicos 

em postos de saúde da cidade com autorização da Anvisa, uma conquista 

impressionante. Graças ao incentivo recebido, os idosos dessa 

comunidade se empoderaram de tal forma que passaram a ser ouvidos e 

admirados pelas crianças. Como se pode ver, uma política social dessa 

natureza pode ser eficiente e transformadora para as classes menos 

favorecidas e mais vulneráveis econômica e socialmente. 

 
20 Instituto Kairós http://www.institutokairos.org.br/ Acesso em 05/04/2021. 
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No entanto, constatamos que tais iniciativas são ainda muito 

incipientes em nosso país. Há muito que se clama pela incorporação de 

disciplinas escolares que expliquem a natureza física, psíquica e social do 

envelhecimento, os cuidados com a saúde e as amplas oportunidades de 

vivências criativas nessa fase da vida. Temos constatado o quanto o 

espaço da escola é insuficientemente aproveitado pela comunidade, 

principalmente nas regiões e nos bairros mais pobres, durante os finais 

de semana. Nesses momentos, adultos, pais, mães, avôs e avós, por 

meio de atividades culturais e de lazer podem interagir de modo saudável 

com as crianças e os adolescentes em um processo de aprendizagem 

mútua. Nesses processos observamos uma educação para o 

envelhecimento que ocorre na informalidade das relações sociais no 

contato com pessoas mais jovens. Nesse caso, falamos de uma 

coeducação entre gerações, tema que explorei em uma obra com esse 

mesmo título, resultado de minhas observações sobre atividades culturais 

entre gerações em diferentes contextos do cotidiano (Ferrigno, 2009).  

Por falar em educação para o envelhecimento, é fundamental 

lembrar o papel da escola em relação a esse tema. O Estatuto do Idoso 

em seu artigo 22 prevê que: “Nos currículos mínimos dos diversos níveis 

de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar 

o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. Mas, 

infelizmente, o que presenciamos é, mais uma vez, o desinteresse dos 

governos em uma implantação de medidas efetivas nesse sentido. 

Apenas sobrevivem esporádicas experiências de integração de escolas 

públicas de ensino básico às suas respectivas comunidades, por 

iniciativas de diretores e professores abnegados e conscientes de seu 

papel social, mas, muitas vezes, sem suficiente infraestrutura. 
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A Coeducação entre as Gerações 

Programas intergeracionais em vários países do mundo têm sido 

criados para estimular a convivência entre gerações. Instituições públicas 

e privadas brasileiras começam a se interessar por esse tipo de ação. A 

esse propósito, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, criou os 

chamados Centros de Convivência Intergeracional – CCInter. O Sesc com 

seu programa Sesc Geração é outro exemplo. Mas, no campo da 

intergeracionalidade, para um entendimento mais amplo de 

possibilidades, quais relações podemos estabelecer entre a condição das 

pessoas idosas e a das demais gerações com o tema da educação?  

O binômio educação e geração caracteriza-se por um vínculo 

indissociável. Essa relação entre as gerações pressupõe e promove 

processos específicos de transmissão, socialização, formação, ensino e 

aprendizagem. Portanto, o processo educativo está necessariamente 

vinculado à sucessão e à renovação das gerações por meio do repasse da 

experiência, sem o qual a cultura humana não se concretiza e tampouco 

se perpetua. Aos mais velhos cumpre transmitir aos que chegam ao 

mundo as expectativas de comportamento e de valores, ou seja, as 

tradições que constituem a memória social de um povo. Experiências que 

vão dos pais e dos avós aos filhos e netos e do professor a seus alunos. 

A coeducação de gerações expressa a ideia dos mais velhos como 

educadores, mas também como educandos. Nessa troca, promove o 

desenvolvimento ético e cultural, além da humanização das relações 

interpessoais. Por isso, o direito de ensinar e de aprender dos idosos deve 

ser legalmente garantido. Creio que podemos considerar três aspectos 

do binômio velhice e educação. O primeiro aspecto pode ser o da reflexão 

sobre a garantia do direito de todos, ao longo da vida, obterem o acesso 

ao conhecimento e à informação. A percepção da importância desse 

direito ganhou maior nitidez nas décadas de 1950 e 1960. Nessa época, 

tomou forma a chamada Teoria da Educação Permanente que, por sua 

vez, se ancorou no pressuposto de que o ser humano nasce e permanece 
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incompleto de um ponto de vista psíquico. Georges Lapassade (1975) 

fala de um “inacabamento do sujeito”, condição que lhe dá a possibilidade 

de novas aquisições cognitivas até mesmo no período mais avançado da 

velhice. 

 

Considerações Finais 

Todas as pessoas de bom senso e minimamente informadas têm 

consciência da importância do investimento em educação para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural de uma nação. 

Infelizmente, nestes anos de 2020 e 2021, em decorrência da pandemia 

pelo coronavírus, assistimos a grande dificuldade de acesso à escola 

devido a necessárias medidas de distanciamento social para diminuição 

do contágio. Mas, o sistema de ensino brasileiro também enfrenta 

perniciosos cortes de verba. A educação básica está sendo duramente 

atingida. O corte de ações de alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos atingiu 41% do previsto. Dos 34 milhões de reais autorizados, 

foram congelados 14 milhões de reais. 

Também as universidades federais enfrentam dificuldades até para 

pagamento de contas de água e luz. O que dizer, então, sobre a falta de 

aportes para pesquisas, já que mais de 90% das pesquisas científicas no 

Brasil são realizadas pelas universidades públicas?  

Por fim, concluindo esta reflexão, estou certo de que devemos 

estimular a mais ampla participação da sociedade civil na discussão sobre 

as políticas educacionais em nosso país. Profissionais da área e toda 

população, devem se organizar contra ações governamentais retrógradas 

e incompatíveis com as exigências e desafios que o século XXI impõe, 

para que consigamos superar o triste quadro da educação brasileira. 
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CAPÍTULO 36 – VELHICES INÉDITAS: AVANÇOS NO PLANO 

NORMATIVO E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO ESTATUTO DO 

IDOSO 

 

 

Victor Mendonça Neiva 

Jurilza Maria Barros de Mendonça 
 

 

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão. (Paulo Freire, 2003). 

 

O aumento exponencial da expectativa de vida tem sido uma 

grande conquista da humanidade e provocado profundas mudanças em 

nossa sociedade. Desde o impacto nos sistemas de saúde e 

previdenciário, tangencialmente, pelas questões de acessibilidade, ou 

mesmo pelo aumento da pressão por moradias, o envelhecimento 

populacional impõe uma alteração profunda em praticamente todas as 

áreas das políticas públicas.  

Entretanto, no contexto histórico das políticas destinadas às 

pessoas idosas, no Brasil, tem-se encontrado profunda resistência de 

nossas instituições, que impõem a esse segmento da população que se 

organize e lute para reivindicar, conquistar e implementar direitos 

fundamentais para o exercício pleno de sua condição de humanidade. 

Nesse processo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

estabelece que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e 

liberdades contidos na Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 

seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição. 

E no seu artigo 26 preconiza que: “Todos seres humanos têm 

direito à educação [...] A educação deverá será orientada no sentido do 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento e 

do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais”. 
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As Nações Unidas, em 1992/2002, realizaram duas Assembleias 

Mundiais para o Envelhecimento, que resultaram em Planos de Ação cujo 

cerne era assegurar os direitos humanos em benefício da população 

idosa. Tendo em vista que os chamados direitos “do idoso” ou a “proteção 

à velhice” estão situados, principalmente, entre os direitos sociais ou de 

segunda geração, o Plano de Ação para o Envelhecimento-Plano de Madri 

(2002) recomenda que os diferentes países devem adotar medidas de 

apoio às pessoas idosas, seguindo três linhas prioritárias, que são: 

pessoas idosas e desenvolvimento, saúde e bem-estar na velhice e 

entorno propício e favorável. 

No que diz respeito à pessoa idosa e desenvolvimento, o tema 

Quatro dispõe sobre o acesso ao conhecimento, educação e à 

capacitação: 

 

A educação é base indispensável para uma vida ativa e 

plena. Os países em desenvolvimento contam hoje com um 

grande número de pessoas que chegam à velhice com 

mínimos conhecimentos das primeiras letras e de 

aritmética fundamental, o que limita sua capacidade de 

ganhar a vida, constituindo, portanto, um obstáculo para 
gozar de saúde e bem-estar. Em todos os países, a 

educação e a capacitação permanentes são também 

requisitos básicos para a participação de idosos no 

emprego. (ONU, 2002, p. 43). 

 

As mudanças tecnológicas podem contribuir para a 

alienação de pessoas idosas, carentes de educação ou de 

capacitação: maior acesso à educação na juventude 

beneficiará as pessoas à medida que vão envelhecendo, 

inclusive para enfrentar as mudanças tecnológicas. Não 
obstante, apesar disso, os níveis de analfabetismo 

continuam sendo elevados em muitas regiões do mundo. A 

tecnologia pode ser utilizada para unir as pessoas e a 

contribuir, dessa forma, para a redução da marginalização, 

da solidão e da separação entre idades. Por conseguinte, 

dever-se-iam adotar medidas para permitir o acesso, a 

participação e a adaptação de idosos às mudanças 
tecnológicas. (ONU, 2000 p. 43). 
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Além dos Planos da ONU, a Organização dos Estados Americanos-

OEA aprovou a Convenção Interamericana de Promoção dos Direitos 

Humanos da Pessoa Idosa, cujo artigo 20 dispõe sobre a Educação: 

 

O idoso tem direito à educação em igualdade de condições 
com outros setores da população e sem discriminação, nas 

modalidades definidas por cada um dos Estados Partes, a 

participar de programas educativos existentes em todos os 

níveis e a compartilhar seus conhecimentos e experiências 

com todas as gerações. Os Estados Partes garantirão o 

exercício efetivo do direito à educação do idoso e se 

comprometem a: a) Facilitar ao idoso o acesso a programas 
educativos e de formação adequados que permitam o 

acesso, entre outros, aos diversos níveis do ciclo educativo, 

a programas de alfabetização e pós-alfabetização, 

formação técnica e profissional e à educação permanente 

contínua, em especial aos grupos em situação de 

vulnerabilidade. 
b) Promover o desenvolvimento de programas, materiais e 

formatos educativos adequados e acessíveis ao idoso, que 

atendam suas necessidades, preferências, aptidões, 

motivações e identidade cultural. 

c) Adotar as medidas necessárias para reduzir e, 

progressivamente, eliminar as barreiras e as dificuldades 
de acesso a bens e serviços educativos no meio rural.  

d) Promover a educação e formação do idoso no uso das 

novas tecnologias da informação e das comunicações 

(TICs) para minimizar a brecha digital, geracional e 

geográfica e aumentar a integração social e comunitária.  

e) Formular e implementar políticas ativas para erradicar o 

analfabetismo do idoso, em especial das mulheres e grupos 
em situação de vulnerabilidade. 

f) Fomentar e facilitar a participação ativa do idoso em 

atividades educativas, tanto formais como informais (OEA, 

2015).  

 

A Evolução na efetivação do Estatuto do Idoso 

 O contexto histórico da política destinada às pessoas idosas no 

Brasil sempre dependeu de mobilização para reconhecimento de direitos, 

tanto no campo político quanto econômico. Como marcos mais 

importantes desse processo, temos a Política Nacional do Idoso (Lei 

nº8842/ 1993 e a Lei nº 10741/2003) que instituiu o Estatuto do Idoso, 
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absorvendo recomendações do Plano de Madri (2002) de acordo com 

suas linhas prioritárias.  

Se por um lado, no plano normativo, podemos perceber uma 

evolução no contexto histórico da efetivação desses direitos, no Brasil, 

encontramos profunda resistência de nossas instituições, que impõem a 

esse segmento da população que se mantenha e aprofunde a sua 

organização para implementar direitos fundamentais necessários ao 

exercício pleno de sua condição de humanidade. Como demonstração 

desse estado de coisas inconstitucional, analisemos o Estatuto do Idoso, 

cotejando-o com a realidade dos idosos no que tange à educação. No 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), há diversos artigos que asseguram o 

direito à educação e condições especiais para o acesso a esse direito: 

 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Art. 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, 

lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade. 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do 

idoso à educação, adequando currículos, metodologias e 

material didático aos programas educacionais a ele 

destinados. 

Art. 25. As instituições de educação superior ofertarão às 

pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da 

vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou a 

distância, constituídos por atividades formais e não 

formais. (Redação dada pela lei n. 13.535, de 2017). 
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Assim, sob a perspectiva apenas legal, a situação do direito à 

educação do idoso estaria resolvida. Porém, quando se examinam os 

dados não é nem que a situação esteja ruim. É simplesmente 

estarrecedora, particularmente do ponto de vista do analfabetismo. 

Segundo o Mapa do Analfabetismo no Brasil (IBGE, 1996/2001), a taxa 

na população idosa é quase o dobro daquela entre 40 e 59 anos, como 

se vê na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Taxa de analfabetismo por faixa etária – Brasil, 1996/2001 

 
Fonte: IBGE, Pnads, 1995, 1998 e 2001. 

 

Nas palavras de Marcos Augusto de Castro Peres,  

 

conforme mostra uma pesquisa da Fundação Perseu 

Abramo, O perfil sócio-demográfico dos idosos brasileiros, 

concluída em 2007, metade da população idosa brasileira 

urbana é atingida pelo analfabetismo funcional. De acordo 

com os dados, entre a população idosa, o analfabetismo 
funcional totaliza 49% (13% entre os não idosos): 23% 

declaram não saber ler e escrever (2% dos não idosos), 4% 

afirmam só saber ler e escrever o próprio nome (1% dos 

não idosos) e 22% consideram a leitura e a escrita 

atividades penosas (8% dos não idosos), seja por 

deficiência de aprendizado (14%), por problemas de saúde 
(7%) ou por ambos os motivos (2%). Além disso, observa-

se que, entre os idosos, 89% não passaram da 8a série do 

ensino fundamental (18% não tiveram nenhuma educação 

formal) e apenas 4% chegaram ao 3o grau de escolaridade 

(completo ou incompleto). Entre os não idosos, 44% não 

passaram do fundamental (2% não frequentaram escolas) 

e 15% chegaram ao ensino superior. 
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Ou seja, quase a metade da população idosa no Brasil, de acordo 

com os dados apresentados, é analfabeta funcional, sendo que cerca de 

¼ não sabia ler ou escrever.  

Muito embora tenhamos melhorado um pouco esses índices, o 

analfabetismo é até três vezes maior entre os idosos do que entre os 

jovens. Na faixa etária a partir de 60 anos, a taxa de analfabetismo no 

País foi de 18,0%, em 2019. Entre os idosos pretos ou pardos, o 

analfabetismo subia a 27,1%, e, quando associado à questão regional, 

tem-se outro incremento substancial desse funesto índice.  

Assim, essa incapacidade de se comunicar talvez seja a mais 

evidente incapacidade a que submetemos nossos idosos. Indevidamente 

estigmatizados pela diminuição natural do vigor físico, têm, na verdade, 

na sua voz calada pela omissão do Estado brasileiro, a inviabilização de 

uma vida plena, por não poderem se expressar a respeito de toda a 

experiência que acumularam em sua vida, o que, obviamente, traria 

muito ao nosso desenvolvimento como nação e povo. Apenas a título de 

exemplo, citemos Carolina Maria de Jesus e Mahommah Baquaqua. A 

primeira, hoje reconhecida como uma de nossas escritoras mais 

importantes, apresentou um registro único sobre a vida de camadas 

excluídas da população na periferia das grandes cidades. O segundo, que 

escreveu em inglês, porque aqui não conseguira aprender a língua, após 

ter sido levado como escravo para a nação anglo-saxã, nos deixou talvez 

o único relato autobiográfico do que foi de fato a escravidão. Ambos se 

tornaram referências obrigatórias a qualquer um que se proponha a 

conhecer o Brasil e as mazelas de nosso povo.  

Exsurgem, então, indagações inexoráveis: quantas Carolinas e 

Mahommahs existem nesse contingente de milhões de analfabetos? 

Quanto o testemunho deles poderia contribuir para a nossa formação 

como povo, oxigenando uma literatura que, muitas vezes por 
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hermetismos e rebuscamentos, tem se tornado enfadonha e 

desconectada de nosso cotidiano? 

Salta aos olhos, portanto, que a velhice brasileira se mostra inédita, 

porque é invisível, uma vez que, pelo analfabetismo, se retira a 

possibilidade de boa parte de nossa população idosa se apresentar à 

sociedade.  

Logo, é imperioso que se faça valer o artigo 21 do Estatuto do Idoso 

criando “oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados” (BRASIL, 2003).  

De fato, não há envelhecimento ativo, com participação 

comunitária, para quem não tem condições de escrever o próprio nome 

ou que, mesmo a tendo, não consegue ler e entender um parágrafo. 

Afinal, conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2005, p. 13) “Envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 

velhas”.  

E, nesse sentido, é uma evidência ofuscante que uma educação 

adequada ao idoso não é aquela que tenha acessibilidade, mas aquela 

que leve em conta a sua experiência de vida e a sua condição existencial.  

Para tanto, contamos com o legado de um dos maiores intelectuais 

e pedagogos do mundo: Paulo Freire. Pensador brasileiro mais citado no 

mundo, estabeleceu toda a sua teoria de educação e vida no diálogo e 

respeito à experiência do educando.  

Muito embora profundamente estigmatizado no Brasil, devido à 

ignorância maniqueísta ainda rançosa que, no Brasil, 

classificava/classifica pensadores independentes como subversivos e não 

libertários, teve, no aniquilamento do seu método, no país, a causa direta 

da tragédia educacional acima narrada.  
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Afinal, como muito bem por ele próprio foi exposto, quando depôs 

aos órgãos de repressão, ao ser indagado se era comunista, 

 

Nunca se leu ou nunca se quis ler ou ouvir que defendo 

exatamente o contrário. Que precisamente porque sou 

cristão – e o afirmo hoje como afirmei cristãmente, sempre 

vi no homem uma pessoa e na pessoa, um sujeito e nunca 

um objeto. Daí a ênfase que sempre dei ao diálogo, que 
não existe sem amor, máximo da comunicação entre 

homens e entre estes e o seu criador. Sempre defendi uma 

educação que fosse libertadora jamais massificadora. 

(Comissão de Anistia, 2012, p. 26). 

 

Por isso é que, quando de seu julgamento pela Comissão de Anistia, 

afirmou o relator que:  

 

a perseguição a Paulo Freire, mais do que em qualquer 

outro caso já julgado pela Comissão de Anistia, constitui 

um caso de perseguição coletiva, é uma perseguição direta 

ao povo brasileiro. Por isso, essa Comissão de anistia ao 

reconhecer as motivações políticas que implicaram na 

aposentadoria compulsória da UFPE, no desligamento da 
coordenação do PNA, na prisão por 70 dias, na expulsão do 

país e em vários anos de exílio, e na negativa de conceder-

lhe um mero documento de passaporte, deve conceder a 

Paulo Freire a condição de anistiado político brasileiro, 

oficializando o pedido de desculpas oficiais aos seus 

familiares e amigos, mas, acima de tudo, este pedido de 
desculpas deve ser feito a cada um dos cidadãos brasileiros 

que no passado viveram, e ainda vivem, sem a 

possibilidade de ler a sua própria língua e, assim, também 

são impedidos de ler o mundo. (Comissão de Anistia, 2012, 

p. 26).  

 

É imperioso, dessa maneira, reconhecer que o frio pedido de 

desculpas aos cidadãos brasileiros, dado em uma sala gélida da 

burocracia do Estado, é pouco para reparar o dano de se ter abortado um 

processo de alfabetização que traria luz e letras ao povo brasileiro.  

Portanto, efetivar o direito à educação do idoso, mais do que 

implementar um artigo de lei, é reparar o erro histórico que condenou o 
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Brasil à ignorância, que foi o abortamento de um projeto ambicioso de 

uma educação libertadora. 

Os idosos de hoje, nascidos até 1961, são exatamente o 

contingente populacional que mais se viu prejudicado pela interrupção de 

um plano nacional de alfabetização. Nesse sentido, a reparação não 

apenas à pessoa de Paulo Freire, mas do prejuízo ao seu legado, tem 

como imperativo ético inafastável o acolhimento desse contingente 

populacional para, respeitando a sua experiência, por meio da educação, 

que se promova a sua autonomia, negada por uma escolha do Estado 

brasileiro, datada e inequívoca, de manter seu povo na ignorância.  

Como homem de seu tempo, que jamais se omitiu sobre as mazelas 

do mundo, é através das suas palavras, expressas em um dos seus 

últimos livros, que se tem a direção para não fazermos da lei, letra morta; 

da ética, palavra vã e instrumento de opressão; e, de nosso povo, cativo 

da ignorância.  

Em Pedagogia da autonomia, Paulo Freire nos oferece uma crítica 

contundente ao processo de imobilismo e de resignação com o descarte 

de seres humanos e com a visão da educação como um treinamento para 

uma realidade de exclusão inexorável. Eis os dizeres:  

 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso 

neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-
modernidade, insiste em convencer-nos de que nada 

podemos contra a realidade social que, de histórica e 

cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”. Frases 

como “a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?” 

ou “o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do 

século” expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua 
indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal 

ideologia, só há uma saída para a prática educativa: 

adaptar o educando a esta realidade que não pode ser 

mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o treino 

técnico indispensável à adaptação do educando, à sua 

sobrevivência (Freire, 1996, p. 11). 

 

Sob essa ótica, não faria sentido educar aqueles que em sua grande 

maioria não estão vinculados à população economicamente ativa.  
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Ocorre que a escolha da nação brasileira, expressa por suas leis 

oriundas da Constituição Federal, promulgada em 1988 como a 

Constituição Cidadã, e de um processo democrático, determinou que 

caminhemos em sentido diametralmente oposto.  

Ainda nas palavras do autor, aqui incorporadas integralmente: 

 

Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu 

discurso quando me refiro às injustiças a que são 

submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum 

interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de 

observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos 

acontecimentos. Em tempo algum pude ser um observador 
“acizentadamente” imparcial, o que, porém, jamais me 

afastou de uma posição rigorosamente ética. (Freire, 1996, 

p. 11). 

 

Só com essa postura teremos condições de proporcionar a 

participação do idoso na vida da comunidade brasileira, viabilizando 

condições para um envelhecimento ativo e, quiçá, ao revigoramento de 

nossa experiência cultural, artística e identitária, dando oportunidade de 

expressão àqueles que mais viveram e que, por isso, mais experiência 

têm para nos passar. 

     Afinal, como cita Cícero (2019, p. 14) “As melhores armas da velhice 

são o conhecimento e a prática das virtudes”, complementando ainda 

que: “A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade 

de qualidades próprias. Por isso a fraqueza das crianças, o ímpeto dos 

jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas 

naturais que devemos apreciar cada uma em seu tempo” (Cícero, 2013, 

p. 31).  

Para tanto, precisamos nos convencer “definitivamente de que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção” (Freire, 2002, p. 12). 

Não se trata, portanto, de avaliar a vantajosidade ou como executar 

a educação como enquadramento a uma sociedade excludente, mas de 

promover a integração de seu povo em um esforço civilizatório, 
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promovendo condições para que, expressando as suas experiências no 

universo quimérico das palavras, façamos dos mais experientes a fonte 

do conhecimento novo.  

Quantas Coras Coralinas, Patativas do Assaré, Cartolas e Nelsons 

Sargentos temos ocultados pela ignorância a que os condenamos? 

Quantas cuidadoras práticas podem se tornar enfermeiras experientes? 

Quantos pedreiros podem se transformar em engenheiros, boiadeiros em 

veterinários, jardineiros em biólogos...? 

E quanto, essas pessoas que se dedicaram por décadas a seus 

ofícios, têm a acrescentar aos bancos de nossas academias? 

Responder a essas questões é seguramente uma tarefa hercúlea, 

que pode nos fazer parecer ingênuos ou idealistas demais. E, para 

responder a essa crítica, voltamos às palavras inspiradoras desse mestre 

que nos guiou na escrita deste artigo:  

 

Devo enfatizar também que este é um livro esperançoso, 

um livro otimista, mas não ingenuamente construído de 
otimismo falso e de esperança vã. As pessoas, porém, 

inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua 

problematicidade – o futuro é um dado – dirão que ele é 

mais um devaneio de sonhador inveterado. Não tenho raiva 

de quem assim pensa. Lamento apenas sua posição: a de 

quem perdeu seu endereço na História. (Freire, 2002, p. 

11). 

 

Pautar as questões é a melhor forma de nos unirmos e orientar 

nossos esforços. Dar valor ao nosso povo e aos nossos idosos, trazendo-

os para uma vida autônoma e plena, promovendo condições para que 

criem conhecimento, é uma missão mais consentânea com o processo 

civilizatório, com os imperativos éticos que devem nos nortear e com a 

ordem constitucional que construímos do que renunciar a isso em prol de 

uma visão economicista que enxerga no ser humano ou um recurso ou 

uma despesa.  
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Velhices não merecem ser inéditas, exceto por opção própria; 

cidadãos não devem ser condenados à ignorância, mesmo que por sua 

escolha; e o Brasil já deveria ter, no mínimo, erradicado o analfabetismo.  

Voltamos, então, a Paulo Freire (2002, p.30), para finalizar este 

texto com uma de suas lições, que consideramos uma das mais 

importantes: 

 

Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, 

chegando a favelas ou a realidades marcadas pela traição 
a nosso direito de ser, pretende que sua presença se vá 

tornando convivência, que seu estar no contexto vá virando 

estar como ele, é o saber do futuro como problema e não 

como inexorabilidade. É o saber da História como 

possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O 

mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é 

só o de quem constata o que ocorre, mas também o de 

quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 

apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No 

mundo da História, da cultura, da política, constato não 

para me adaptar mas para mudar. No próprio mundo físico, 
minha constatação não me leva à impotência. O 

conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma 

engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não 

podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que 

nos causam. Constatando, nos tornamos capazes de 

intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais 
complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também 

que não me parece possível nem aceitável a posição 

ingênua ou, pior, astutamente neutra de quem estuda, seja 

o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o 

pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, 

com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso 
estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A 

acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, 

que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há 

perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e 

que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por 

estudar. De estudar. (Freire, 2002, p. 30). 
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E a questão de como pôr fim a essa velhice inédita, porque ainda 

condenada à ignorância, que faz deste artigo a sua razão e, esperamos, 

da sua leitura, um convite a compartilhá-la. 

 

Referências 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Presidência da República. 1988.  

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política 

Nacional do Idoso - Lei nº 8.842, de janeiro de 1994. 1ªed, Brasília. 

Reimpresso em maio de 2010 

 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 
Secretaria Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência 

Social PNAS/ 2004 Brasília, novembro 2005. Reimpresso em maio de 

2009. 

 

Brasil. Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 

2003. Brasília 

 

COMISSÃO DE ANISTIA; INSTITUTO PAULO FREIRE (orgs.). Paulo 

Freire anistiado político brasileiro.São Paulo: Editora e Livraria 

Instituto Paulo Freire, 2012. 

 

CÍCERO, Marco Túlio, 103-43 A.C. Saber Envelhecer e A amizade. 
2019. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à 

prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 37 ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2003.  

 

IACUB, Ricardo Identidad y envejecimiento-1ª ed.Buenos Aires: Paidós, 

2011.  

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa do 

analfabetismo no Brasil, 1996/2001.  
 

Organização Mundial Da Saúde (OMS). Envelhecimento ativo:uma 

política de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2005. 

 

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
664 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de ação internacional 

para o envelhecimento. Tradução de Arlene Santos, revisão de 

português de Alkmin Cunha; revisão técnica de Jurilza Mendonça e Vitória 

Araújo. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. 

 

PERES, Marcos A. de Castro. Velhice e analfabetismo, uma relação 

paradoxal: A exclusão educacional em contextos rurais da região 

Nordeste. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/se/a/FzpMmtCqpRNfzPFxbKHfd9D/?lang=pt. 
Acesso em: 10/07/2021.  

  



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
665 

CAPÍTULO 37 – A TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS E IDOSOS E AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE 
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Ivan Fortunato 

 

Este capítulo aborda a educação de idosos pela perspectiva freiriana. 

Trata-se de um estudo de revisão assistemática de cunho crítico, que tem 

como propósito fomentar as discussões necessárias sobre a educação 

como ação política inclusiva, na qual a população idosa não pode ser 

negligenciada. 

Atualmente, muitos países têm apresentado mudanças na 

composição demográfica, no que se refere ao processo do 

envelhecimento populacional. Nesse cenário, a desaceleração da taxa de 

natalidade e o aumento da expectativa de vida, exigem estratégias que 

busquem beneficiar a população com idades avançadas, como as formas 

de educação (Costa et al., 2011). Mudanças no estilo de vida, como se 

envolver em atividades educacionais são pontos fortes deste processo, 

muitas vezes reforçado pelo início da aposentadoria (Zanelli, 2012), a 

qual é responsável por proporcionar maior tempo livre aos indivíduos. 

Existem aqueles que se aposentam por tempo de serviço e 

encontram cursos livres diversos para aprender coisas novas e passar o 

tempo, ou mesmo realizar o sonho de concluir a graduação ou a pós-

graduação. Mas, também, existem aqueles que não tiveram a 

oportunidade de frequentar a escola e sequer serem alfabetizados. Assim, 

envolver-se em atividades educacionais adquire não apenas o sentido de 

mudança no estilo de vida, pois tem a ver com a recuperação de uma 

experiência não vivida de aprendizados e de convivências na escola. 

Essas pessoas podem se matricular em uma modalidade de escolarização 

chamada de Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA. 
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A EJA, no Brasil, surgiu na primeira metade do século XX; é uma 

modalidade da educação básica, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, destinada a aqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos 

estudos na idade própria (Ministério da Educação, 2000). O direito à 

educação para pessoas idosas também é garantido pelo Estatuto do Idoso, 

o qual assegura que é dever do Poder Público criar oportunidades de 

acesso da pessoa idosa à educação com currículos, metodologia e 

materiais didáticos adequados que respeitem suas condições de saúde 

(Brasil, 2003). 

Como já foi delineado, a participação dos idosos aposentados ou 

não nas mais diversas áreas da sociedade está aumentando e a 

continuação em seu processo de escolarização, outrora interrompida, é 

muitas vezes uma nova chance para a pessoa idosa reiniciar ou iniciar 

seus estudos. Essa realidade, muito comum entre a população idosa, é 

uma das iniciativas que podem contribuir para uma vida ativa e saudável, 

como também no engajamento social (Alves et al., 2007).  

Observa-se que os idosos demonstram maior interesse em 

aprimorar o seu nível de educação e, nesse sentido, é importante levar 

em consideração as peculiaridades do processo de formação educacional 

nesta fase da vida, assim como, adequar o sistema de ensino a tal 

(Castiglia; Pires; Boccardi, 2006). Devem ser ponderada as 

características específicas dos idosos sendo questões relevantes a serem 

observadas, dada as necessidades físicas, culturais e sociais desta 

população (Fechine; Trompieri, 2015). As características psicossociais 

dos idosos, por exemplo, podem ter impacto significativo em suas 

preferências educacionais e abordagens de aprendizagem, as quais 

diferem das necessidades de outras faixas etárias (Ferreira; Tavares; 

Rodrigues, 2011). 

Entende-se que, na velhice, as mudanças são individuais, porém, à 

medida em que a pessoa envelhece, as mudanças fisiológicas, as 

necessidades psicológicas, os critérios de valor e as atitudes também se 
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modificam (Guerra; Caldas, 2010). Em média, explica Freitas (2006), há 

uma deterioração no pensamento abstrato, memória e, principalmente, 

uma diminuição no volume e tempo de armazenamento de informações 

na memória operativa, uma diminuição na velocidade de reação, atenção, 

grande fadiga e coordenação prejudicada. Como regra, explica a autora, 

a visão e a audição são prejudicadas e, em consequência requer 

abordagens especiais. 

Tais abordagens especiais influenciaram na readaptação de alguns 

locais, os quais podem ter sofrido readequações com a finalidade de 

deixar o ambiente agradável e, assim, atender a população idosa. Nessa 

perspectiva, evidencia-se que para que a educação proporcionada aos 

idosos, seja ela global, local ou individual, é fundamental que novas 

construções adaptativas sejam realizadas aos mesmos, construindo um 

saber diferenciado, concernente à faixa etária interessada nesta 

educação (Cachioni, 2012).  

Por isso, inclusive, como vimos em Serra e Furtado (2016) existe 

um movimento importante em defesa da garantia aos direitos dos idosos 

de acesso à educação, incluindo expressamente na legislação o termo 

“idoso” na já consolidada sigla EJA, tornando-se EJAI. Como se observa 

no movimento descrito pelos autores, tal inclusão não é mera retórica, 

pois envolve pensar especificamente na educação e estratégias de ensino 

para a população idosa. 

Assim, a EJAI tem o objetivo tanto de melhorar habilidades 

educacionais dos idosos, como inseri-los em um contexto social, coletivo 

e de amplo alcance para novas motivações e interesses, mudando sua 

história de vida e o desejo de acompanhar as exigências da sociedade 

moderna (Almeida, 2019). Ainda, a inclusão educacional realizada pela 

EJAI otimiza os conhecimentos, as habilidades e as atitudes destes idosos, 

perante tal desafio (Almeida, 2018).  

Paulo Reglus Neves Freire foi um grande educador e também 

filósofo, sendo um dos mais expoentes nomes nacionais e internacionais 
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dentro da educação, idealizador e o responsável pela implementação do 

método da EJA, posterior denominação de EJAI. Freire (1979) se opunha 

às ideias da educação focada nos moldes tradicionais, na qual testes de 

conhecimento e altas notas escolares demonstram as competências dos 

estudantes.  

Freire (1979) considerava tudo isso inadequado e incapaz de 

predizer os resultados positivos para com os alunos. Seus conceitos 

determinam um tipo de pensamento direcionado para uma pedagogia 

libertadora, na qual há a necessidade de erros e não somente de acertos, 

seja dos educadores ou dos educandos. Esses conceitos postulados por 

Freire (1992) foram baseados em sua trajetória de vida, as quais 

marcaram seu modo de entender e compreender os mecanismos válidos 

dentro de uma educação de qualidade e ao mesmo tempo liberta de 

estigmas e conceitos engessados. Freire (1999) observava que o melhor 

começo para conseguir despertar a consciência de inteligência de um 

estudante é ter a capacidade de desenvolver neste estudante uma auto 

avaliação positiva, baseada na crença de valores de si e do ambiente 

onde se vive.  

Um dos métodos mais promissores de Freire (1992) foi o 

desenvolvimento de uma arquitetura de ensino baseada na premissa de 

induzir o aluno a se considerar importante e apto a realizações, utilizando 

os aprendizados de sua vida nas lições de estudo da escola. Essa linha 

de raciocínio fez com que Freire (1992) conduzisse e idealizasse um 

programa no qual cada educando descobre que ler e escrever abre 

perspectivas ilimitadas de comunicação com o mundo exterior. Na 

educação pensada por Paulo Freire já não há a necessidade de aprender 

de forma robotizada, provocada pela persuasão do professor, engessado 

em seus conceitos ultrapassados, pois a educação seria um meio para 

criar e processar a si mesmo e seu mundo, ao ler e entender o que se lê 

e o que se escreve, entrando no mundo do diálogo com o mundo e com 

outros por meio de linguagem escrita. 
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Freire (1992) idealizou e contextualizou essa interação entre o 

educando e seu meio educativo, mostrando como a compreensão que 

cada um tem do mundo pode influenciar no processo de educação. Dentro 

do ensino da EJAI, Freire (1992) desenvolveu um método coerente com 

a realidade do educando, positivando suas vivencias, seu meio de pensar, 

agir e como isto pode de alguma forma construir seu meio social, 

indicando como a educação pode educar cada um de uma maneira 

diferenciada. Freire (1999) analisa e enfatiza a importância da cultura e 

da sociedade sobre a educação ser feita com maestria pelos educadores 

que necessariamente precisam estar conectados com a história de vida 

de seus alunos. Desta forma, o objetivo deste capítulo é analisar a EJAI 

como forma de protagonismo dos idosos, amparado pelos fundamentos 

do educador Paulo Freire e pelos direitos previstos no Estatuto do Idoso 

(2003).  

Para alcançar o objetivo proposto, seguimos com a descrição da 

busca pela literatura de apoio e a descrição do método empregado. Na 

sequência, apresenta-se a análise dos textos encontrados que pudessem 

dar amparo à ideia de que há um protagonismo dos idosos na educação 

formal, ou que poderia haver. Por fim, espera-se que este capítulo ajude 

a fomentar novas e mais substanciais pesquisas a respeito da EJAI como 

modalidade ainda incipiente de educação e carente de atenção nas 

políticas nacionais. 

 

Da busca da literatura de apoio 

O método empregado para a realização deste estudo foi a revisão 

assistemática de literatura (Rother, 2007). Por se tratar de um estudo de 

viés mais crítico sobre a inclusão (ou falta dela) de pessoas idosas nas 

políticas de educação formal, a busca pela literatura serviu de apoio aos 

argumentos ora desenvolvidos. 

No presente estudo, optou-se por usar o Google Acadêmico, por 

oferecer ferramentas específicas e de fácil manuseio aos pesquisadores, 
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como também, maior abrangência, o que facilita o acesso à informação. 

Para tanto, utilizou-se a combinação dos descritores não controlados 

“educação de jovens e adultos” AND “Paulo Freire”; “educação de jovens 

e adultos e idosos” AND “Paulo Freire” – como também suas variantes 

em inglês “young and adults education” AND “Paulo Freire”. A partir desta 

busca, foi recuperado artigos científicos, dissertações e teses, sem limite 

de recorte de tempo. Ainda, foram revisadas as referências utilizadas nos 

estudos selecionados, com a finalidade de encontrar materiais relevantes 

ao objetivo deste capítulo, ou seja, a EJAI como elemento de inclusão 

social de idosos.  

 

Análise dos textos localizados 

A alfabetização por meio da EJAI é uma opção relevante para 

aqueles que não obtiveram uma educação adequada ao longo dos anos, 

devido a fatores diversos, tais como a falta de acesso ao meio tradicional 

de ensino ou por abandono dos estudos para se inserirem no mercado de 

trabalho (Santos et al., 2019; Almeida, 2018; Lopes; Burgardt, 2013; 

Oliveira, 2010; Barbosa, 2016).  

Serra e Furtado (2016) citam as políticas e diretrizes que amparam 

a inclusão das pessoas idosas no ensino de jovens e adultos no país, 

como a consolidação deste direito resguardado no Estatuto do Idoso 

(2003). Cita também a V Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (CONFINTEA) em 1997, o Fórum Mundial da Educação em 2000, 

no Plano Nacional de Educação PNE/2000 e na modalidade de ensino na 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9.394/96), art. 37 e 

38. O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) formalizou bases para que o 

direito à educação às pessoas idosas fosse resguardado, assim como 

colocar a EJAI em prática, como vimos no seu artigo 20: 
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O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem 

sua peculiar condição de idade. Art. 21.O Poder Público 

criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 
adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. Art. 22. Nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal 

serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de 

forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos 

sobre a matéria. Art. 25. O poder Público apoiará a criação 
de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará 

a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão 

editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, 

considerada a natural redução da capacidade visual.  

 

Especificamente, o Estatuto do Idoso (2003), traz o direito de 

inserção dos idosos à educação. O EJAI é um exemplo desta oportunidade 

de ampliação de conhecimento e que proporcionou a muitos idosos, 

desde a sua implementação no país, novas realidades e chances de 

aprimoramento educacional (Moura; Silva, 2018). 

Este direito à educação é pautado, principalmente, também na 

Constituição Federal (1988), a qual declara:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. E o Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: I - Igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

 

A EJAI é uma oportunidade dupla, de acesso ao direito à educação, 

assim como de ampliação de conhecimento que tem proporcionado a 

muitos idosos, desde a sua implementação no país, novas realidades e 

chances de aprimoramento educacional (Moura; Silva, 2018). O direito à 

educação dos idosos é resguardado e deve ser seguido como uma 

necessidade para amparar aqueles que tiveram sua educação negada ou 

abandonada. Dessa forma, o objetivo de muitos idosos é almejar um 
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acesso a este ensino, muitas vezes como algo essencial para sua 

realização como pessoa (Scortegagna; Oliveira, 2010).  

Como evidência dessa procura cada vez maior dos idosos na busca 

de novos horizontes e ideais pela educação, Vargas e Gomes (2013) 

ressaltam que o crescimento do número de idosos que se envolvem no 

ensino formal tem a ver com o fato de que além de aprender e concluírem 

os anos de educação necessários a formação básica, as aulas favorecem 

suas capacidades mentais e incentivam seu potencial. Ainda, conforme 

cita Machado (2017), a interação entre os idosos é um fator importante, 

no que se refere a socialização, construção de novos saberes e interação 

social, com vínculos de amizades, ampliando o bem estar e a qualidade 

de vida dos mesmos. 

Nesse contexto, a EJAI é um espaço fundamental de 

desenvolvimento da pessoa idosa, que detém seus direitos assegurados 

pelo Estatuto do Idoso, sendo uma importante fonte de oportunidades 

para estas pessoas, coligada ao lado social, ampliando relações e a rede 

de suporte desses idosos (Scortegagna; Oliveira, 2010). 

É sabido que a convivência dentro do ambiente escolar produz 

relações sociais importantes para as pessoas. Haddad e Graciano (2004) 

atentam à importância indiscutível e necessária do ensino para os 

indivíduos em uma sociedade, impactando aqueles que não conseguiram 

continuar seus estudos no decorrer da vida. Assim, os autores ainda 

complementam que a EJAI é uma oportunidade para que as pessoas que 

tiveram uma educação negada possam retomar os estudos outrora 

abandonados. A personificação da EJAI é a educação aberta preconizada 

por Freire (1992) em que reflete plenamente a ideia de continuidade na 

educação, como sendo destinada a todos que desejariam começar uma 

nova educação, independentemente de sua educação anterior e de 

diplomas formais. Essa solução atende às necessidades dos indivíduos 

cujas condições de vida anteriores não lhes permitiam começar ou 

terminar um campo de estudo escolhido. Além disso, o EJAI neutraliza a 
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marginalização e automarginalização dos idosos perante a sociedade, 

sendo uma opção singular de atividades direcionadas a este público e 

suas necessidades educacionais. 

 

Considerações finais 

O foco deste capítulo é a educação de idosos, visto pelo ângulo da 

EJAI. Os dados do estudo mostram que para uma educação, voltada às 

pessoas idosas, seja bem sucedida é, acima de tudo, imprescíndivel 

conhecer as necessidades do idoso e garantir que tais condições sejam 

atendidas.  

O objetivo do estudo foi analisar a EJAI como forma de garantir o 

direito dos idosos fundamentado nas ideias de Paulo Freire e nos direitos 

do Estatuto do Idoso (2003). Os estudos analisados mostram que é muito 

importante o retorno à educação para as pessoas idosas. Observa-se, 

nestes estudos, que que a EJAI, ao recuperar a chance de estudos e dar 

novas oportunidades, faz com muitos idosos sintam-se plenamente 

realizados. 

Um dos grandes interesses da população idosa de hoje é o de estar 

atualizado e o nível de escolaridade desempenha um papel importante 

para os mesmos, haja visto que o intuito de continuação dos estudos é 

uma constante para aqueles que antes vulneráveis, podem usufruir do 

benefício de conseguir concluir seus estudos básicos, ou ainda, continuá-

los em uma instancia de nível superior, com uma graduação, por exemplo. 

A razão para esta procura é a necessidade de aprendizagem ao longo da 

vida e a possibilidade de inserção em eventos sociais, trazendo a 

sensação de serem úteis à sociedade, sendo desejável que a sociedade e 

os órgãos públicos apoiem cada vez mais a existência de mais locais que 

possam ofertar a EJAI. 

Consciente desse perfil e cenário educacional no país, dados do 

Censo da Educação Básica de 2020, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostram que 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
674 

existem 125.905 idosos matriculados em cursos de EJAI (Censo Escolar, 

2020). Contudo, o Censo Escolar de 2018 apontou o seu impacto no 

número de matrículas da modalidade, demonstrando queda de 1,5% e 

que se manteve no ano seguinte (Inep, 2020). Apesar de maior demanda 

e necessidade de educação, o número de matriculados na EJA diminuiu 

por dois anos consecutivos, fato que tende a se acentuar devido ao atual 

cenário que o país enfrenta pela pandemia da covid-19, que desde 2020 

vem causando muitas perdas e mortes em todo o mundo. 

 Em uma sociedade baseada no conhecimento, a educação deve ser 

algo presente e disponível ao longo de toda vida, justamente porque 

aprender é um processo constante. Assim, o compromisso para uma 

educação reformulada e com novos parâmetros em prol de uma 

transformação social deve ser valorizada e não se limitar apenas uma 

mera sala de aula. Tal transformação deve ser em âmbitos cultural e 

educacional, geralmente se iniciando dentro da EJAI, engajando as 

pessoas idosas em seu universo ao facilitar o seu acesso, proporcionando 

novas oportunidades, mas também o de pertencimento e 

empoderamento às pessoas idosas. 
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CAPÍTULO 38 – INTERDISCIPLINARIDADE, ENVELHECIMENTO E 

SERVIÇO SOCIAL: ATUAÇÃO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira  

 

        

 Este texto aborda a sistematização de conhecimentos e a reflexão 

da prática profissional como assistente social ao atuar em Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na Capital de São Paulo, 

bem como a observação e análise da rotina, de estudos sociais e de 

avaliações acerca de mulheres idosas em situação de violência 

doméstica. Assim, a perspectiva deste estudo consiste em analisar a 

efetividade das legislações e a existência de interdisciplinaridade entre os 

profissionais que prestam atendimentos às vítimas de violência nos locais 

percorridos por estas, desde a realização da denúncia até o julgamento 

dos processos, mas, especialmente, no sistema de justiça.  

Neste sentido, há o propósito e o objetivo de perceber a efetividade 

da interdisciplinaridade – ou a inexistência desta – na Vara Especializada 

e no decorrer dos atendimentos que mulheres idosas necessitam acionar 

e percorrer para poderem registrar a denúncia, bem como nos serviços 

prestados pela rede socioassistencial, saúde e territorial, além de 

desenvolver uma reflexão acerca das novas possibilidades de 

intervenção. 

 Percebe-se que a observação e a análise da realidade social 

pesquisada evidenciaram a relevância do tema ora proposto. Priorizou-

se a pesquisa qualitativa, por intermédio de análise de entrevistas 

individuais, depoimentos de mulheres idosas que sofreram violência 

doméstica e familiar no período de 2015 a 2020, leitura dos autos, 

estudos sociais realizados nas Varas Específicas e a rotina estabelecida 

para a efetivação do trabalho, além de serem consideradas as 

diversidades e a interpretação dos dados colhidos. Neste contexto, 

valorizou-se a escuta, analisando e realizando estudos sociais e 
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interpretação da fala das partes e especialmente a das vítimas, o modo 

de pensar, as percepções e os significados atribuídos. 

Ao se proceder às análises, detectou-se que existem mediações 

importantes, assim como diálogos significativos entre as instituições e 

sujeitos, que remetem à consciência crítica freiriana. As aproximações e 

entendimentos entre Serviço Social e Psicologia têm uma perspectiva 

interdisciplinar favorável e com reciprocidade. Em relação à compreensão 

das dificuldades enfrentadas pelas vítimas em todas as etapas por estas 

percorridas, conclui-se que fluxos atuais e trocas estabelecidas com a 

Rede de Atendimento constituem importantes iniciativas, contudo, ainda 

podem ser aprimorados, inclusive referente aos operadores do direito no 

sistema de justiça, para que ocorra a defesa dos direitos humanos das 

mulheres.  

 

Violência doméstica contra a mulher, legislações e estrutura de 

atendimento 

 A violência contra a mulher tem sido apontada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) como uma violação dos direitos humanos e 

como um problema de saúde pública, além de ser considerada como um 

dos principais entraves ao desenvolvimento de países do mundo inteiro. 

Tal problema atinge mulheres de todas as classes sociais, raça, cor, etnia 

e com diferentes níveis de formação cultural, educacional, religiosa, 

profissional, entre outros.   

 A partir dos anos 1980, a luta dos movimentos feministas tornou 

público o debate acerca do assunto, pois até então, a mulher sofria em 

silêncio no espaço privado da casa, sendo a violência praticada por 

alguém oriundo de sua relação afetiva e/ou conjugal. No Brasil, os 

estudos sobre a condição da mulher surgem nos anos 1970, por 

intermédio do movimento feminista, ao mostrar a violência praticada 

pelos homens contra as mulheres, fosse dentro ou fora de casa.  
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 Diante da desigualdade nas relações entre homens e mulheres, 

com evidente predomínio da exploração, opressão e dominação 

masculina numa sociedade patriarcal e capitalista, surgiram diversos 

movimentos feministas de resistência e de enfrentamento dessa 

realidade, bem como de luta pela igualdade de direitos. 

Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

(CNDM), entidade com autonomia administrativa e financeira, além de 

status de Ministério, tendo se voltado à inclusão de demandas e de 

reivindicações do movimento de mulheres na Constituição de 1988. 

 É fato que a violência doméstica é praticada, na maioria das vezes, 

por atuais companheiros, maridos, namorados, ex, ou mesmo filhos, 

netos, cunhados, avôs, dentre outros; ou seja, o ato violento é cometido 

por homens com quem a mulher tem – ou teve – uma relação afetiva. 

Essa violência, que prejudica todas as pessoas da família, é cometida 

tanto em espaços internos como externos.  

A violência de gênero pode ser interpretada como uma relação de 

poder, que prejudica o exercício da cidadania, sendo majoritariamente a 

dominação dos homens e a submissão das mulheres. Ocorre, portanto, 

uma violação sistemática dos direitos humanos, seja nas dimensões 

social, política e/ou econômica, com diversas consequências físicas, 

sexuais, emocionais, morais e patrimoniais, tanto na esfera pública como 

na particular. 

 Tem-se que os padrões de comportamento são assimilados ao 

longo da vida social e cultural. Logo, a violência de gênero contra a 

mulher é ato produzido e reproduzido como manifestação das relações 

de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, com a 

noção de que as mulheres são objetos de posse masculina. 

Neste sentido, o movimento feminista, a partir de 1980, passou a 

questionar categorias, patriarcado, divisão sexual do trabalho, 

dominação masculina, subalternidade e invisibilidade das mulheres. A 

violência é um fenômeno complexo, sócio-histórico e multicausal. Trata-



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
680 

se de uma ação determinada por relações de força e que tem como alvo 

as representações sociais do ser homem ou ser mulher numa sociedade 

marcadamente patriarcal, racista, sexista, classista e misógina.  

A violência de gênero é um fenômeno cometido geralmente por um 

conhecido, ampliando a ideia de violência doméstica e afetando grandes 

contingentes populacionais.  

Em 1979, a ONU aprovou a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra as Mulheres/Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW); foi 

o primeiro documento internacional a tratar da violência contra a mulher, 

com importante definição, haja vista ser um tratado internacional de 

direitos humanos que enuncia o direito de todas mulheres, ao visar 

eliminar a discriminação contra elas e ao pretender alcançar a igualdade 

entre gênero na prática cotidiana. Esta Convenção foi ratificada em 1984 

e enfrentou reservas em sua aprovação no Brasil, por ser incompatível 

com a legislação brasileira, as quais perduraram até 1994, sendo 

publicada sem ressalvas somente em 2002.  

Em 1993, na Segunda Conferência Mundial sobre os Direitos 

Humanos, realizada em Viena, ficou reconhecido em sua Declaração e 

Plataforma de Ação que os direitos das mulheres são direitos humanos. 

E, em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, de Belém do Pará, tornou-se o primeiro 

documento internacional a utilizar o termo gênero (Ferreira, 2019).  

 A criação das primeiras Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) 

ocorreu em 1985, no entanto, sua qualidade e efetividade ainda carecem 

de melhorias, seja no âmbito de estrutura, funcionamento, qualificação 

de profissionais, acolhimento e orientação fornecida.  

Outro documento importante foi a Declaração e a Plataforma de 

Ação de Pequim, adotada na Conferência Mundial sobre a Mulher, em 

1995; na ocasião, foram estabelecidos compromissos de governos para 

melhorar os direitos das mulheres, assim, os Estados-Membros 
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reafirmaram e reforçaram o compromisso de acelerar a sua aplicação. O 

conceito de gênero teve um avanço, bem como a ideia de 

transversalidade sob a perspectiva de gênero, em todos os atos dos Três 

Poderes.  

A prevenção da violência de gênero é algo necessário, mas quando 

isto não acontece, os serviços essenciais é que deveriam atender às 

necessidades das mulheres adultas e idosas, bem como das meninas 

crianças e adolescentes, sendo a Justiça quem deve atuar em defesa de 

seus direitos.  

De acordo com o artigo 5º da Lei nº 11.340, de 7/08/2006, Lei 

Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é: 

“qualquer omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial”. 

Ao entrar em vigor no Brasil, a Lei Maria da Penha criou 

mecanismos de proteção e defesa, no intuito de coibir a violência. A Lei 

propiciou uma obrigatoriedade, por parte do Estado, de implantar uma 

rede de serviços de atendimento e proteção, algo fundamental para a 

interrupção do ciclo de violência e de agressão ao qual as mulheres são 

submetidas cotidianamente. 

 A lei é considerada uma das três mais completas do mundo, 

entretanto, infelizmente, após a sua vigência, os índices de homicídio 

feminino aumentaram, em decorrência de vários fatores, dentre eles, 

porque as mulheres estão tomando conhecimento, apropriando-se dos 

seus direitos e denunciando mais, e, ao mesmo tempo, porque vive-se 

um momento de grande intolerância na sociedade, quando a mulher 

deseja romper o relacionamento nocivo. 

Apesar dos avanços obtidos, o movimento feminino que lutou e 

participou da redação da Lei, para que esta fosse cumprida, depara-se 

com entraves e níveis preocupantes de impunidade. Logo, a violência 

permanece, de formas múltiplas, em diversos contextos. A despeito da 
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implantação das Delegacias da Mulher e das oito Varas de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher na Capital e das Varas na Grande 

São Paulo e interior, há ainda a necessidade de ampliação do número de 

serviços especializados. 

Foi lançado em 2007 o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, o qual recomenda ações alicerçadas nos 

pressupostos de que a violência de gênero é transversal. Aponta a 

necessidade de haver uma rede articulada, com capacitação contínua, 

vislumbrando atendimento adequado, bem como incentivo a projetos 

educacionais e culturais, com acesso à justiça e à segurança pública. A 

intersetorialidade, em seu caráter horizontal, estrutura-se em parcerias 

entre os organismos setoriais e representantes de cada esfera de 

governo.  

Assim, no que se refere ao Judiciário, na cidade de São Paulo, foram 

criadas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, dispondo de equipe técnica. Atualmente, existem nove delas, 

contando com o Anexo da Casa da Mulher Brasileira, órgão que funciona 

24 horas, sendo seus técnicos terceirizadas/os, exceto a última que foi 

implantada, na qual não existe equipe técnica. A primeira foi instalada no 

Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, em 2009, 

como um anexo voltado à 8a Vara Criminal, tornando-se Vara em 2011. 

Nas cidades do interior do estado de São Paulo, de acordo com os dados 

disponibilizados no site da Coordenadoria da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo 

(COMESP), são 09 Anexos e 07 Varas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, sendo que o anexo existente na cidade de Ribeirão Preto 

conta com equipe técnica.  

 Em 2012, houve avanço no debate sobre as especificidades das 

políticas para as mulheres, pois visava-se incluir as demandas da 

população negra, indígena, de lésbicas, jovens, idosas e com deficiência, 

respeitando-se essas diversidades. 
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Apesar da criação dos serviços especializados e da ampliação da 

infraestrutura social de atendimento às mulheres em situação de 

violência, ainda há muito a ser superado, pois observa-se que o número 

de locais é insuficiente para a demanda apresentada. No estado de São 

Paulo, por exemplo, na maioria das cidades não existem tais recursos, 

nem mesmo Delegacias Especializadas, o que demonstra que a situação 

das mulheres é ainda bastante precária.  

As equipes de funcionárias dos serviços de atendimento à mulher 

vítima de violência são reduzidas nos chamados Centros de Defesa e 

Convivência da Mulher (CDCM) e nos Centros de Referência da Mulher 

(CRM), mas a demanda aumenta cada vez mais, visto que a violência 

tem aumentado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Logo, 

quando uma técnica comparece nas reuniões da Rede, precisa suspender 

os agendamentos marcados previamente; em função disto, ficam 

dificultadas sua articulação e participação nas reuniões das Redes de 

Enfrentamento, comprometendo, portanto, esse trabalho. Fazer parte 

das Redes é essencial para realizar trocas, compartilhar conhecimento, 

entender as limitações institucionais e pensar formas de enfrentamento 

dessa realidade, já que essa intervenção é de responsabilidade de todos 

os órgãos que fazem parte do território, inclusive do Tribunal de Justiça 

(TJ).  

      Fundada em 2003, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres 

possuía status de Ministério e era vinculada à Presidência da República. 

No decorrer de 2015, no governo de Dilma Rousseff, a pasta dos Direitos 

Humanos foi unificada com as Secretarias de Política de Promoção da 

Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres.  

Na reforma ministerial, a Presidenta formou o Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH), que 

aguardava, no Senado Federal, sua aprovação. No entanto, em fevereiro 

de 2016, a Medida Provisória nº 696 o extinguiu; após a posse do 

Presidente Michel Temer (2016/2018), foi recriado como Ministério em 
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2017, sob o nome de Ministério dos Direitos Humanos. Em 2019, já na 

gestão do Presidente Jair Bolsonaro, a pasta foi transformada em 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, englobando 

também as políticas indígenas, cuja titular é a pastora evangélica e 

advogada Damares Alves.  

A Casa da Mulher Brasileira de São Paulo foi inaugurada em 11 de 

novembro de 2019 e faz parte do Programa Mulher sem Violência, do 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com o 

Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e os órgãos 

do sistema de justiça. Esse projeto foi viabilizado com recursos federais, 

previstos na gestão da Presidenta Dilma Rousseff, quando esta 

inaugurou, em 2015, as unidades de Brasília/DF e Campo Grande/MS, 

numa parceria com os governos estaduais e municipais. A Casa foi 

construída num terreno de 3.659 m2, com previsão de funcionamento 24 

horas, nos 7 dias da semana, e com prestação de serviço humanizado 

para mulheres em situação de violência. 

 

Cotidiano interdisciplinar, desafios e perspectivas profissionais 

 Na prática profissional do TJ, a interdisciplinaridade constitui um 

desafio, tal como em qualquer espaço profissional. No entanto, 

considera-se extremamente relevante o posicionamento e a clareza dos 

técnicos para poder vislumbrar um cenário promissor. A existência das 

Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é recente, pois, 

se comparada à das Varas da Infância e Juventude e Família e Sucessões, 

é possível compreender que se trata de um campo em construção. 

 Por outro lado, é uma instituição com um considerável histórico de 

produção de saberes e o acúmulo histórico de quem nos antecedeu pode 

colaborar com o momento atual. Exemplos são as dissertações e teses 

que refletem sobre as duas profissões em questão no ambiente de 

trabalho, as participações em congressos, grupos de estudos organizados 

pela Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo 
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(EJUS ) e até mesmo a realização de lives, encontros e produção de 

periódicos anteriores organizados pela Associação de Assistentes Sociais 

e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo (AASPTSP), entidade 

que incentiva a reflexão sobre a prática exercida no Judiciário. Vale 

acrescentar que, por meio dessa Associação, a categoria “passou a 

estabelecer maior articulação com profissionais de outros espaços sócio-

ocupacionais do campo sociojurídico”, ampliando e fortalecendo a 

organização política da categoria (Fávero, 2013, p. 520). 

Neste sentido, toda movimentação e inquietude de assistentes 

sociais e psicólogos denotam a preocupação com o aperfeiçoamento 

profissional, ao problematizarem e pensarem sobre os nós críticos e 

entraves que são enfrentados rotineiramente diante da falta de condições 

materiais, tais como infraestrutura e recursos físicos que afetam 

diretamente o resultado do trabalho. Este cenário é permeado por 

divergências, contudo, o mais importante é que as dificuldades 

encontradas não neutralizam as potencialidades de criatividade e 

tampouco da capacidade e desejo de melhorar.  

Fávero afirma que são:  

 

os desafios postos no cotidiano que movem a história, e 

esse movimento necessita ser desvelado e influenciado 

pelos profissionais, tanto no dia a dia da luta política como 

no dia a dia da intervenção profissional – com democracia, 

sem preconceitos, respeitando a diversidade e as 

diferenças, e com compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados, como tão claramente alerta o Código 

de ética Profissional do assistente social. (Fávero, 2013, p. 

525). 

 

Observa-se que há proximidade, interação e complementaridade 

nos setores técnicos de Psicologia e de Serviço Social na Vara Central de 

Violência Doméstica contra a Mulher, como também em outras Varas 

situadas na cidade de São Paulo. No cotidiano, ao receber os processos, 

desde a leitura dos autos, há consonância acerca de quem deve ser 

chamado para a realização de entrevistas e avaliações ou se considera 
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relevante a realização de visita domiciliar ou institucional. Verifica-se que 

as duas profissionais trocam observações quanto à indicação de 

encaminhamentos, e em todos os momentos de análise dos instrumentos 

técnico-operativos que interligam os saberes, percebe-se que há troca e 

interligação entre as áreas e os profissionais envolvidos no campo do 

direito, tais como Juízas/es, Promotoras/es e Defensoras/es que atuam 

em defesa da vítima e em defesa dos autores de violência (réus), como 

com os profissionais da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher.  

 Contudo, faz-se importante ressaltar que no âmbito do Judiciário, 

o Serviço Social e a Psicologia prestam serviço as/aos Magistrados/as em 

suas áreas de competências e atribuições, exercendo habilidades 

específicas na elaboração de estudos, perícias, relatórios e considerações 

concernentes à problemática apresentada, procurando, dessa forma, 

decifrar a realidade multifacetada das expressões da questão social, da 

subjetividade dos sujeitos, integrando o conhecimento específico das 

profissões que possam elucidar e, de alguma forma, contribuir.  

 Entretanto, quando a situação é mais complexa, por vezes é 

estabelecido um diálogo com outras profissionais que não estejam 

envolvidas diretamente com a questão, para aclarar outros horizontes 

numa relação ético-profissional, visando a uma cooperação que possa 

vislumbrar outras possibilidades de análise das indagações surgidas.  

Martinelli assevera: 

 

O Serviço Social se consolida em suas relações com as 

demais profissões e com as práticas societárias mais 

amplas. O exercício profissional, expressão material e 

concreta do processo de trabalho do Assistente Social, 

explicita a natureza interventiva da profissão, cujo fim 
último é sempre a emancipação social dos sujeitos com 

quem atua. Para tanto, em cada ato profissional são 

mobilizados conhecimentos, saberes e práticas que, 

mediante uma ampla cadeia de mediações e do uso 

adequado de instrumentais de trabalho, visam a alcançar 

os resultados estabelecidos. (Martinelli 2007, p. 21-22). 
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 O Serviço Social tem compromisso com um dever ético-político e, 

no Judiciário, existem várias características e identidades; é, portanto, 

justamente no cotidiano que os profissionais são desafiados a participar 

de uma prática que leve em conta a proteção e o cuidado, mediante um 

exercício profissional crítico capaz de materializar o Código de Ética e o 

Projeto Ético Político da profissão.  

 Nas palavras de Severino:  

 

O saber só pode exercer-se de fato interdisciplinarmente. 
Ser interdisciplinar, para o saber é uma exigência 

intrínseca, não uma circunstância aleatória. Com efeito, 

pode-se contatar que a prática interdisciplinar do saber é a 

face subjetiva da coletividade política dos sujeitos. Em 

todas as esferas de sua prática, os homens atuam como 

sujeitos coletivos. (Severino, 2001, p. 53). 

     

 O autor enfatiza que o saber tem relação com o poder, com o ser e 

com o fazer, e que só será humano quando se der interdisciplinarmente 

e sob a perspectiva da totalidade, assim como salienta que o 

conhecimento só tem sentido quando inserido na cultura, o que reforça a 

prática histórica das mediações humanas.  

 É necessário atentar à importância de interpretar o espaço da 

escuta, do diálogo e do silêncio, com acolhimento de sentimentos como: 

tristeza, fragilidade, medo, incertezas, cuidado, vínculos de 

pertencimento, perturbações, fragilidades, dependências, adoecimento, 

traumas, dores, dentre outros. Estas percepções são vivências do 

cotidiano que interferem na realidade das pessoas, sendo que a atenção 

e as práticas de Assistentes Sociais e de Psicólogas/os estão alicerçadas 

no conhecimento e na vivência acerca das pessoas atendidas que as 

compartilham com esses profissionais, de acordo com o grau de confiança 

estabelecida e a reciprocidade possível no momento da intervenção. Há 

preocupação para não ocorrer a revitimização, no entanto, dependendo 
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da violência sofrida, cada vez que a vítima precisa falar sobre o episódio 

há dor, e este é um dos motivos de ocorrer tanta subnotificação.  

 

Atuação do Serviço Social na Vara de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher  

A violência atinge todas as mulheres, logo, é um problema de toda 

a sociedade. As Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

são locais em que os saberes do Serviço Social e da Psicologia são 

específicos e próprios de cada profissão. Mas, à medida que atuamos em 

conjunto e observamos o que há em comum, temos a oportunidade de 

melhorarmos enquanto profissionais designadas/os a atender a 

determinação judicial da/o Magistrada/o no sentido de elucidar situações, 

em sua grande maioria, permeadas por dificuldades, conflitos, violências 

e litígios que deram origem aos autos e que são apresentadas de tal 

forma que seja possível prestar contribuição e resultado das intervenções 

que considerarmos necessárias, com uso de metodologia e utilização de 

instrumentais, por meio dos quais possamos conhecer as condições de 

vida da população atendida, especialmente as das mulheres adultas, 

idosas, crianças e/ou adolescentes que tenham sido vítimas e que 

estejam sob situação de violência doméstica.  

Acreditamos que faz parte da nossa atuação profissional, no âmbito 

do sistema de justiça, a contribuição para a capacitação de profissionais 

vinculados ao atendimento da mulher em situação de violência 

doméstica, bem como a realização de nossa atualização e 

aperfeiçoamento.  

  O engajamento profissional é importante para percebermos a 

singularidade, a pluralidade e a complexidade de cada ser que ao qual 

prestamos serviço na Vara Central de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. Ao Judiciário, cabe a garantia dos direitos violados e, 

em algumas situações, a intervenção compreende a interface com 
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profissionais que executam políticas sociais públicas, programas e 

serviços por intermédio das instituições.  

 Esse trabalho exige bastante dedicação na elaboração de relatórios 

e pareceres. Para se romper e mudar o rumo das decisões, é necessário 

debater e desenvolver coletivamente algumas questões às quais somos 

submetidos, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

 Não se pode negar o reconhecimento e a inserção de assistentes 

sociais e psicólogas/os nas avaliações realizadas nas diferentes Varas – 

e, em destaque, na qual atuamos –, pois a assessoria prestada subsidia 

as decisões das/os Juízas/es de direito na função de julgar, já que, a 

partir de suas especificidades, analisam e avaliam a situação de 

usuárias/os assinalando riscos em relação às necessidades e às violações 

de direitos, no sentido de lutar para que a proteção seja, de fato, 

efetivada. 

 O Serviço Social, conforme afirma Fávero (2005), auxilia e subsidia 

a decisão judicial na aplicação da lei, com respaldo e competência 

técnico-operativa, utilizando um conjunto de habilidades que permitem 

desenvolver ações profissionais que respondam à demanda, assim como 

teórico-metodológica, quando tenta conhecer a realidade social política, 

econômica e cultural com a qual trabalha, para além dos fenômenos 

aparentes, buscando apreender e construir novas possibilidades 

profissionais e ético-políticas, com um posicionamento diante dessa 

realidade, tendo clareza de qual é a direção social da sua prática, ao 

assumir princípios expressos no Código de Ética.  

 No momento em que iniciamos um estudo social sobre a realidade 

que desencadeou uma violência, a qual deu origem a um processo no TJ, 

é relevante considerarmos as expressões da questão social, 

desigualdades sociais, relações sociais e familiares, condições 

econômicas, convivência comunitária, crenças religiosas, cultura e 

sociabilidade, relação de pertencimento com territórios de moradia e de 
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lazer, inserção educacional, profissional e projetos futuros de vida, 

condições de saúde física e mental, saneamento básico existente, enfim, 

uma miríade de aspectos da vida, como os recursos internos e de relações 

sociais estabelecidas. 

 Na maioria das vezes, se as pessoas procuram a Justiça e são 

encaminhadas para o Serviço Social, é porque houve violação de direitos. 

Diante deste contexto, precisamos compreender e construir uma 

metodologia de trabalho e estratégias profissionais que possam nos 

aproximar da história dos fatos e das pessoas envolvidas, se estas 

permitirem. Para termos uma possibilidade de êxito, é necessário o 

domínio da autonomia relativa designada aos profissionais, assim, a 

efetividade da ação profissional terá abertura se realizarmos trocas com 

as pessoas atendidas e com as profissões que interagem na realidade 

social e institucional de todos os sujeitos envolvidos na questão que deu 

origem à abertura do processo, numa perspectiva crítica e na construção 

de mediações e acúmulos na dimensão técnico-operativa. Desta forma, 

deve-se dominar competências e atribuições profissionais privativas de 

assistentes sociais no âmbito do judiciário e, na sequência, propor ações 

que possam romper com as amarras pessoais e institucionais; ao mesmo 

tempo, saber respeitar e recuar se não houver a concordância das partes.  

Para atingirmos os resultados e as mediações adequadas, será 

importante o entendimento e o reconhecimento de que não 

conseguiremos proporcionar respostas eficazes se não houver 

aproximação e troca entre Defensoria Pública, Ministério Público e 

Tribunal de Justiça na condução da ação que norteia o Sistema de Justiça. 

Podemos afirmar que, quando alcançamos este patamar, gera satisfação 

em todos os envolvidos, em particular, nas/os usuárias/os dos serviços. 

Em especial, as idosas e anciãs. Quando há conflitos e incompreensões, 

o estresse causado é bastante prejudicial para as partes, que, no 

processo, são denominadas de vítima e agressor. Em poucas ocasiões 

quem comete a violência é uma agressora, trata-se mais de por exemplo, 
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conflitos entre irmãos, sogra, relações homoafetivas, em que as relações 

de poder são díspares. Entretanto, a grande maioria da violência é 

cometida por homens.  

A aproximação e o entendimento do Serviço Social com a Psicologia 

são necessários, pois são primordiais para alcançarmos nossos objetivos 

enquanto profissionais. A partir desta conquista, deparamo-nos com as 

etapas de realização de estudos sociais e avaliações psicológicas, 

enfrentando situações bastante desafiadoras que envolvem violências. 

Para lidarmos com este cenário litigante e complexo, precisaremos de 

amplo conhecimento das duas formações, correspondentes a cada uma 

das profissões mencionadas, para melhor compreensão da situação e da 

teia de desentendimentos que originaram uma denúncia a ser apurada, 

que ao final terá uma decisão judicial.  

A atuação de assistentes sociais exige capacitação e 

comprometimento com o Projeto Ético Político na construção dos saberes, 

competências e habilidades para o exercício profissional. Desafios da 

interdisciplinaridade no cotidiano das/os assistentes sociais perpassam 

pelas bases teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política 

(Guerra, 2012).  

No período atual de precarização, falta de reconhecimento e 

retirada dos direitos sociais, num cenário ultraconservador no campo 

econômico, político e social, isto implica na leitura e análise de 

conjuntura, ter um posicionamento de resistência em relação aos 

retrocessos e entendimento do movimento contraditório da realidade. 

É importante identificar a supremacia dos interesses da sociedade 

capitalista e a implantação da necropolítica (Mbembe, 2018), em que 

governos elegem quem tem o direito de viver e de morrer, diante da atual 

crise sanitária que atravessamos. Compreende-se que o racismo 

estrutural e institucional, a intolerância aos indígenas, a desproteção ao 

meio ambiente e à educação, dentre outras políticas públicas, acarretam 
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perda de direitos, com sérias consequências às mulheres, principalmente 

às negras e pobres.  

Reitera-se que há perdas com a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 95, aprovada em 15/12/2016, que limita por 20 anos 

os gastos públicos, alterando o regime fiscal no âmbito dos Orçamentos 

Fiscal e de Seguridade Social da União; congelou os gastos com políticas 

sociais e reduziu significativamente as verbas com saúde, educação e 

assistência social, precarizando a vida das/os brasileiros, especialmente 

quem mais necessita de recursos públicos para sua sobrevivência.  

Com a pandemia de COVID-19, a situação da maioria da população 

foi agravada contundentemente, acentuando as desigualdades sociais e 

agravando o cotidiano de quem se infectam mais rapidamente, por não 

terem acesso a saneamento básico necessário, nem condições adequadas 

para ficarem imunes e protegidas da contaminação. 

 

Envelhecimento, proposta Freiriana e aplicação no espaço sócio-

ocupacional 

O envelhecimento populacional é uma questão social de grande 

relevância; as Ciências Sociais, em geral, e o Serviço Social, em 

particular, apresentam diversas formas para enfrentamento da questão 

do envelhecimento e da velhice. Acreditamos, ao considerar a 

Constituição cidadã, de 1988, e o Estatuto do Idoso, quando este prevê 

que a educação tem a responsabilidade de oferecer conhecimento sobre 

o processo de envelhecimento, que podemos discutir questões da velhice 

desde a pré-escola até a pós-graduação, em todas as áreas de formação. 

Isso porque a sociedade precisa se organizar, planejar e ser esclarecida 

sobre as fases da vida, desde o nascimento até a morte, enfrentando a 

finitude e as possibilidades de realização enquanto ser social.  

Indubitavelmente, há fatores significativos que ajudam a 

compreender um universo tão complexo quanto o envelhecimento. A 

literatura especializada mostra que o aumento da longevidade vem 
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ocorrendo devido aos avanços no conhecimento de diversas áreas, dentre 

elas, a Medicina, o diagnóstico precoce e a prevenção de determinadas 

doenças. 

Como a estrutura etária da população sofre alterações cada vez 

mais céleres, em razão do aumento da longevidade humana e da 

expectativa de vida, o interesse dos profissionais tem acompanhado tal 

fenômeno. A longevidade é considerada uma conquista da humanidade, 

contudo, é importante viver com dignidade, mas uma parcela 

considerável da população idosa não tem acesso a bens e serviços 

essenciais, enfrentando maior dificuldade quanto à sobrevivência, o que 

aumenta ainda mais as desigualdades sociais. Legislações foram criadas 

com o intuito de alcançar a proteção social e implementar políticas e 

programas voltados à promoção e atendimento aos direitos, no sentido 

de melhoria das condições de vida, inclusive a dos idosos.  

Decerto, há fatores significativos que ajudam a compreender um 

universo tão complexo quanto o envelhecimento humano. No entanto, 

esse processo vem ocorrendo diferentemente nos diversos países do 

mundo. Processos de transição demográfica estão em curso e vêm se 

desenvolvendo heterogeneamente, já que estão associados às desiguais 

condições sociais de cada país. O aumento da longevidade traz novos 

desafios, pelo crescimento populacional de idosos e pela maneira de 

condução das políticas públicas. Neste sentido, são observadas alterações 

na estrutura etária das populações, modificando as relações familiares, 

culturais, econômicas, políticas e sociais. 

A existência de políticas públicas está diretamente relacionada às 

reivindicações populares, sendo que a sua efetivação depende das lutas 

de movimentos organizados, seja de profissionais envolvidos e 

compromissados com a causa, seja de toda a sociedade civil, mas 

fundamentalmente da conquista de uma consciência política, do seu valor 

e de seus direitos como cidadão. 
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 A Seguridade Social no Brasil tem como propósito responder às 

demandas de proteção social e atender aos direitos dos cidadãos; 

contudo, percebe-se um hiato significativo entre necessidades e direitos. 

A legislação que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso criou o 

Conselho Nacional do Idoso e deu outras providências, como o Estatuto 

do Idoso, concebido para que possa ser, efetivamente, um instrumento 

de defesa dos direitos fundamentais, das medidas de proteção, da política 

de atendimento e do acesso à justiça para idosos.  

 Apesar do empenho das políticas sociais mencionadas, os Estados 

não atendem aos direitos dos cidadãos conforme suas necessidades, 

gerando abandono, ilhas de pobreza, vulnerabilidades e risco social.  

 Teixeira (2008) menciona que não é a todas as classes sociais que 

o envelhecimento promove efeitos imediatos de isolamento, exclusão das 

relações sociais, do espaço público, do mundo produtivo, político, dentre 

outras expressões dos processos produtores de desigualdades sociais. 

Diante deste contexto, acredita-se que a luta para que não ocorra 

violência doméstica contra mulheres idosas, além de ser importante para 

efetivação da legislação e dos direitos humanos, contribui para a 

tentativa de redução da desigualdade social potencializada na velhice 

pela sociedade capitalista.  

Tal contexto requer a compreensão de questões estruturais e 

conjunturais, para identificar determinações históricas e suas 

expressões na ordem capitalista, em sua configuração neoliberal, 

discutindo-a como expressão da questão social. A relação violenta 

transforma o diferente em desigual; cria uma hierarquia entre os 

desiguais; desqualifica a vítima, transformando-a em coisa (Chauí, 

2006). Nessa perspectiva, o sujeito é tratado como objeto, e a violência 

representa a brutalidade que viola a subjetividade pessoal, individual e 

social.  

A sociedade brasileira é marcadamente caracterizada pelo mito da 

não violência e, segundo Chauí (2006, p. 105), estamos inseridos numa 
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sociedade na qual as diferenças e assimetrias sociais e pessoais são 

transformadas em desigualdades, e, estas, numa relação de mando e 

obediência, situação que vai da família ao Estado, atravessando as 

instituições públicas e privadas e permeando a cultura e as relações 

interpessoais. “Os indivíduos se distribuem imediatamente entre 

superiores e inferiores, [...] dependendo dos códigos de hierarquização 

que regem as relações sociais e pessoais”.  

Nesse sentido, deve ser considerada a proposta de Paulo Freire 

que nos instiga a acreditar na potencialidade e na capacidade de 

dialogar com os territórios em que as práticas profissionais devem partir 

propriamente da observação, conversa, problematização com respeito, 

dignidade e acolhimento de forma crítica, na perspectiva de identificar 

e liberar potencialidades nas vítimas, a fim de que elas possam 

vislumbrar uma solução em que consigam libertar-se das amarras e dos 

relacionamentos que as aprisionam.  

Nas rodas de conversa realizadas para ouvir as mulheres, em 

subgrupos, seus depoimentos, por vezes, servem como mecanismo 

disparador e colabora na reflexão crítica, bem como no enfrentamento 

de decisões difíceis, mas emancipadoras, visando à reconstrução e, 

quiçá, ao rompimento do ciclo de violência.  

“A pedagogia do oprimido” é uma concepção construída nas 

experiências sociais e históricas de dominação e opressão, e, no caso 

aqui tratado, das mulheres idosas, que são atingidas com ameaças, 

espancamentos, humilhações, estupro, importunação e assassinatos, 

principalmente quando anunciam o rompimento da relação afetiva. 

Nesse sentido, para que elas possam se reorganizarem e transformarem 

a própria realidade, necessitam de políticas sociais que lhes ofereçam 

serviços de qualidade, para que possam superar a desumanização e as 

dificuldades, objetivando alcançar o que Freire (2005) denomina como 

prática da liberdade. 
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Logo, identifica-se que é preciso criar, ampliar e intensificar ações 

de fortalecimento das lutas e transformação social da realidade das 

mulheres idosas, para que consigam liberdade, autonomia e 

emancipação, por intermédio de pensamento e reflexão crítica. Isto 

deve se dar na perspectiva de justiça social, equidade e direitos 

humanos e, ao mesmo tempo, transformando as relações e as formas 

de exercício de poder, combatendo o machismo, sexismo e racismo, 

para uma superação da opressão e rompimento com o autoritarismo.  

A participação das mulheres reivindica e luta pela inserção nos 

espaços públicos a que pertencem, de modo a fazer parte das decisões 

da sociedade e da criação das leis. É possível estabelecermos uma 

relação entre o movimento de mulheres e o pensamento freiriano de 

luta por direitos humanos das mulheres e por uma sociedade menos 

desigual, ou melhor, com igualdade de direitos.  

Freire (2005) remete ao permanente dialogação das pessoas entre 

si e de todas com a realidade em vista da transformação. De fato, tal 

diálogo foi evidenciado pelas idosas no decorrer do estudo, mais 

especificamente, é possível mencionar o entrosamento entre os 

componentes do sistema de justiça e profissionais que compõem a Rede 

de Atendimento e de Enfrentamento, que é considerado bom; mas, sem 

dúvida, quanto maior for o comprometimento entre todos os envolvidos 

no fluxo de trabalho, mais as pessoas atendidas e as usuárias dos 

serviços serão beneficiadas. Ou seja, é fundamental que os referidos 

órgãos cooperem entre si e entendam que há interdependência no 

funcionamento institucional para que o resultado seja promissor e 

adequado.  

A “Pedagogia da Esperança parte de uma clara opção ético-

humanista prévia: o amor ao ser humano oprimido contra a sua 

opressão e em favor da vida e da liberdade” (Freire, 2013, p. 11). A 

mulher idosa que é vítima de violência também “internaliza em si o 

opressor que lhe tolhe a voz, a palavra”, a autonomia e a liberdade. 
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Freire (2013) e Martinelli (2007) mencionam a relevância da troca 

fecunda de saberes, do popular com o científico.  

Ademais, é realizado também um trabalho com os autores de 

violência, em que são apresentadas duas propostas sendo que uma 

delas foi interrompida por conta da pandemia e a ONG Coletivo 

Feminista Sexualidade e Saúde tem um Núcleo de Masculinidades que 

acompanha os que aceitam compor um grupo com 16 encontros. 

Considera-se que as trocas estabelecidas entre eles é um diferencial do 

trabalho oferecido, em que parte destes homens percebe e valoriza a 

iniciativa, vendo-a como um diferencial, pois passam a valorizar o 

espaço para expor dúvidas, indignações, inseguranças que, 

posteriormente, são transformadas em mudança de comportamento, ou 

seja, é um descortinar quando se permitem experimentar e 

compreender um pouco mais sobre seus sentimentos e dificuldades.  

Essa atividade dá início a uma outra parte da história da vida de 

pessoas que se permitem conversar e realizar trocas com outros homens 

que estão respondendo a processo criminal por terem agredido uma 

mulher, ao terem colocando em prática o machismo em potência 

elevada, considerando-se dono da vida da mulher com que se relaciona. 

Importante mencionar que tal Núcleo não acompanha homens que 

cometeram violência sexual ou homicídios, estes são encaminhados 

para a política pública de saúde, mas os que mais necessitam acabam 

rejeitando esse encaminhamento. O número de feminicídios tem 

aumentado, principalmente após a pandemia de COVID-19. Alguns réus 

não compreendem a potencialidade da experiência que lhes é oferecida. 

Eles não são obrigados a frequentarem a atividade, justamente pela 

compreensão e respeito à autonomia, pois, do contrário, ocorrerá uma 

resistência e o resultado não será satisfatório.  

Paralelamente, a mulher recebe informações e acompanhamento, 

devendo serem consideradas como sujeito de direitos, recebendo a 

proteção social do Estado, numa ação conjunta, desconstruindo as 
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desigualdades, para que tenham força de saírem do relacionamento, 

combater desigualdades sociais e discriminações de gênero e tentar 

interferir nos padrões sexistas, machistas e racistas ainda muito 

presentes na sociedade brasileira. É preciso um atendimento qualificado 

e humanizado às mulheres que vivenciam essas situações de violência.  

As medidas protetivas de urgência procuram reduzir as 

estatísticas de violências com ações restritivas e se houver 

descumprimento, podem ser punitivas. A política de enfrentamento à 

violência contra as mulheres tem o objetivo de estimular ações 

educativas e culturais, oportunizar educação, trabalho, compreendendo 

a complexidade da demanda apresentada. A violência é, portanto, uma 

questão de saúde pública. 

 

Considerações Finais 

 Os resultados indicaram a importância de repensar a 

interdisciplinaridade no cotidiano profissional, a questão social e o diálogo 

entre profissionais e instituições, na tentativa de superar, 

compartilhadamente, as dificuldades encontradas.  

 Detectou-se desigualdades sociais nas relações de gênero, que 

denotaram confirmação do ciclo da violência, legitimidade da luta para 

que haja políticas sociais que proporcionem respaldo às mulheres idosas, 

que as leis sejam efetivadas para que vigorem e protejam idosas que 

demonstraram grande sofrimento ao denunciarem filhos, netos, 

companheiros, maridos e/ou outros.  

 Muitas vezes, elas não querem romper o vínculo existente, mas sim 

interromperem a violência reiterada. A dor é maior principalmente 

quando os autores da violência são filhos e netos. As medidas protetivas 

foram relevantes para a diminuição das diversas formas de violência 

perpetradas, como física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.                                                                                                                                                                                                                    

 No entanto, a compreensão dos limites com que nos deparamos 

nos locais de trabalho e das possibilidades de trocas entre todas as 
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profissões é algo necessário, principalmente quando a rotina laboral nas 

instituições é organizada de maneira fragmentada. A superação desta 

situação só se dará quando as profissões envolvidas na prestação de 

serviços às mulheres idosas vítimas de violência doméstica tiverem 

interesse, empenho, envolvimento e compromisso com a mudança, 

aspecto tão ressaltado por Freire. O saber profissional deve acontecer 

sob a perspectiva da singularidade, da pluralidade e da totalidade.  

Os estudos sociais apontaram que é necessária a melhoria na 

aproximação dos profissionais que prestam serviços, atendimentos e 

acompanhamento, e que pertencem à rede socioassistencial da política 

de assistência social, de saúde e de segurança pública.  

Para além da Psicologia e do Serviço Social, operadores do direito 

e funcionários que compõem a rede de enfrentamento à violência contra 

a mulher precisam melhorar trocas, entendimento das funções e 

responsabilidades de cada órgão e instituição que atuam diretamente 

para fornecer respostas adequadas. Logo, o aprimoramento profissional 

é benéfico a todas/os; atualização, aperfeiçoamento, escuta qualificada 

a pessoas, em todos os ciclos da vida, enquanto crianças, adolescentes, 

adultas, idosas, anciãs e centenárias, são primordiais para o exercício 

profissional comprometido com a ética e atuação que possa desvelar os 

antagonismos e as contradições inerentes ao cotidiano profissional.  

A participação das instituições e órgãos que prestam serviços às 

mulheres se dá articuladamente, mas o diálogo poderá ser mais estreito 

e gerar maior comprometimento. Aproximações, trocas e entendimentos 

entre Serviço Social e Psicologia têm uma perspectiva interdisciplinar 

favorável e com reciprocidade. Em relação à Rede de Atendimento, os 

contatos podem efetivamente ser melhorados.  

 Conclui-se, portanto, que é importante compor e acompanhar a 

Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a Rede de 

Atendimento, para juntos oferecerem o subsídio necessário, se possível, 

respeitando o tempo de cada pessoa para aceitar a proposta realizada 
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como acompanhamento com profissionais de áreas especializadas, de 

acordo com a necessidade apresentada.  
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III –  

PRÁTICAS EDUCACIONAIS 
E REFLEXÕES SOBRE 

EDUCAÇÃO NO CAMPO DO 
ENVELHECIMENTO 
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Poesia TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Henrique Salmazo da Silva 

 

 
Desenhei no papel um desejo 

O de ver feliz toda essa gente 

Trabalhadores, operários, confeiteiros 

Trabalhadoras, missionárias e donas de casa 

 

Mas veja então 

Ser feliz é o próprio caminho 

A consciência da vida 

O despertar de um novo destino 

 

Me lancei pela jornada 

E inspirei reflexões 

Era preciso fluir o pensamento 
Na práxis e conversações 

 

Fora então que A Eva não viu a Uva 

Mas a Uva fora produzida pelo trabalho 

Pelas mãos habilidosas de Eva 

A cuidar da colheita com afago 

 

Fora então que Eva repensou seu mundo 

A mente então se ampliou 

E pode ver que a Uva é mais que um fruto 

Mas as vivências que a ele simbolizou 

 
O tempo passou... 

Hoje Eva é a avó, mãe, idosa, artesã 

Conselheira, professora, sábia, anciã 

Maquiavélica mulher, figura emancipada 

 

Nesse interim meu desejo se realizou 

Eva inspirou Adão, Joaquim, Paulo, e a Ana 

E com a ajuda do tempo fizeram de si mesmos 

Obras inacabadas, verdade, querer, e transformação! 
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CAPÍTULO 39 – O USO DOS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

DIDÁTICOS NO ENSINO PRÁTICO DA GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA 

 

 

Rosa Maria Bruno Marcucci 

Ana Paula Lima Orlando 

Cláudia Campos de Almeida 

Soraia Rizzo 
 

 
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer. 

Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, 1996 

 

A Enfermagem foi regulamentada como profissão no Brasil em 

1986, com a publicação da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem 

(LEPE) nª 7.498, de 25 de junho de 1986, que oficializou as categorias 

de nível médio e universitário estabelecendo as responsabilidades de 

cada um dentro de seu processo de trabalho.  Dentre as funções do 

Enfermeiro, destaca-se seu papel privativo como educador na área da 

Enfermagem, portanto, o ensino prático da Enfermagem deve ser 

atividade realizada exclusivamente por profissionais com graduação em 

Enfermagem (Brasil, 1986). 

Em 1994, o Ministério da Educação publicou as Diretrizes 

Curriculares da Enfermagem estabelecendo a necessidade de carga 

horária específica para as ações de campo prático, através de estágios 

realizados em serviços de saúde que abrangem as diversas 

especificidades da assistência de Enfermagem.  Em 2009, o Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), através da Resolução do CNE/CES/MEC nº 4, 

determinou que o Curso de Graduação em Enfermagem deve ter carga 

horária total mínima de 4.000 horas incluindo as atividades práticas 

relacionadas à assistência (Brasil, 2009). 

O estágio é o momento e aprendizagem prática em que o 

graduando deve, através do cuidado direto aos seus clientes, desenvolver 
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a compreensão das teorias estudadas, sua aplicabilidade na execução dos 

procedimentos necessários para a assistência sistematizada e 

humanizada e aproximar-se da comunidade possibilitando sua 

transformação, fixando as bases teóricas e desenvolvendo destreza 

manual, pensamento crítico e comportamento ético (Vallsecchi; 

Nogueira, 2002). 

Os processos de tomada de decisão durante a assistência de 

enfermagem têm exigido de enfermeiros atitudes assertivas e imediatas 

(Nudez-Lopez, 2017). Os enfermeiros são expostos a desafios 

complexos, os quais necessitam do acionamento de estratégias da 

inteligência emocional e desenvolvimento da habilidade cognitiva e de 

hábitos mentais do pensamento crítico para resolver problemas 

emergenciais (Carvalho; Almeida, 2020). 

O aprendizado da prática direciona e contribui para a organização 

do pensamento dos enfermeiros, utilizando como base os conceitos 

cientificamente comprovados e testados, fazendo com que ações exitosas 

sejam alcançadas (Furuya, 2017). 

O profissional que atua em educação deve ser transformador e 

libertador, buscando mudança de comportamento do sujeito, objetivando 

a qualidade de vida, provocando a transformação e a recriação da 

realidade. O papel da educação é o de conscientizar, de transformar 

utilizando a liberdade e o diálogo, com o compromisso de passar de uma 

consciência primária e ingênua para uma consciência crítica. Para exercer 

um cuidado crítico e criativo, precisamos compreender a educação como 

um instrumento que auxilia o cuidado (Dickmann, 2021; Rocha, 2009). 

O Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução COFEN 

441/2013, regulamenta o ensino prático através do Estágio Curricular 

Supervisionado como  
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ato educativo supervisionado, obrigatório, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos. O estágio faz parte do 

Projeto Pedagógico do Curso, que além de integrar o 
itinerário formativo do discente, promove o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional, 

objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida 

cidadã e para o trabalho. Deve ser realizado em hospitais 

gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidade, totalizar uma carga 

horária mínima que represente 20% da carga horária total 
do curso e ser executado durante os dois últimos períodos 

do curso. 

 

Em 2018, a Resolução CNE/CES/MEC nº 573/2018 define que   

 

compreende-se por atividade prática toda a atividade 

educacional que desenvolva habilidades técnicas 

presenciadas e experienciadas pelos estudantes na 

realidade (além de simuladas), com expressão de 

comportamentos adquiridos em treinamentos ou 
instruções, com planejamento e acompanhamento didático 

pelo docente, a ser realizada em laboratório, envolvendo 

uma relação estudante/docente de, no máximo, 10/1 e, 

após e necessariamente, em diversificados cenários, em 

instituições de saúde, envolvendo uma relação 

estudante/docente de, no máximo, 6/1, com no mínimo 
50% da carga horária total da disciplina, não sendo 

substituídos por visitas técnicas e/ou outros dispositivos 

observacionais. (Brasil, 2018). 

  

Percebe-se que tanto na regulamentação da profissão, na diretriz 

curricular e na regulamentação ética da Enfermagem, existe o 

compromisso de assegurar o ensino prático como sendo de fundamental 

importância na qualidade da formação do enfermeiro. Entretanto, como 

deve ser planejado o ensino prático da Enfermagem?  Quais são as 

impressões dos alunos da graduação de Enfermagem em relação a 

metodologia didática de ensino prático e ao desempenho do professor ou 

supervisor de estágio e, qual deve ser a política institucional utilizada 

pelas instituições de ensino universitário em relação ao ensino prático da 

Enfermagem? Esse artigo tem como objetivo estimular a reflexão crítica 

sobre o ensino prático da Enfermagem.   
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Sobre o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 

Enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano 

no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo 

independente desta assistência através da educação; de 

recuperar, manter e promover sua saúde, contando para 

isso com a colaboração de outros grupos profissionais. 

(Horta, 1968). 

 

Para exercer suas funções, o enfermeiro necessita de um preparo 

teórico-prático que envolve vasto conhecimento científico envolvendo 

diversas áreas ligadas a biologia, exatas e humanas. Será essa base que 

fará com que o profissional desenvolva as competências consideradas 

necessárias para que, ao final do curso, esteja apto a identificar as 

necessidades de seu cliente compondo um plano de cuidados que 

gerencie a assistência de enfermagem direta bem como a ação integrada 

à equipe multiprofissional.     

Segundo a Diretriz Curricular Nacional (DCN) da Enfermagem 

(CNS/CES/MEC, 2018),  

 

o graduando em Enfermagem terá formação pautada no 

processo de aprender a aprender nas dimensões: aprender 

a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

conhecer, tendo em vista articular o ensinar e o aprender 
a conhecer, classificar, analisar, discorrer, opinar, fazer 

analogias, registrar, fazer diagnósticos, fazer 

generalizações, dentre outros objetivos de ensino, propiciar 

a conquista de autonomia, discernimento e pró-atividade 

para assegurar a integralidade à atenção à saúde das 

pessoas, grupos sociais (famílias, outros) e coletividades. 

 

Após o bloco teórico composto por disciplinas básicas da área da 

saúde, além de outras matérias como metodologia de ensino e pesquisa, 

chega o momento em que o graduando deverá aplicar seus 

conhecimentos nos diversos ambientes de atuação como unidade básica 

de saúde (UBS), ambulatório de especialidades, hospital (pronto-socorro, 

unidade de internação, unidade de tratamento intensivo, centro-

cirúrgico). A estrutura do curso deve seguir dois eixos básicos:  ciclo de 
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vida (criança, mulher, adulto e idoso) e nível de complexidade de 

cuidado, sendo que os estágios se iniciam em unidades e serviços com 

complexidade de cuidado crescente, do nível de complexidade mais 

simples para o mais complexo (MEC,2018). 

 

Compreende-se por atividade prática toda a atividade 

educacional que desenvolva habilidades técnicas 

presenciadas e experienciadas pelos estudantes na 

realidade (além de simuladas), com expressão de 
comportamentos adquiridos em treinamentos ou 

instruções, com planejamento e acompanhamento didático 

pelo docente, a ser realizada em laboratório, envolvendo 

uma relação estudante/docente de, no máximo, 10/1 e, 

após e necessariamente, em diversificados cenários, em 

instituições de saúde, envolvendo uma relação 
estudante/docente de, no máximo, 6/1, com no mínimo 

50% da carga horária total da disciplina, não sendo 

substituídos por visitas técnicas e/ou outros dispositivos 

observacionais. (CNS/CES/MEC, 2018). 

 

A prática, fundamental para a construção do pensamento crítico, 

pode ser apreendida por meio da aprendizagem baseada em problemas 

e em métodos de “aprender-fazendo” como as Simulações Realísticas que 

são situações práticas reflexivas, capazes de potencializar o processo de 

raciocínio crítico baseado em habilidades e hábitos (Ceolin et al, 2017).  

Nesse sentido, o Pensamento Crítico exige o emprego de processos 

avaliativos, que direcionam quais estratégias específicas são necessárias 

para a tomada de decisão. É necessária a observação de cenários práticos 

capazes de promover métodos de análise para a solução de problemas, 

utilizando-se mais de uma estratégia orientadora para a avaliação de 

diferentes momentos (Riegel; Crossetti, 2018).  

 O ECS permite a “ressignificação” dos conhecimentos adquiridos, 

o desenvolvimento do raciocínio crítico, de habilidades de comunicação, 

liderança e tomada de decisão, estruturado pela pedagogia crítica e 

metodologias ativas (Esteves, 2008).  

A articulação entre a teoria e a prática é considerada importante 

para o desenvolvimento das competências necessárias na prática do 
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Enfermeiro (Moreira; Ferreira, 2004), dessa forma, cada disciplina do 

bloco prático compreende um bloco teórico introdutório com revisão do 

conteúdo básico e acréscimos de conteúdo específico.  Os alunos são 

divididos em subgrupos e distribuídos em diversos locais de atuação 

relacionados a prática a ser desenvolvida. Como são vários subgrupos, é 

muito comum que as instituições de ensino organizem várias disciplinas 

práticas por semestre acontecendo concomitantemente através do 

sistema de rodízio, otimizando os campos de estágio disponíveis. Martins 

et al (2016), em estudo realizado com graduandos de Enfermagem 

cursando o bloco prático, obteve maior porcentagem de relatos de 

insegurança, distanciamento entre a prática e teoria, insatisfação em 

relação a carga horária e metodologia aplicada pelos professores, embora 

reconheçam a importância da realização do estágio para sua formação.    

Ainda sobre a estrutura do Estágio Curricular Supervisionado, 

devido a obrigatoriedade de grupos com número de alunos reduzido em 

campo de estágio, as instituições de ensino necessitam contratar 

supervisores de estágio para acompanhar os alunos. Ocorre que, 

comumente, esses supervisores não acompanham o bloco teórico e tão 

pouco conhecem o regulamento da instituição ou compartilham a 

construção da matriz curricular e planejamento das disciplinas. Além 

disso, devido a forma de contratação, quem efetivamente participa do 

planejamento do estágio é o grupo de professores titulares que já fazem 

parte do quadro funcional da instituição e que, nem sempre, têm a 

oportunidade de contato mais próximo com os supervisores de estágio.  

Rigobelo (2021), em seu estudo de campo, identifica a insatisfação de 

alunos sobre desempenho em campo e metodologia de ensino prático, 

relatando problemas de integração do docente de estágio com a 

instituição de ensino, com a instituição que cede o campo, com o 

conteúdo teórico abordado, com o enfermeiro supervisor da unidade, com 

o próprio campo de estágio e, até mesmo, com o grupo de alunos, o que 

demonstra que o processo seletivo para o ensino prático necessita ser 
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aprimorado e deve incluir esses docentes desde o processo de 

planejamento do bloco prático, além da necessidade de treinamento 

sobre as rotinas da instituição de ensino e da unidade.   

A Diretriz Curricular Nacional da Enfermagem indica que o  

 

processo educativo na formação do enfermeiro deve estar 

fundamentado na educação emancipatória crítica e 

culturalmente sensível, na aprendizagem significativa, 

problematizando a complexidade da vida, da saúde e do 
cuidado de enfermagem, além de adotar, como princípios 

metodológicos que orientam a formação profissional, a 

interdisciplinaridade do conhecimento, a integralidade da 

formação e a interprofissionalidade das práticas e do 

trabalho em saúde. 

 

Segundo Godoy (2009), a elaboração de Planos de Ensino e 

Aprendizagem e, na sequência, dos Planos de Aula, é imprescindível para 

a organização do trabalho docente que poderá adequar o conteúdo e 

metodologia de acordo com os objetivos e recursos em cada disciplina. 

Cabe ressaltar que o currículo formativo do enfermeiro conta com 

disciplina específica de introdução aos princípios didáticos na sua 

formação, que, inclusive, também faz parte dos conteúdos de pós 

graduação sensu lato e sensu stricto. Logo, é fundamental o uso desses 

conhecimentos e a integração entre os supervisores ou docentes 

contratados temporariamente e os docentes titulares das respectivas 

disciplinas no planejamento.   

No Estágio Curricular Supervisionado existe também a supervisão 

do enfermeiro da própria instituição que cede o campo, este interage com 

o docente e com os graduandos. Segundo Silva (2014), há um 

distanciamento entre esses enfermeiros e todo o processo de ensino-

aprendizagem que compõe as disciplinas práticas. Os enfermeiros 

entrevistados relatam que não são convidados a conhecer a instituição 

de ensino, a matriz curricular em curso e não há participação desses 

profissionais no planejamento das atividades previstas para o 

desenvolvimento dos alunos. Ainda assim, são muitas vezes solicitados a 
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avaliar os discentes que passaram em seus campos de atuação, mesmo 

sem conhecimento dos critérios utilizados.   

 

Considerações finais 

A importância do estágio curricular supervisionado é reconhecida 

pelos graduandos de Enfermagem que o percebem como metodologia 

adequada para o desenvolvimento das competências esperadas na 

formação do enfermeiro.   

Entretanto, percebe-se que a metodologia adotada para o 

desenvolvimento do ensino prático pela grande maioria das instituições 

de ensino, ocasiona um distanciamento entre todos os atores envolvidos 

nesse processo, ou seja, graduandos, docentes que atuam na supervisão 

de estágio e enfermeiros que atuam nos campos utilizados para a 

aprendizagem prática e os graduandos.  

A estrutura de rodízio concentrando várias disciplinas práticas no 

mesmo período gera sobrecarga aos alunos que relatam insegurança, 

carga emocional intensa e aporte excessivo de conhecimentos específicos 

para cada disciplina.  

A forma de contratação temporária dos supervisores de estágio 

fragiliza seus vínculos com o corpo discente, as instituições de ensino e 

os serviços de saúde onde os estágios são realizados, já que não 

participam do planejamento das disciplinas, não acompanham o 

desenvolvimento dos alunos e não são possibilitados a desenvolver 

integração adequada com a instituição de ensino e com o local onde o 

estágio será realizado, o que dificulta o processo de ensino-

aprendizagem. 

No campo de estágio, os enfermeiros também se sentem inseguros 

e pouco estimulados a participar de um processo de ensino-

aprendizagem ao qual não são integrados.  

Dessa forma, faz-se necessária uma ampla discussão para que se 

possa fortalecer a formação prática dos graduandos de enfermagem, 
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aprimorando a estrutura pedagógica do Estágio Curricular 

Supervisionado e estabelecendo maior integração entre as instituições e 

o engajamento entre todos os atores que participam do ensino prático da 

Enfermagem.  
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REFLEXÕES FREIRIANAS À LUZ DO ESTATUTO DO IDOSO 
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O envelhecimento populacional tem se apresentado crescente e de 

forma silenciosa, acarretando grandes mudanças no cenário mundial. 

Com esse expressivo crescimento, apresentamos como ponto de partida 

desta pesquisa o direito à educação e à coeducação intergeracional, pela 

urgência de propiciar um enfoque especial nesse debate, visto que o 

indivíduo aprende por toda a vida, inclusive na velhice. Com isso, 

destacamos o cruzamento intergeracional que se caracteriza como uma 

pauta contemporânea e por representar uma ação de convivência e troca 

de saberes que reflete sobre a necessidade de identificar a importância 

socioeducacional que esse encontro geracional revela. 

É oportuno destacar que a educação como direito possui como 

marco histórico a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 

cujo Artigo 26 traz o direito à educação de forma universal, gratuita e 

correspondente ao ensino elementar e fundamental. Nesse sentido, os 

países signatários, inclusive o Brasil, comprometem-se a desenvolver 

ações que tenham a educação como elemento indispensável para a 

reconstrução do mundo no pós-Segunda Guerra (Claude, 2005). 

A educação como direito universal no mundo contemporâneo é um 

tema complexo e que demanda análises multidisciplinares, visto que 

passa por diversas inflexões, as quais, alimentadas pelas contradições 

capitalistas, devem, por um lado, servir para a instrumentalização de 

sujeitos capazes de adentrar o mercado de trabalho e, por outro, não 

ultrapassar o mínimo de conhecimentos suficientes para esse fim. 
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Diante do cenário apresentado, tendo compreendido a inserção da 

educação como direito, destacamos a importância da Lei nº 13.632, de 6 

março de 2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, para dispor sobre 

educação e aprendizagem ao longo da vida. Em seu Artigo 37, a lei 

supracitada diz que “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 

fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a 

educação e a aprendizagem ao longo da vida”. 

De acordo com o Relatório para a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI (1989), caberia à 

educação desenvolver as diversas formas que levem as pessoas, desde a 

infância até ao fim da vida, a um conhecimento dinâmico do mundo, dos 

outros e de si mesmas. É este continuum educativo, coextensivo à vida 

e ampliado a todas as dimensões da sociedade, que a Comissão entendeu 

designar, no presente relatório, pela expressão “educação ao longo de 

toda a vida”. Em sua concepção, é a chave que abre as portas do século 

XXI e, além de uma adaptação necessária às exigências do mundo do 

trabalho, é a condição para um domínio mais perfeito dos ritmos e dos 

tempos da pessoa humana. 

Segundo Derlors, relator do mencionado documento, “a educação 

deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, num 

mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da 

globalização para modificar a relação que homens e mulheres mantêm 

com o espaço e o tempo” (1996, p. 100).  Com base na crítica a essa 

perspectiva é que fundamentamos a necessidade de se pensar e construir 

uma educação emancipatória, que transcenda a estratégia de 

transformar o conhecimento em mera mercadoria, na ilusão da urgência 

de uma democracia educacional, porém conciliada aos interesses do 

mercado e do capital educacional. 
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Nesse sentido, a educação para aqueles/as que não tiveram acesso 

na “idade própria” foi surgindo e se construindo através de diversas 

ações, dentre as quais podemos citar a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), cuja definição, segundo a LDB, corresponde à educação destinada 

àqueles/as que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade regular, assegurando a gratuidade aos/às 

jovens e aos/às adultos/as. 

Fortalecendo os direitos das velhices brasileiras, incluindo a 

educação, o Estatuto do Idoso, de 2003, representou um avanço, 

aprofundando as discussões apresentadas na PNI e estabelecendo 

penalidades para as violações de direitos. Neste ano de 2021, essa 

importante legislação alcança a maioridade, mas os 18 anos de vigência 

ainda não foram suficientes para a incorporação de seus pressupostos 

basilares na realidade vivenciada pela população velha brasileira, 

sobretudo por aqueles/as cujas vidas são marcadas por determinantes 

de classe, raça e gênero, os quais, em conjunto, representam um cenário 

perverso de múltiplas exclusões (Menezes, 2017). 

Assim sendo, esta comunicação tem o objetivo de compreender, à 

luz do Estatuto do Idoso, as contradições e possibilidades presentes na 

coeducação intergeracional para a materialização de uma educação na 

velhice tal como teorizou Paulo Freire. 

Para tanto, o presente trabalho apresenta-se na esfera qualitativa 

e tem como pressuposto metodológico a análise bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica é realizada através de textos que 

estão à disposição em pesquisas e/ ou estudos, que já foram publicados 

e que o/a autor/a se apropria desse material como fonte para a 

materialização da sua análise; já a documental consiste na utilização de 

materiais que ainda não passaram por tratamento analítico (Severino, 

2007). 

Considerando a análise dialética dos fenômenos sociais a partir dos 

conceitos freirianos, a prática social é tomada como uma categoria 
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histórico-social, cuja materialidade é vista em sua totalidade, com as 

mediações e contradições que a compõem. De tal modo, segundo Cruz, 

Bigliardi e Minasi (2014, p. 44), torna-se necessário problematizar o que 

aparece na obra de Paulo Freire como sendo seu ponto central: 

 

Conhecer o mundo de forma que seja possível agir 

sobre ele, transcendendo as situações-limite que se 

impõem ao ser humano, como entraves à realização 

do seu vir a ser-mais, à realização de suas 
potencialidades, subvertendo, portanto, a lógica 

opressora de uma classe hegemônica que impede uma 

classe oprimida e majoritária de ser-mais. 

  

A fim de organizar as reflexões e os apontamentos desenvolvidos a 

partir do referido objetivo, o texto foi dividido em quatro tópicos 

apresentados a seguir: Introdução, Direito à educação, envelhecimento 

e marcos legais, Intergeracionalidade e coeducação entre gerações: 

reflexões à luz do pensamento freiriano, e Considerações finais. 

 

Direito à educação, envelhecimento e marcos legais 

Na discussão sobre educação, envelhecimento e velhices, um 

elemento salta aos olhos: as relações intergeracionais. Isso se deve por 

estarem presentes nos espaços educacionais formais e não-formais – tais 

como a EJA, projetos artístico-culturais, ações de lazer e de socialização, 

dentre outros –, por serem intrínsecas às legislações – quando estas se 

referem ao direito dos/as velhos/as à educação –, e por permearem 

memória, tradição e tecnologia, que, quando entrelaçadas, consistem, 

em parte, a essência dos processos educativos. 

Concernente às legislações brasileiras, o direito das velhices à 

educação contempla aspectos intergeracionais, senão vejamos. A 

Constituição Federal de 1988 prevê, no Artigo 206, os princípios para o 

ensino, estabelecendo dentre eles o pluralismo de ideias e o direito à 

educação ao longo da vida.  Ademais, em seu Artigo 208, institui que o 

direito à educação será garantido por meio do acesso aos níveis mais 
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elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com as 

capacidades de cada pessoa (Brasil, 1988). 

Já a Política Nacional do Idoso (PNI), de 1994, comporta elementos 

referentes a essas relações ao tratar de educação e de cultura, 

prescrevendo a adequação de currículos, metodologias e material 

didático para pessoas velhas; a adoção de programas de ensino a 

distância, adaptados às velhices; o apoio à criação de universidades 

abertas para esse público, em uma perspectiva de universalização do 

acesso às diversas formas do saber; a inserção de conteúdos relativos ao 

processo de envelhecimento nos currículos mínimos em todos os níveis 

do ensino formal, visando eliminar preconceitos e produzir conhecimento 

sobre o tema; a inclusão de disciplinas curriculares de Gerontologia e de 

Geriatria nos cursos superiores; o desenvolvimento de programas 

educativos objetivando informar a população acerca do processo de 

envelhecimento, especialmente nos meios de comunicação (Brasil, 

1994). 

Continuando a perspectiva acima apontada, a PNI afirma que, em 

relação à cultura, deve ser garantida às velhices a participação na 

produção, reelaboração e usufruto dos bens culturais; e que a memória 

e a transmissão de saberes e habilidades das pessoas velhas às demais 

gerações devem ser valorizadas para que se garanta a continuidade 

desses elementos e a identidade cultural (Brasil, 1994). 

A educação também foi abordada no Estatuto do Idoso de 2003, 

que reforçou recomendações e deveres anteriormente previstos, tais 

como a obrigatoriedade do poder público em criar oportunidades de 

acesso das pessoas velhas à educação, adaptando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais para essa 

população; a necessidade dos cursos voltados para as velhices 

abrangerem técnicas de comunicação, computação e avanços 

tecnológicos; a inserção de conteúdos sobre processos de 

envelhecimento e valorização da velhice nos currículos mínimos do ensino 
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formal; a oferta de cursos e programas de extensão, sejam em 

modalidade presencial ou a distância, formados por atividades formais ou 

não-formais, destinados aos/às velhos/as; a criação de universidades 

abertas para pessoas velhas; o incentivo à publicação de livros e 

periódicos adequados às peculiaridades dos/as velhos/as, de forma a 

facilitar a leitura, considerando as limitações que podem advir com o 

envelhecimento (Brasil, 2003).   

Além disso, o Estatuto do Idoso prevê que as pessoas velhas 

deverão participar das comemorações cíveis e culturais, tendo como 

desígnios transmitir conhecimentos e experiências às demais gerações, e 

preservar a memória e a identidade cultural. Alcântara (2021), ao 

defender a necessidade do Estado como principal responsável por 

fomentar políticas públicas que sejam mais inclusivas nos seus objetivos 

de proteção social, aponta o Estatuto do Idoso como instrumento de 

transformação. Na medida em que provoca o debate acerca de como os 

preconceitos culturalmente ensinados/aprendidos pelas gerações 

atravessam a compreensão da velhice como improdutiva e os/as 

velhos/as como incapazes de aprender, aponta caminhos ao dialogar com 

o pensamento freiriano, que para tal realidade está a potencialidade de 

mudança, visto o reconhecimento dos processos que permeiam as 

relações sociais como históricas, portanto, inacabadas em suas 

alternativas de futuro.  

Considerando o cenário legal apresentado, é oportuno ressaltarmos 

que as referidas legislações apresentam elementos em comum, tais como 

a adaptação de metodologias e conteúdos às particularidades das 

heterogêneas velhices; o fortalecimento dos programas e ações 

educativas para pessoas velhas; a inclusão das tecnologias como 

conteúdo de interesse e necessidade para pessoas velhas; a memória e 

a cultura; e o desenvolvimento da coeducação entre as gerações, a qual 

será tratada no tópico a seguir. 
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Intergeracionalidade e coeducação entre gerações: reflexões à 

luz do pensamento freiriano   

A coeducação intergeracional consiste na educação recíproca e 

cotidiana construída no convívio entre as gerações no ambiente familiar 

e nos espaços públicos, equivalendo a um tipo de educação permanente 

desenvolvida em programas educacionais, culturais, sociais, esportivos, 

de lazer, dentre outros. No âmbito da educação, a intergeracionalidade 

surge nas universidades e faculdades abertas a partir dos anos de 1980, 

quando instituições de ensino superior iniciaram a oferta de programas 

de educação não formal destinados a pessoas velhas. Conquanto 

pensadas como ações exclusivas para esse público, esses espaços podem 

proporcionar relações intergeracionais com os professores e demais 

profissionais da educação (Côrte; Ferrigno, 2017). 

Embora as legislações apontem tais questões, de formas explícita 

e implícita, sabemos que ainda coexistem o reconhecimento e 

regulamentação desses aspectos com o distanciamento da realidade 

vivenciada pelas pessoas velhas na convivência e possibilidades de 

aprendizagem com outras gerações nos contextos educacionais. Ainda é 

presente o idadismo, a ideia equivocada de que a velhice e as demais 

gerações são opostas, que aos/às velhos cabe a memória, enquanto as 

tecnologias são assuntos de gerações mais jovens e, ainda, que memória 

e tecnologias são inconciliáveis. 

Esse contexto tem servido, ao longo da história, como combustível 

para que violações aos direitos dos/as velhos/as sejam cometidas e que 

a realidade das velhices seja permeada por preconceitos, solidão e 

dificuldades na garantia de diversos direitos, dentre eles o acesso à 

educação. A esse respeito, atentamos para a invisibilidade dos/as 

velhos/as que, de forma material ou simbólica, são colocados/as à 

margem, considerados estranhos e desinteressantes. Essa postura é 

construída por diversos fatores, como desinformação, pouco convívio, 

individualismo e luta pelo poder, inclusive entre as gerações, salientando 
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que as violências e preconceitos também se manifestam em cuidados que 

limitam a autonomia e a independência da pessoa velha; em tratamentos 

infantilizados ou baseados no estereótipo de que todas elas apresentam 

limitações cognitivas, motoras, auditivas e/ou visuais; e em ações de 

overhelping, que consistem na ajuda ou apoio excessivo, sem que a 

pessoa velha necessite, solicite ou concorde, apostando na incapacidade 

dessa em desenvolver a atividade que deseja (Britto da Motta, 2018). 

Esses aspectos reclamam, para sua superação, ações educativas e 

de incentivo à intergeracionalidade, visto que o ideal é quando se junta 

“à disponibilidade da juventude do jovem a sabedoria acumulada do 

“velho”” (Freire, 2015b, p. 65). Por não conviverem com pessoas velhas, 

as demais gerações não conhecem como se sentem e como vivem e, 

assim, acabam não valorizando suas construções e conhecimentos (Britto 

da Motta, 2018). 

Assim, consideramos que a educação intergeracional tem 

possibilidade de contribuir de maneira grandiosa para mitigar e superar 

essa realidade, tomando-a como um amplo processo de socialização que 

pode se dar de forma transversal, oposta a uma educação bancária e 

simples depositária de conhecimentos, focada na emancipação dos 

sujeitos, no reconhecimento de seus saberes, construída de forma 

dialógica e transformadora das realidades por eles vivenciadas (Freire, 

1991). 

É fundamental também a compreensão que os sujeitos se educam 

a todo momento e que “ao transferir não só o uso do instrumento [de 

trabalho], que funcionalizou [a vida em sociedade], mas a incipiente 

tecnologia de sua fabricação, às gerações mais jovens, [o ser humano] 

faz educação” (Freire, 2015a, p. 125). Desse modo, a educação 

intergeracional rompe com a perspectiva institucional, sistemática e 

disciplinar, embora se reconheça o papel valoroso e indispensável que o 

saber escolar proporciona aos/às educandos/as. 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
724 

Conforme sinaliza Gohn (2006), os espaços formais que seguem 

uma regulamentação curricular de formação técnica e profissional e que 

se materializam nas escolas, como na modalidade da EJA, além de ter 

um público diverso e intergeracional, revela diferentes relações entre as 

gerações e são identificáveis múltiplos determinantes sociais que 

perpassam classe, gênero, raça, etnia, cultura, religião, pertencimento 

geográfico, entre outros. 

Diante do exposto, Neri (2007) assinala ainda a relevância das 

relações que se estabelecem entre os indivíduos, propiciando o 

florescimento da subjetividade de cada um e colaborando direta ou 

indiretamente para a manutenção da cognição, um determinante 

importante da qualidade de vida da pessoa velha. Ao proporcionar espaço 

para o desenvolvimento das subjetividades individuais, a coeducação 

intergeracional pode contribuir para a valorização da autoestima, a 

descentralização de poder institucional e familiar e o respeito à 

diversidade. 

Essa concepção de educação está no cerne da coeducação 

intergeracional, cujas características apontam para relações de poder e 

saber que se pretendem igualitárias; conhecimentos compartilhados, 

construídos e reconstruídos por meio do convívio e da interação entre as 

gerações envolvidas, considerando o respeito às diversidades e a 

possibilidade de ensino e aprendizado a partir delas (Ferrigno, 2010). 

Para Freire (1982), a educação envolve a busca de si mesmo 

realizada pelo/a próprio/a educando/a, assim ele/a é o sujeito e não o 

objeto de sua educação. Destarte, ninguém educa ninguém e nem pode 

buscar a educação na exclusividade, de forma individual. A mencionada 

busca deve ser desenvolvida em comunhão com outras consciências, 

dado que estamos todos nos educando e não há saber ou ignorância 

absolutos. No processo educativo, não pode haver uma posição de 

superioridade destinada àquele/a que ensina e sim uma postura de 

humildade na comunicação de um saber relativo a outras pessoas 
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dotadas de outros saberes relativos. Ademais, no ponto de vista freiriano, 

os conhecimentos não servem para ser acumulados na memória do/a 

educando/a, mas para (re)construir o seu mundo, o seu pensamento, 

para contar a sua história. Em outras palavras, a defesa de uma educação 

verdadeiramente democrática consiste em 

 

[...] uma escola que, continuando a ser um tempo-espaço 

de produção de conhecimento, em que se ensina e em que 

se aprende, entende, contudo, ensinar e aprender de forma 

diferente. Em que ensinar já não pode ser este esforço de 

transmissão do chamado saber acumulado que faz uma 

geração à outra e aprender a pura recepção do objeto ou 
do conteúdo transferido. Pelo contrário, girando em torno 

da compreensão do mundo, dos objetos, da criação, da 

boniteza, da exatidão científica, do senso comum, ensinar 

e aprender giram também em torno da produção daquela 

compreensão, tão social quanto a produção da linguagem, 

que é também conhecimento. (Freire, 2015c, p. 34, grifos 
do autor). 

 

Dessa forma, as gerações mais jovens podem contribuir para as 

pessoas velhas não no sentido de transmitir-lhes o saber de modo vertical 

e hierarquizado, mas de indicar o novo, apresentar novos valores morais, 

representando uma maior flexibilidade de comportamentos sociais, o que 

poderia ser denominado de uma educação para os novos tempos. Nesse 

sentido, as pessoas velhas ofertam às demais gerações, as histórias e 

tradições familiares, comunitárias e locais, possibilitando o conhecimento 

sobre suas origens e cultura; valores éticos a serem conservados ao longo 

da vida, pois, sem eles, se instala a barbárie nas relações sociais; saberes 

práticos do cotidiano; educação para o processo de envelhecimento, a 

morte, a convivência com pessoas velhas e a resiliência para lidar com 

as adversidades e perdas (Ferrigno, 2010; Côrte; Ferrigno, 2017). 

A respeito do imprescindível fortalecimento da educação 

intergeracional destinada a pessoas velhas e sua fundamental adaptação 

às potencialidades e fragilidades das múltiplas velhices, convém 

sobressaltar que é imperiosa a formação dos recursos humanos da área 
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educacional sobre temas afeitos ao processo de envelhecimento, à 

velhice e à intergeracionalidade. 

Tal afirmação é preenchida de sentido ao considerarmos a presença 

das diversas gerações na EJA e nos demais espaços de educação. Para o 

reconhecimento dessa importância, também concorrem os mitos e 

estereótipos geracionais, a heterogeneidade das velhices e a diferença 

existencial entre atividades multigeracionais e atividades 

intergeracionais. Sobre isso, Ferrigno (2010) chama atenção que saberes 

e experiências não são automaticamente transmitidos de uma pessoa 

para a outra, pois a coexistência per si não pressupõe a coeducação. 

Nesse quesito, a cultura e a memória são realçadas como 

elementos chave no processo educativo das pessoas velhas e das demais 

gerações. Segundo Freire (1982), cultura é tudo aquilo que o indivíduo 

cria, consistindo em recriar e não apenas em reproduzir, por meio da 

captação do mundo pela consciência e transformação da realidade. 

Contribuindo para essa discussão, Bosi (2012) ressalta que o lembrar não 

consiste em uma atividade passiva, mas em um esforço e uma prática 

que requerem empenho por parte do ser que lembra, existindo uma 

tênue relação entre memória e trabalho. 

Uma das funções sociais do/a velho/a é lembrar, é ser a memória 

social da família, do grupo, da instituição, da comunidade e da sociedade. 

Ainda sobre a memória, a autora observa que o indivíduo inserido nas 

atividades laborais exercita menos a memória, já os/as velhos/as, 

afastados/as do trabalho se ocupam mais em lembrar fatos vivenciados 

no passado, pois a sociedade cobra das gerações mais jovens a atividade 

produtiva, seja ela econômica, manual e/ou intelectual, já da geração 

mais velha é esperada a lembrança (Bosi, 2012). 

O fato é que sem a participação e a contribuição das pessoas 

velhas, a educação não se daria plenamente, pois os acontecimentos 

passados, a cultura, as histórias e as tradições não seriam transmitidas 

às demais gerações, o que ameaçaria a continuidade de saberes e 
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práticas sociais. Isso posto, convém salientarmos que a educação inexiste 

sem amorosidade, o que requer a luta contra o egoísmo e o 

individualismo. A educação, assim como o amor, não pode ser imposta, 

obrigatória ou baseada no medo (Freire, 1982). 

É por isso que planos, conteúdos, metodologias e ações ofertados 

não podem ser homogeneizados, mas dotados de um olhar atencioso 

para as necessidades das velhices, que emergem no cotidiano das 

interações, comunicações e espaços formativos, bem como daquelas que, 

submersas no silêncio de uma trajetória de vida que não favoreceu a 

participação e de um contexto social que fortalece o idadismo e os guetos 

etários, requerem iniciativas que incentivem o protagonismo da velhice, 

a valorização da memória e do saber dos velhos, a quebra de 

preconceitos, o acesso aos direitos, o aprendizado intergeracional e o 

rompimento das diferentes formas de opressão. Pode-se concluir, então, 

que os critérios da idade são válidos e indicam uma dada realidade, mas 

não podem ser definidos apenas pelos passar dos anos, pois 

 

somos velhos ou moços muito mais em função de como 
pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos 

damos, curiosos, ao saber, cuja procura jamais nos cansa 

e cujo achado jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. 

Somos moços ou velhos muito mais em função da 

vivacidade, da esperança com que estamos sempre prontos 

a começar tudo de novo, se o que fizemos continua a 
encarnar sonho nosso. Sonho eticamente válido e 

politicamente necessário. [...] Somos moços na medida em 

que, lutando, vamos superando os preconceitos. Somos 

velhos se, apesar de termos apenas 22 anos, 

arrogantemente desprezamos os outros e o mundo. Vamos 

ficando velhos na medida em que, despercebidamente, 

começamos [a] recusar a novidade porque “no meu tempo 
era diferente, era melhor”, dizemos. O melhor tempo, na 

verdade, para o jovem de 22 ou de 70 anos é o tempo que 

se vive. É vivendo o tempo como melhor possa viver que o 

vivo bem. Viver profundamente as tramas que a nossa 

experiência social nos coloca e assumir a dramaticidade da 

existência na busca da reinvenção do mundo são caminhos 
de juventude. [...] Não me faço só, nem faço as coisas só. 

Me faço com os outros e com os outros faço coisas”. (Freire, 

2015b, p. 64). 
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Nessa esteira, a educação para as pessoas velhas, conforme 

estabelecido nas legislações e nas referências aqui mencionadas, deve 

considerar a heterogeneidade das múltiplas velhices, a adaptação dos 

programas educacionais e a importância das relações entre as gerações, 

alicerçando pontes de respeito, o alcance de perspectivas pela inter-

relação das diversidades e a construção de uma cultura de valorização da 

velhice materializada em suas vidas cotidianas, pois, como bem ressalta 

Freire (2015b, p. 40), é a partir da “realidade concreta com que as 

gerações que chegam se defrontam que se torna possível a articulação 

dos sonhos de recriação ou de transformação da sociedade”. 

 

Considerações finais 

As possibilidades e desafios na construção e efetivação de uma 

educação emancipatória, como vimos, passa pela leitura de mundo, antes 

da leitura da palavra, para usar os termos de Freire (2014). Ou seja, é 

compreendendo a realidade concreta de como nos posicionamos no 

mundo e exercitamos nossas escolhas e responsabilidades, que a 

pedagogia da autonomia reflete experiências no caminho da liberdade, 

esta como um valor ético e como práxis. 

Neste sentido, a educação é compreendida como forma de 

intervenção no mundo, e estando nesse mundo somos potencialmente 

capazes de transformá-lo.  A realidade concreta não é fatal e/ou 

naturalmente desigual, racista, sexista e idadista, ela vem historicamente 

se constituindo dessa forma. No entanto, nas fissuras dessa lógica 

capitalista, estruturalmente desigual, onde a velhice é muitas vezes 

ignorada, desvalorizada, permeada por preconceitos e mitos, dentre eles 

que velhos/as não são capazes de aprender, defendemos o oposto, que 

a aprendizagem se dá ao longo de todo curso de vida, permeado pela 

possibilidade da coeducação entre as gerações.   

A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica 

(Freire, 2014). Desta forma, ao revisitarmos as legislações brasileiras, 
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desde a Constituição Federal de 1988, e em especial, o Estatuto do Idoso 

de 2003, pudemos perceber que embora persista um distanciamento do 

que se preconiza para a materialização na vida das pessoas velhas, no 

que tange aos seus direitos sociais, incluindo a educação, também 

constatamos a potencialidade existente nesses instrumentos para 

ampliarmos os debates no que diz respeito à construção de uma cultura 

de valorização da velhice.   

Para tanto, a intergeracionalidade se apresenta como estratégia 

para diálogo e transformação, na possibilidade de construir uns com os 

outros formas de superação da violência, do isolamento social dos/as 

mais velhos/as. Compreendendo que no tempo que se vive, a cultura, a 

memória, a tecnologia e o convívio social são patrimônios de todas as 

idades. Por fim, que possa existir alteridade, ou seja, mesmo nas 

diferenças, que prevaleça a capacidade de entender a importância do 

outro, tanto quanto a sua, na construção de um mundo mais justo 

socialmente, no qual o outro não seja diminuído em sua condição 

humana. 
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CAPÍTULO 41 – UMA REFLEXÃO SOBRE O LUGAR DO IDOSO NA 

SIGLA EJA: EM BUSCA DE UM OLHAR FREIREANO 

 

 

Maraiza Oliveira Costa 

Valéria Arantes 

 
 

  Na esteira das inúmeras lutas que devemos enfrentar na busca pela 

qualidade da educação pública brasileira – melhoria salarial para os 

professores, melhoria das estruturas físicas das instituições escolares, 

garantia de acesso e permanência dos jovens no Ensino Médio, melhoria 

das ofertas de educação para adultos, etc -, o presente capítulo versará 

sobre a luta pela educação de idosos, especialmente aqueles que não 

tiveram acesso mínimo ao espaço educacional ao longo de toda sua vida.  

  Essa luta faz parte de nossa trajetória como pesquisadoras cujos 

percursos formativos e de pesquisa estão na intersecção entre a 

psicologia e a educação e que nos últimos anos se têm debruçado sobre 

os projetos de vida de adultos e idosos (Costa; Arantes, 2021). Os 

resultados de nossas pesquisas têm apontado para uma forte relação 

entre o acesso à educação por toda a vida e o processo de 

envelhecimento significativo. Nossos dados empíricos convergem, 

portanto, para a luta pelo direito do idoso à educação.  

  Na década de 40 do século XX, mais de 50% das pessoas com 15 

anos ou mais não sabiam ler e escrever no Brasil (Beisiegel, 2010). Dessa 

época até hoje, houve aumento significativo de pessoas alfabetizadas. 

Entretanto, como diz Machado (2018), ainda temos uma longa trajetória 

pela frente para que a educação seja, de fato, para todos em nosso país. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 

2019) são onze milhões de brasileiros que não tiveram o acesso mínimo 

à educação.  

  Para Cury (2000) saber ou não saber ler e escrever separa as 

pessoas em “dois brasis” (p. 3): o Brasil dos letrados e o Brasil dos 

iletrados. E a distância entre esses “dois países” torna-se ainda maior a 
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depender da classe social, região, idade ou cor. Nas palavras do autor: 

“é de se notar que, segundo as estatísticas oficiais, o maior número de 

analfabetos se constitui de pessoas: com mais idade, de regiões pobres 

e interioranas e provenientes dos grupos afro-brasileiros” (Cury, 2000, 

p. 5).   

  Sabemos que são inúmeros os fatores que fazem com que esse 

direito não seja garantido na prática: ser pobre ou rico, morar em área 

urbana ou rural, ser homem ou mulher, ser negro, branco ou indígena, 

morar na periferia ou no centro da cidade (Unesco, 2010). Tudo isso 

determina o quanto uma pessoa tem mais ou menos chances de acessar 

espaços educacionais e de neles permanecer. Nesse sentido, a Unesco 

(2010) explicita que 

  

os fatores que levam à desvantagem são cumulativos, de 

modo que, por exemplo, mulheres idosas que vivem em 

áreas rurais tendem a participar menos na educação de 

adultos de qualquer espécie, especialmente quando 
pertencem a uma minoria étnica. As necessidades desses 

grupos sociais são imensas e complexas, e claramente não 

estão sendo atendidas pela política e provisão atuais (p. 

67). 

 

 O fato é que aqueles que têm um primeiro acesso à educação, tendem 

a alcançar níveis mais altos de escolaridade. E quem não tem fica cada 

vez mais distante desse direito (Unesco, 2010). No contexto brasileiro, 

quanto maior a idade, maior, proporcionalmente, o número de pessoas 

não alfabetizadas. Do total de onze milhões que não tiveram acesso à 

leitura e à escrita, com idade igual ou superior a 15 anos, seis milhões 

são idosos, representando uma média, no país, de 18% nessa faixa etária 

(Ibge, 2019). Se analisarmos por cor e por região, essa desigualdade fica 

ainda maior: 27,1% dos idosos pretos e pardos não são alfabetizados, 

enquanto entre os brancos essa proporção é de 9,5%. O percentual de 

idosos não alfabetizados é de 36,87% na região nordeste enquanto na 

região sul, essa porcentagem é de 9,5% (Ibge, 2019).  
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  São inúmeras as desigualdades que tomam uma dimensão ainda 

maior à medida que as pessoas envelhecem. A velhice é o momento da 

vida em que as desigualdades experimentadas em razão de fatores como 

cor, gênero, orientação sexual, classe social e nacionalidade se 

acentuam. Desse modo, a dívida social do analfabetismo é especialmente 

grande com as pessoas idosas, pois essas foram privadas do acesso à 

educação na infância, na juventude, na fase adulta e, agora, na última 

etapa de sua vida (Gadotti, 2013.  

  Por isso, para Gadotti (2013), negar o acesso à educação ao idoso 

é negar-lhe reiteradamente um direito. O autor faz a seguinte pergunta 

provocativa: “será que devemos esperar que os analfabetos morram para 

que as estatísticas melhorem?” (p. 13). Desse modo, a educação de 

adultos e idosos é uma espécie de resgate dessa dívida para as pessoas 

que sofreram essa e tantas outras injustiças durante suas trajetórias. 

Tem, nas palavras de Cury (2000, p.7), “função reparadora”.  

  As políticas públicas para a educação não podem estar separadas 

das políticas sociais ou econômicas (Unesco, 2010). Trata-se de 

investimento social, pois o não acesso à educação traz consequências 

negativas não só para o indivíduo, mas também para toda a sociedade, 

traz impactos para a saúde, para as relações de trabalho, além, é claro, 

para a possibilidade de maior desenvolvimento social (Gadotti, 2013).  

  A educação é absolutamente fundamental para qualquer sociedade, 

já que ela pode garantir a apropriação do conhecimento construído pela 

humanidade até a contemporaneidade (Gadotti, 2013). É por meio dela 

que podemos atualizar no hoje o legado de nossos antepassados; é só 

porque existe a educação que o ser humano não precisa “inventar tudo 

de novo” (Gadotti, 2013, p. 22). Para Cury (2000) “ser privado deste 

acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma 

presença significativa na convivência social contemporânea” (p. 5).  

  É inegável que a alfabetização seja a questão mais urgente, dentre 

tantas que dizem respeito às políticas públicas para a educação de 
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adultos. E não é possível desvincular analfabetismo de vulnerabilidade 

social (tanto entre os países, quanto no interior de cada nação): quanto 

mais as pessoas são vulneráveis economicamente mais são excluídas dos 

espaços educativos. E, embora a educação não seja a única solução para 

essa desigualdade, é, com toda certeza, um dos recursos 

importantíssimos para vencê-la (Unesco, 2010). Como diz Paulo Freire 

(2013), a educação sozinha não faz todas as mudanças que precisamos 

fazer no mundo, mas certamente é uma das medidas para que essa 

transformação ocorra.  

  Sobre o analfabetismo, Freire (2011) afirma que não se trata de 

uma “erva daninha” que precisa ser arrancada, mas de uma injustiça 

social que precisa ser reparada. Sabemos que conhecimento e poder 

estão intimamente relacionados (Cury, 2000). E é por isso que é tão 

importante que todos os seres humanos (mulheres e homens, sendo eles 

crianças, jovens, adultos ou idosos) tenham a possibilidade de se 

educarem ao longo de toda a vida.  

  O direito à educação abre ou fecha portas para o exercício de outros 

direitos. A pessoa que não teve o acesso mínimo à educação e, por isso, 

não aprendeu a ler e a escrever, tem, em consequência, muitos outros 

direitos humanos desrespeitados (Gadotti, 2013). Desse modo, “o 

analfabetismo é uma ofensa ao direito de cidadania: é como negar o 

direito humano à comida, à liberdade, o direito a não ser torturado” 

(Gadotti, 2013, p. 13).  

  Torres del Castillo (2009) fez extensa pesquisa englobando a 

maioria dos países latino-americanos, bem como os documentos da 

Unesco da década de 60 do século XX, e verifica que a idade é motivo de 

discriminação quando o assunto é educação. Nas palavras da autora: 

 

A idade não é mencionada na Convenção da UNESCO 

contra a Discriminação na Educação (1960), nem no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
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(1966), nem no Pacto sobre Direitos Civis e Políticos 

(1966)1 (p. 11). 

 

  Um breve levantamento das palavras “idoso” e “adulto” nos três 

primeiros Relatórios Globais sobre Aprendizagem e Educação de Adultos 

publicados em língua portuguesa mostra que a palavra “adulto” é muitas 

vezes mais citada2. No 1º relatório (Unesco, 2010), a palavra “idoso” 

aparece oito vezes; já a palavra “adulto” aparece 1.315 vezes. No 2º 

relatório (Unesco, 2014) “idoso” é mencionado quatro vezes e “adulto” 

1.306 vezes e no 3º relatório (Unesco, 2016) a palavra “idoso” pode ser 

lida nove vezes e “adulto” 512 vezes. No 4º relatório global (Unesco, 

2020), o idoso é mais citado em relação aos anteriores, aparecendo 59 

vezes, mas ainda assim bem menos que a palavra “adulto” que foi 

identificada 472 vezes. O próprio título dos relatórios: “Relatório Global 

sobre Aprendizagem e Educação de Adultos”, não dá ênfase ao idoso, à 

idosa.  

  Esses relatórios ressaltam que a aprendizagem deve acontecer em 

todas as idades: ao longo de toda a vida. Mas, ainda assim, o fato de 

esse grupo etário quase não ser mencionado explicitamente parece ser 

indicativo de uma espécie de invisibilidade. Entretanto, já se iniciou um 

processo de mudança desse cenário. Na própria escrita dos últimos 

relatórios, nota-se maior menção aos idosos.  

  De acordo com Unesco (2010), os adultos mais velhos e idosos, até 

muito recentemente, não estavam inseridos nas políticas de educação na 

maioria dos países. Entretanto, as transformações nas expectativas de 

vida, principalmente a partir do século XX, têm gradativamente tornado 

esse grupo importante alvo de investimentos, sobretudo nos países mais 

ricos. Do ponto de vista demográfico, vivemos em uma sociedade 

 
1 Tradução nossa 
2 Neste levantamento também buscamos essas palavras no feminino, mas não tivemos 

resultados significativos.  
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completamente diferente daquela de cem anos atrás, no que diz respeito 

à expectativa de vida.  

  No início do século passado, o Brasil tinha uma expectativa média 

de vida de menos de 34 anos (Ibge, 2000 apud Papaléo Netto; Kitadai, 

2015). No ano de 2018, esse número foi de 76,3 anos (Ibge, 2019). 

Desse modo, são urgentes as políticas que atendam ao que Kalache 

(2014) e ILC-Brasil (2015) chamam de “revolução da longevidade”. 

Nesse cenário, muitas discussões, em nível nacional e internacional, têm 

colocado o processo de envelhecimento como pauta importante, uma 

delas é o paradigma da aprendizagem ao longo da vida. 

  Machado (2018) salienta que devemos olhar com cuidado para esse 

paradigma uma vez que ele nem sempre inclui as discussões sobre o 

direito de educação básica, por exemplo, “sem reconhecer os limites 

históricos que a nossos países foram impostos pelos processos de 

colonização, sobretudo quando a esse se conjuga (sic) séculos de 

escravatura, como no caso brasileiro” (p. 274). Gadotti (2013) também 

faz crítica a esse paradigma, principalmente quando ele tira a ênfase da 

educação e a coloca apenas na aprendizagem, imputando ao indivíduo 

toda a responsabilidade pelo processo de aprender e pelo produto da 

aprendizagem, que é o conhecimento em si. Nesse sentido, defende que 

“a educação é dever do Estado e a responsabilidade por ela não deve 

recair exclusivamente no indivíduo” (p. 4).  

  Com esses alertas Machado (2018) e Gadotti (2013) não querem 

deslegitimar o fato de que possam existir inúmeras possibilidades de 

formação para adultos e idosos nem que esse paradigma não traga 

discussões pertinentes; entretanto, elas não devem tamponar a 

discussão sobre o direito à educação básica, tão urgente em nosso país. 

  Apesar dessa ressalva, devemos destacar que esse paradigma 

ajudou a trazer para o debate a educação de idosos, colocando-a em 

evidência em âmbito mundial. No que tange ao Brasil, o Documento 

Nacional Preparatório à VI Conferência Internacional de Educação de 
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Adultos traz uma noção ampliada da expressão “Educação de Jovens e 

Adultos” - EJA, colocando-a para além de uma modalidade da Educação 

Básica, prevista na Lei 9394/96 – LDB (Brasil, 1996). Nesse documento, 

a EJA é compreendida, também, como parte da educação que se dá ao 

longo da vida com o objetivo de humanizar e emancipar todas as pessoas. 

Ou seja, um direito que transcende a escolarização e que não se restringe 

a nenhuma etapa da vida (Brasil, 2009). 

   Esse documento reafirma vários compromissos políticos que devem 

ser garantidos no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, a fim de que 

esse direito se efetive, de fato, no Brasil. Dentre eles, está o atendimento 

aos idosos/idosas como um grupo que deve ser respeitado em sua 

especificidade, assim como os indígenas e negros (Brasil, 2009). O 

documento denuncia que essas especificidades muitas vezes são 

transformadas em desigualdades no Brasil; daí a necessidade de 

analisarmos a velhice, por exemplo, como “velhices” (p. 28), trazendo 

para o grande universo de pessoas que podem ser englobadas nas 

políticas de EJA suas heterogeneidades: “pensar sujeitos da EJA é 

trabalhar para, com e na diversidade” (p. 28). 

  A Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil,1988) 

assegura, em seu artigo 205, que a educação é “direito de todos” e 

especifica que a oferta da educação básica seja “gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria” (Artigo 208, inciso I). O 

Estatuto do Idoso ou Lei 10.741 (Brasil, 2003) também determina que a 

educação é direito do idoso. Ainda assim, documentos como a Resolução 

CNE/CEB 1/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos - não mencionam a palavra idoso, utilizando-se, 

também, da expressão “Educação de Jovens e Adultos”, que, 

indiretamente contempla também pessoas com 60 anos ou mais.  

 Sabemos que só a inserção da palavra “idoso” ou “idosa” na 

expressão “Educação de Jovens e Adultos” não seria suficiente para 

garantir o direito dessas pessoas à educação, mas os questionamentos 
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que gostaríamos de fazer são: já que são mencionados os jovens e os 

adultos, não seria importante também mencionar o idoso, a idosa de 

forma direta? A inserção dessa palavra não seria um primeiro passo para 

que essas pessoas sejam reconhecidas em suas especificidades? A 

explicitação da idade dos sujeitos de direito não contribui para a 

elaboração de políticas públicas equitativas?  

  Se o leitor responder: ‘não é necessário mencionar o idoso’, pois a 

palavra ‘adulto’ contempla o sujeito acima de 60 anos, insistiremos em 

mais uma pergunta: se mencionar o público-alvo e sua faixa etária não é 

importante, por que construímos um estatuto em que delimitamos a 

idade de 60 anos como parâmetro para o exercício de direitos?  

  Sabemos que o Estatuto do Idoso é uma lei extremamente 

necessária e fruto de lutas dos próprios idosos. Acreditamos que enfatizar 

explicitamente cada um dos públicos: jovens, adultos e idosos/idosas 

pode, sim, ajudar a legitimar ainda mais seus lugares de direito e diminuir 

o ageísmo3. Foi o que ocorreu nas orientações curriculares da Secretaria 

de Educação do Município de Maceió (2018) que utiliza a sigla EJAI se 

referindo a Educação de Jovens, Adultos e Idosos e, ao longo do texto, 

enfatiza a importância de serem mencionados todos os públicos que 

devem ser assistidos por essa política.  

 Construir políticas que contribuem positivamente para o processo 

de envelhecimento não é bom somente para o idoso/idosa de hoje. 

Contribuir para esse lugar de direito é também fomentar um futuro 

melhor para todos nós. E, sem dúvidas, o acesso e a permanência na 

educação traz grandes benefícios para o bem envelhecer. Pesquisas 

mostram que existe uma forte relação entre maior nível educacional e 

 
3 A OMS (2021) define como ageismo ou idadismo todo e qualquer preconceito baseado 

em idade, contra nós mesmos ou contra outras pessoas. Esse preconceito pode dar-se 

a partir de pensamentos, sentimentos e ações. De acordo com o Informe mundial sobre 

el idadismo, uma a cada duas pessoas são ageístas ou idadistas e isso se manifesta não 
somente em âmbito individual, mas também institucional. Desse modo, as leis e 

políticas públicas podem contribuir no combate ao ageísmo, mas podem também omitir-

se, fazendo com que esse preconceito só aumente. 
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menores níveis de declínio cognitivo com a idade, ou seja, manter o 

cérebro aprendendo é fator positivo no processo de envelhecimento 

(Berger, 2017).  

Marques da Silva et al (2014) pesquisaram os efeitos cognitivos da 

alfabetização em pessoas que nunca tiveram acesso a programas de 

leitura e escrita na vida. A pesquisa contou com 22 participantes 

mulheres com idade média de 63 anos. Todas participaram de um 

programa diário durante 9 meses. Apesar de se tratar de estudo piloto e 

com poucos participantes, os resultados sinalizam para a importância da 

educação de adultos e idosos em qualquer idade. Todas as participantes 

desse estudo demonstraram melhoras nos domínios cognitivos aferidos 

comparativamente ao desempenho delas próprias antes de iniciar o 

programa de educação. 

  Quanto mais as pessoas têm acesso à educação maior as 

possibilidades de qualidade de vida para as populações (Unesco, 2016). 

Além disso, possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento contínuos 

dos idosos e das idosas também auxiliam na desmistificação do 

estereótipo da velhice-declínio, de desengajamento e de dependência 

(Oms, 2005; Brasil, 2009). Citando Debert (1999), Wozniak e Falcão 

(2016) afirmam que salientar apenas aspectos negativos da velhice é 

limitante, reducionista e nega seu caráter heterogêneo e plural.  

  Pensar em uma educação possível para todos, independentemente 

da idade, é autenticar a própria condição humana; é o “reconhecimento 

daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano” (Cury, 

2000, p. 7). Freire (1987) afirma que é a condição de aprendiz que coloca 

o ser humano na esteira vital de busca constante por novas perguntas.  

  Essa condição de “inconclusão” também nos ajuda a perceber que 

não existe um destino fatalista para nossa condição no mundo. A 

realidade não está dada, ela pode ser transformada pela ação humana. 

Desse modo, não existe uma relação natural e automática entre 

oprimidos e opressores; é no movimento da materialidade da vida que 
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se fazem as relações entre os sujeitos, e deles com o mundo, tanto as 

desumanizantes quanto as libertadoras. Portanto, desvelar as opressões 

e as mentiras que as mantêm é fundamental para a construção de uma 

sociedade menos injusta e melhor para todos (Freire, 1987). 

  Paulo Freire tem várias obras das quais constam a palavra 

pedagogia: “Pedagogia do oprimido”; “Pedagogia da esperança”; 

“Pedagogia da indignação”; “Pedagogia da autonomia”; ”Por uma 

pedagogia da pergunta”. Apesar de não ter uma obra intitulada 

‘Pedagogia da humildade’, é exatamente esta a expressão que, no nosso 

entendimento, sintetiza toda sua obra. O legado de Paulo Freire nos 

ensinou que devemos ser humildes. Não no sentido de sermos menores 

ou mais fracos (Redin, 2010), mas no sentido de reconhecermos que 

somos parte de um mundo que precisa ser bom pra todos.  

  Com esse espírito de humildade freireana é que buscamos fazer 

uma reflexão sobre o lugar do idoso e da idosa na expressão ‘Educação 

de Jovens e Adultos’. Tal como Paulo Freire admitiu no livro ‘Pedagogia 

da esperança’, o uso de uma expressão no masculino não 

necessariamente inclui as mulheres (Freire, 2013). E, quando nos 

referimos aos seres humanos como “homens”, estamos sendo 

ideologicamente machistas com relação às mulheres. Também 

acreditamos que o uso da palavra “adulto ou adulta” não inclui o idoso e 

a idosa. Até porque “não é puro idealismo, acrescente-se, não esperar 

que o mundo mude radicalmente para que se vá mudando a linguagem. 

Mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo” (Freire, 

2013, p. 65). 

 Com base nisso, não seria o caso de todo o nosso país seguir o 

exemplo de Maceió, usando uma sigla mais inclusiva como o EJAI ao invés 

de simplesmente EJA? Acreditamos que a simples inserção do “i” seria 

uma medida interessante para que esse idoso e essa idosa que não teve 

acesso à educação em nenhuma das fases anteriores de sua vida 
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comecem a se ver como pertencentes ao espaço escolar, dando um 

primeiro passo em direção ao lugar da autonomia. 

  Enquanto tivermos um brasileiro sem saber ler e escrever, a luta 

freiriana continua. Revisitar princípios da obra de Paulo Freire nunca foi 

tão necessário como no ano do centenário de seu nascimento. 
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CAPITULO 42 – IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E CRIANÇAS: A 

EXPERIÊNCIA INTERGERACIONAL ATRAVÉS DO PORTAL DO 

TEMPO  

 

 

Talbian Raony Przybycz  

Rubielly Nunes Budziak  

Nadir Aparecida Menezes  

Maria Luisa Trindade Bestetti  
 

 

Quando falamos em interações entre diferentes gerações, 

consideramos a educação fundamental como uma primeira troca 

formalizada, já que a convivência em família também apresenta inúmeras 

possibilidades. Mais ainda, há vizinhos e outros atores sociais que 

frequentemente se fazem presentes na vida de crianças, ampliando ainda 

mais a rede de trocas. Porém, sabe-se que o condicionamento social 

necessário para a convivência entre todos, ainda mais disciplinado ao 

longo da vida escolar, muitas vezes limita a curiosidade desses 

indivíduos, que crescem com preconceitos e vivências moldadas pelo seu 

suporte social mais próximo.  

Considerando a origem etimológica da palavra, aluno é alguém que 

se alimenta do conhecimento de outrem, fortalecendo sua participação 

na sociedade. Paulo Freire (1921-1997) sempre defendeu uma pedagogia 

construída com base na ética, na dignidade e na autonomia do aluno e, 

portanto, o respeito à bagagem cultural que ele traz consigo enquanto 

desenvolve seus estudos. Assim, defendeu a necessidade de o professor 

estar aberto a aprender também, somando experiências e construindo o 

conhecimento a partir da sua liderança, mas apoiando a criatividade e a 

curiosidade dos seus pupilos. “Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa 

e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar” (Freire, 2002, p. 13).  

Freire pontuou que passar da ingenuidade para a criticidade 

depende da curiosidade, da insatisfação e da indocilidade do educando e, 

por outro lado, da postura aberta ao risco e à aceitação do novo pelo 
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professor, que rejeitará qualquer tipo de discriminação. Segundo ele, 

uma experiência profunda de assumir-se “como ser social e histórico, 

como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de 

sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” (Freire, 2002, p. 22). 

Reconhece que um indivíduo pode ir além por ser inacabado e por 

construir sua presença no mundo sendo capaz de transformá-lo, 

crescendo na diferença e respeitando-a através do exercício do bom 

senso. Assim, cada aluno, assim como cada professor, traz consigo 

diferentes condições sociais, culturais e econômicas, o que permite uma 

relação dialógica para a construção de uma sociedade melhor (Freire, 

2002).  

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da 
possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui 

discutido, significa a disponibilidade permanente por parte 

do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro. (Freire, 2002, p. 

61).  

 

O aprendizado de escolares com novas experiências no contexto de 

uma ILPI vai além da atividade em si, porque possibilita a reflexão sobre 

os conceitos assimilados e a busca por respostas a questões pouco 

discutidas no âmbito familiar. Certamente provoca no aluno o interesse 

em levar para seu lar aquilo que passa a acreditar como digno de 

aprofundamento, lições que serão imprescindíveis para a vida. Nisso se 

baseia a proposta do projeto “Entre Pequeninos e Grandões”, 

desenvolvida entre o CMEI Prof.ª Maria Luiza Gaisler Soares e a ILPI Lar 

dos Velhinhos de Rio Azul, ambos localizados no Município de Rio Azul. 

O CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Maria Luiza 

Gaisler Soares, atende alunos do ciclo infantil na faixa etária entre 6 

meses e 5 anos, nos períodos matutino e vespertino. É mantido pela 

Prefeitura Municipal e administrados pela Secretaria Municipal de 

Educação e Núcleo Regional de Educação de Irati-PR. A organização do 
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trabalho pedagógico é constituída pela equipe de direção, equipe 

pedagógica, equipe de docente, funcionários da área de Administração 

Escolar e representantes da comunidade escolar. Foi inaugurada em 17 

de julho de 2016, atendendo atualmente 162 crianças matriculadas.  

A Associação Lar dos Velhinhos de Rio Azul é uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos, sem fins lucrativos. Tem característica 

assistencial, com diretoria própria e escopo normativo baseado na política 

de assistência social, e foi fundada em 1984. Com capacidade máxima 

para acolher 40 idosos, atualmente abriga 35 residentes, sendo que tem 

em sua configuração casas onde os mesmos residem, tendo extinguido 

quartos coletivos em 2012.  

 

O contexto institucional dos idosos 

A moradia pode ser entendida como um local construído e 

mobiliado, porém precisa ser complementada pelas memórias do 

morador e por suas relações afetivas, alcançando bem-estar e 

pertencimento dentro de um determinado tempo, local e cultura (Silva, 

2020).  

Segundo Pedroso e Santana (2017, p. 206), “a moradia coletiva 

institucional deve almejar a coexistência entre as individualidades, a 

partir da promoção e preservação das relações afetivas de seus 

residentes com o ambiente construído.” A humanização e a eficiência no 

cuidado, aliadas à satisfação das necessidades e desejos dos idosos 

residentes nas moradias coletivas, proporciona conforto, bem-estar e a 

sensação de pertencimento, tornando possível estabelecer uma 

ambiência positiva através da conexão entre o sujeito e o lugar (Pedroso 

& Santana, 2017). 

A ambiência contempla aspectos físicos e subjetivos do ambiente, 

bem como os aspectos emocionais atribuídos pelas pessoas aos espaços 

e objetos neles inseridos, estabelecendo uma relação entre os elementos 

e o lugar (Bestetti, 2014). O reconhecimento da ambiência em ILPIs 
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torna-se fundamental para que todos esses processos se desenvolvam 

da melhor forma possível. Os ambientes devem estar adequados às 

normas vigentes para o acolhimento dos idosos, mas é imprescindível 

que proporcionem aconchego, conforto, tranquilidade e segurança.  

Alguns idosos apresentam resistência e dificuldade na adaptação 

ao ambiente institucional, sendo a participação dos colaboradores na ILPI 

fundamental para promover uma relação significativa de integração com 

o ambiente e com os outros moradores (Silva, 2020). Com passar do 

tempo, o idoso vai construindo sua identidade no contexto do espaço 

físico e seu reconhecimento com o lugar (Zaidan, 2009 apud Duarte, 

2014). Consequentemente, cria-se uma percepção de estar em um 

ambiente coletivo, o que remete uma sensação de comunidade através 

de uma convivência saudável com os outros moradores (Lager, Van 

Hoven, Huigen, 2013; Burns, Lavoie, Rose, 2012). 

Estar num ambiente coletivo requer saber até onde vão os seus 

limites perante outros e morar neste ambiente exige mais ainda dos 

moradores, já que o convívio diário estará atrelado a algumas rotinas. 

Assim, a necessidade de regras está ligada não somente a manter a 

rotina, mas para garantir a ordem e a harmonia na instituição. Por outro 

lado, é necessário “deixar viver", ou seja, as regras devem muito mais 

serem consideradas um guia aos residentes do que condições que os 

limitem. Essas regras são importantes aos idosos para organizarem suas 

próprias rotinas, tais como auxílio ao banho, mesa servida para o café e 

demais refeições, corte de barba, pinturas de unhas e cabelos, entre 

outras. Por outro lado, também engloba a facilitação dos processos de 

trabalho dos colaboradores, considerando refeições e rotina da lavagem 

de roupas, entre outras situações. Em situações excepcionais, os 

trabalhadores têm que saber conduzir as situações quando as regras 

ligadas à rotina passam a ser quebradas, muitas vezes a adaptação se 

faz necessária aos residentes e também a equipe. 
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Silva e Yamaguchi (2017) citam a importância de normas e regras 

dentro das moradias coletivas, como os horários das refeições, levantar 

e dormir, asseio pessoal, considerando sempre a convivência equilibrada 

e harmoniosa entre os moradores e a instituição. No entanto, quando 

necessário, os horários podem ser flexibilizados para tornar o ambiente 

mais humanizado e digno, pois deve-se levar em conta a necessidade de 

cada morador e suas especificidades. Numa revisão integrativa 

Poltronieri, Souza e Ribeiro (2019) constataram que a falta de 

flexibilidade, a padronização do cotidiano e o pouco estímulo à autonomia 

do idoso, têm sido apontados como fator importante para o bem-estar. 

A rigidez das normas de funcionamento pode trazer comprometimento 

na qualidade de vida do morador, perdendo sua autonomia e deixando 

de exteriorizar seus desejos e vontades. 

Além das regras ligadas as rotinas da ILPI, as regras de 

funcionamento também englobam questões de espaços, de 

pertencimento e de boa convivência. Ao mesmo em que a instituição é 

coletiva, o ser é individual. Tanto nas áreas e afazeres mais pessoais, 

onde a privacidade deve prevalecer, como nas áreas comuns onde os 

grupos de residentes tendem a conviver mais, o respeito às regras deve 

ser mantido. 

 O ambiente construído está diretamente relacionado ao bem-estar 

dos idosos que residem nas moradias coletivas, inclusive podendo 

influenciar no comportamento dos mesmos e, portanto, os ambientes 

amigáveis podem favorecer a independência e a autonomia (Silva, 2020). 

Da mesma forma, Machado (2018, p. 24) afirma que os “ambientes frios 

e desumanizadores acentuam o declínio na funcionalidade dos idosos, 

enquanto ambientes que favorecem o equilíbrio e adaptação, levam à 

estabilização do residente e até à sua melhora.”  

O ambiente construído e os eventos cotidianos dentro das 

instituições impactam na vida e na relação entre os moradores de forma 

positiva ou negativa. Pedroso (2018) entende que o sujeito precisa se 
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identificar com o lugar, sendo necessária a construção de vínculos com o 

espaço para estabelecer o sentimento de pertencimento. Igualmente 

importante considerar que “os aspectos físicos e sociais do ambiente 

afetam o comportamento dos sujeitos, podendo estimular o uso do 

espaço e promover os relacionamentos, motivo pelo qual buscam-se 

composições que possibilitem ações produtivas” (Silva, 2020, p.15). 

A ILPI pode ser considerada um espaço que possibilita a criação de 

laços através de novos relacionamentos, garantindo bem-estar, proteção, 

cuidado e segurança, fazendo desse ambiente um lugar agradável para 

se morar (Oliveira & Rozendo, 2014). Quando a instituição propicia e 

estimula ambientes acolhedores, o idoso tende a se adaptar ao novo 

espaço, apropriando-se e desenvolvendo o sentimento de pertencimento 

no local onde vive. Cabe à organização criar estratégias para que o 

morador possa desenvolver a percepção de lar no ambiente institucional 

(Hoof et al, 2016; Burns, Lavoie, Rose, 2012). 

Para entender melhor a ILPI Lar dos Velhinhos de Rio Azul, é 

importante citar três fases relacionadas ao ambiente construído, visto 

que até 2006 a instituição oferecia aos seus residentes apenas quartos 

coletivos. Naquele mesmo ano iniciaram a construção de pequenas casas 

para os idosos, compostas por sala, banheiro, dois quartos duplos e uma 

pequena varanda, e devido à demanda, em 2010 foram construídas mais 

quatro unidades.  Em 2012, devido ao risco iminente de fechar as portas, 

foi decidido pela Diretoria não admitir novos residentes, desativando os 

quartos coletivos e mantendo todos os idosos nas casas. 

Enquanto havia quartos coletivos e casas, nessas eram mantidos 

os idosos mais independentes, estando nos alojamentos os que tinham 

mais dificuldades para realizar suas atividades de vida diária. Essa 

transição levou seis anos e, gradativamente, foi sendo moldado um novo 

perfil do grupo de residentes. Não existia o mínimo de privacidade, nem 

mesmo entusiasmo por parte dos idosos para receber suas visitas, pois 

o que tinha para mostrar era uma cama em um quarto coletivo, quase 
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nunca vazio. Já as casas, compartilhadas com no máximo mais três 

pessoas, trouxeram vida nova aos idosos, a iniciar pela sensação de 

pertencimento, privacidade, dignidade e especialmente, pela formação 

de novos vínculos mais fortalecidos.   

Com a extinção dos quartos coletivos se iniciava um novo ciclo na 

instituição, especialmente quanto à dignidade dos idosos. Um dos 

principais pontos a ser exaltado nesse impacto do ambiente, foram os 

relacionamentos amorosos que surgiram em 2006, resultando em cinco 

casamentos. Os casais passaram a vislumbrar a possibilidade de 

vivenciar um namoro de forma mais privada (nas casas), e 

posteriormente residir no mesmo quarto, ainda que na ILPI. Outro fato 

importante a ressaltar é a possibilidade de ir e vir dentro das próprias 

instalações da entidade e, assim, alguns idosos preferem ficar na sua 

unidade e vizinhança o dia todo, outros só à noite, enquanto outros 

mesclam seu tempo entre a casa e os ambientes coletivos. 

Uma frase extremamente pontual ilustra essa situação que a nova 

forma de moradia possibilitou: “se estiver sol eu vou lá no Lar dos 

Velhinhos, se chover, ficarei em casa". O fato de o espaço com as dez 

casas ser semelhante a uma pequena vila, trouxe uma sensação de 

autonomia e independência, afastando a ideia de que tudo estava no 

controle da instituição. Contudo, os idosos residem nas casas dentro do 

âmbito institucional, mas a “instituição” somente age dentro das casas 

quando necessário ou quando convidada a entrar. 

Desta forma, a equipe de trabalhadores foi sensibilizada para o 

cuidado humanizado, pois não se tratava mais de adentrar somente nos 

ambientes de uso comum para prestar cuidados de saúde, realizar 

limpeza de ambiente ou para ouvir o morador.  Os espaços mais privados 

são, mais do que nunca, caracterizados como pertencentes a cada 

morador, que se referem a eles como “meu quarto, minha sala, meu 

banheiro, minha casa”. Estar sensibilizado para esse contexto determina 

que os colaboradores compreendam que, no cuidado humanizado, o 
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residente deva ter preservada ao máximo suas escolhas, algo que 

também resulta no ser como um todo. 

 

A experiência com o Portal do Tempo 

O CMEI “Professora Maria Luiza Gaisler Soares”, se localiza ao lado 

da ILPI “Lar dos Velhinhos de Rio Azul”. Da janela de uma das salas de 

aula, era possível observar na janela de uma das casas, um morador, que 

ao mesmo também observava as aulas na maior parte das atividades. 

Aos poucos houve uma interação com o vizinho, com músicas de 

acolhida, desejando um bom dia ao ilustre observador e as brincadeiras 

no parque sempre sendo acompanhadas por gargalhadas ou conversas. 

Em uma tarde de jogo de futebol, o tênis de uma das crianças voou para 

o outro lado do muro, quando deu um chute na bola. Surge então a 

pergunta: “e agora, professora?” E a resposta: “vamos pedir para o 

vovozinho ali ao lado, nosso amigo pegar o tênis”. Assim aconteceu, o 

tênis foi devolvido, e houve um despertar de indagações pelos 

pequeninos, “O que havia atrás daquele muro?”. “Quem mais morava 

lá?”, “Por que o vovozinho sempre estava sozinho na janela?”. Muitos 

questionamentos foram feitos a respeito, sendo até tema de algumas 

aulas. O ano passou e, em 2018, surgiu a ideia de criar um projeto 

envolvendo o CMEI e a Instituição, o qual surge a partir de pesquisas 

sobre experiências realizadas entre idosos e crianças.  

A pesquisa sobre experiências intergeracionais entre escolas e 

ILPIs, que aconteciam em Portugal, possibilitou a criação do projeto Entre 

Pequeninos e Grandões. A proposta do projeto foi apresentada ao 

coordenador da ILPI, que prontamente aceitou e auxiliou no seu 

aperfeiçoamento, propondo também novas ideias de atividades 

intergeracionais que contribuíram para que o projeto fosse realizado. 

Houve a participação das crianças e suas famílias, da direção, do grupo 

pedagógico, do corpo docente e administrativo do CMEI, que abraçaram 

com carinho e dedicação todo o processo de andamento do projeto, assim 
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como a equipe de profissionais da ILPI. Sendo o Lar dos Velhinhos de Rio 

Azul uma instituição privada sem fins lucrativos e o CMEI sendo 

Municipal, uma solicitação formal por parte de ambas foi encaminhada ao 

Prefeito do Município, pedindo autorização para a abertura de um portão 

no muro da divisa entre ambos, o que foi realizado. Embora fisicamente 

ainda seja um simples portão, ele é muito mais que isso, passando a 

chamar-se de “Portal do Tempo". 

A primeira travessia dos idosos para o encontro com as crianças 

possibilitou a vivência de momentos de total nostalgia, com crianças 

embalando idosos em balanças, risadas, diversão e satisfação. Nestes 

momentos todos estavam no mesmo mundo e foi difícil encerrar a 

atividade, o que aconteceu após a promessa de retorno. Afinidades 

surgiram, o interesse em participar e realizar atividades em conjunto 

aumentou, as amizades começaram a desabrochar e foi constatado êxito 

em todos os sentidos e a satisfação foi mútua. As propostas para estreitar 

as relações entre vizinhos iniciaram dessa maneira tímida, curiosa e 

interessante, a partir de uma visita para conhecer uns aos outros e 

convidá-los para participarem de uma festa junina no CMEI, com convites 

confeccionados pelas crianças. As experiências têm superado as 

expectativas, considerando relatos positivos de pais, alunos, idosos, 

funcionários e comunidade, pois é através da educação que é possível 

criar conceitos e diminuir preconceitos. 

Alguns relatos demonstram essa transformação: 

Mãe de aluno:  

“Hoje meu filho chegou em casa encantado, disse que ama os velhinhos, 

eles são tão legais!” 

Alunos:  

“Professora quando vamos novamente ao Lar? Hoje foi muito divertido." 

“O meu amigo não estava hoje, queria que ele sentasse perto de mim 

pra gente conversar, ele é muito legal.” 
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“Venha ver professora ajudei o seu Mario a escrever o nome dele …ele 

não sabe escrever!” 

Idosos:  

“Obrigada professora por lembrar-se de nós, somos velhos, às vezes 

estamos doentes, mas não estamos mortos!”; 

“Boa tarde professora o que vamos fazer hoje? Eu gosto de dançar e 

cantar, vamos cantar criançada?”  

“O piazinho que eu gosto veio? Ele não está aqui! Hoje meu piazinho 

veio? Há está sentado ali! Venha aqui conversar com o tio”. 

Comunidade:  

“Parabéns, está aí a formação do cidadão. Super jóia a iniciativa e 

desenvolvimento do projeto. Quem ganha é a humanidade”; 

“Excelente trabalho com nossos pequenos para que cresçam com esses 

valores de respeito e carrinho por nossos idosos”; 

“Que legal essa parceria de CMEI com o Lar, muito lindo, as crianças vão 

saber dar valor as pessoas mais idosas. Parabéns a direção, professora, 

alunos e a todos do Lar” (Avó de aluno). 

Para a ILPI, essa aproximação com o CMEI veio como uma forma 

de oportunizar aos idosos estarem mais inseridos na sociedade, inclusive 

e diretamente ao que diz respeito no contato com crianças. A expectativa 

dos residentes era grande para o início do projeto e, à medida que a visita 

se iniciava, o entusiasmo tomava conta e logo todos pareciam “velhos” 

conhecidos. Receber os pequenos se tornou algo prazeroso e de muita 

expectativa, com encontros sempre marcados por muitos abraços e 

diversão. Nos dias em que as atividades eram do lado do CMEI os idosos 

gastavam mais energia, pois se tratava de ir a um ambiente mais propício 

para brincadeiras que envolviam atividade física. Com o projeto, 

consequentemente seriam formados vínculos entre alguns idosos e 

algumas crianças. Prever essa situação levantou um questionamento: 

como seria a situação de perda frente ao eventual óbito de um idoso para 

uma criança com a qual este formou vínculo? 
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Esta preocupação surgiu no primeiro ano do projeto em 2018, 

embora não tenha havido nenhum acontecimento dessa natureza. 

Contudo, 2019 e com a retomada do projeto, outra forma de perda de 

vínculo aconteceu, já que inevitavelmente as crianças crescem e deixam 

o CMEI. Dessa forma, um caso sinalizou essa situação, pois já na primeira 

visita do ano, um dos residentes que desenvolveu ao longo do ano 

anterior forte vínculo com uma das crianças, questionou a professora 

sobre onde estava seu menino, e a professora respondeu: “ele está 

crescendo, deixou a creche e está indo para a escola". Contudo, tanto 

numa eventual perda de vínculo por óbito de um idoso, como de uma 

troca de uma criança de creche para escola, são situações comuns ao 

longo da vida, que as crianças vão enfrentar, bem como os idosos já 

devem ter enfrentado, no momento em que seus filhos, netos e ou 

conhecidos seguiram vida, muitas vezes distantes. 

Muito além das visitas, o projeto preencheu mais a vida dos idosos, 

afinal, lembrar e ou contar sobre esses momentos seja a visitantes, 

funcionários ou para os próprios colegas, se tornou algo comum. Por se 

tratar de uma cidade pequena, o projeto refletia-se também na 

comunidade e isso se tornava perceptível quando de comentários de pais 

de alunos. 

“Meu filho só fala dos amigos idosos que fez, gosta muito deles e 

fica feliz quando os vê”. “Meu menino tinha medo de idoso, agora 

adora"; 

“Meu pai mora com nós, minha filha não dava bola pra ele, agora 

não sai de perto". 

Esses relatos acima foram espontâneos e ouvidos em encontros 

com algum pai de aluno no comércio local. A percepção em alguns casos, 

tanto ouvindo diretamente relatos ou por terceiros, é que o projeto não 

apenas aproxima extremos, como absorve e acaba por impactar os 

adultos entre eles. 
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As crianças apresentam muita energia, estão sempre curiosas, 

sentem medo e insegurança, são criativas, barulhentas, alegres e as 

vezes tristes. Podem apresentar temperamentos exaltados, mas também 

sabem conquistar com carinho e atenção e, por estarem em um momento 

de desenvolvimento intelectual, emocional e social necessitam de uma 

aprendizagem que envolva o seu cotidiano e suas vivências. Proporcionar 

às crianças o conhecimento e entendimento de que as limitações que o 

tempo impõe às pessoas, e aos idosos, que veem nas crianças uma forma 

de viver, sorrir e lembrar que ainda estão vivos e podem sentir essa 

felicidade de conviver com diferentes gerações, é também uma forma de 

aprendizado e desenvolvimento humano.  

De acordo com As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009) 27, em seu Artigo 4º, a 

criança é definida como:  

 

        Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2009). 

 

Permitir que ambos, idosos e crianças, troquem experiências de 

vida, de cuidado, de afeto, de escolhas, de cultura e de conhecimento é 

possibilitar maior compreensão entre eles e do indivíduo como um todo. 

Para que acontecesse o desenvolvimento do projeto, era necessário 

conhecer uns aos outros e estreitar relações. A primeira experiência foi 

realizada de maneira tímida, curiosa e interessante, com uma pequena 

visita para convidá-los a participarem de uma festa Junina no CMEI (festa 

típica do mês de junho), com convites confeccionados pelas crianças.  

Quando o projeto foi pensado e elaborado, criaram-se expectativas, 

anseios, objetivos a serem alcançados e algumas dúvidas, mas a vontade 

de que tudo desse certo era maior e foi exatamente o que aconteceu.  

Outras visitas foram realizadas, com entrevistas de campo, conversas, 
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desenhos, pinturas, passeios, brincadeiras, piqueniques, contação de 

histórias. Ressaltam-se aqui os conceitos adquiridos ao longo do projeto, 

tais como a troca de experiências, a valorização do próximo, o respeito, 

a ajuda e auxílio nas dificuldades, a satisfação e alegria de estarem e 

aprenderem juntos, mesmo sendo de gerações diferentes, compartilham 

da necessidade de contato humano, de afeto, atenção, de passar e 

adquirir conhecimento. 

Como educadores, não será abandonada a missão de mediar e, 

assim sendo, haverá a continuidade do projeto, assim como também será 

ampliado para novas experiências com parcerias entre outros projetos 

desenvolvidos. Um deles é o projeto “Sim! Eu tenho Um Amigo Especial!”, 

que visa à interação com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), também vizinha, tanto do CMEI como da ILPI.  

Esse contato impacta muito além de apenas crianças e idosos, 

impacta nos profissionais que atuam dos dois lados, impacta nos 

familiares das crianças e também na sociedade. Embora algo que deveria 

ser comum, ao mesmo que aflora pela magia do momento em que 

acontecem entre CMEI, ILPI e futuramente APAE, sabemos que segue 

falho na sociedade. Essa experiência através do portal vem para valorizar 

não apenas idosos institucionalizados e crianças em formação, mas 

valores que podem ser perdidos ou deixados de lado pela sociedade em 

geral. 

 

Considerações finais 

A interação e a brincadeira são experiências que permitem à criança 

construir e apropriar-se de conhecimentos, através de ações 

intergeracionais, possibilitam a aprendizagem, o desenvolvimento e a 

socialização, garantindo assim os direitos de conviver, brincar, participar, 

explorar, conhecer-se e expressar-se. 

Pensando na excelência em educação, esse projeto veio 

demonstrar para as crianças que o ciclo da vida é composto por fases que 
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culminam na velhice, e que além do respeito aos mais velhos, os idosos 

merecem ser vistos como parte integrante e atuante da sociedade. 

Apesar de muitas crianças conviverem com os seus avós, bisavós e outros 

idosos, por meio desse projeto a aproximação de alunos do CMEI com os 

moradores que vivem ao lado da escola utilizando várias estratégias, no 

intuito de trazer um pouco da infância para esses idosos e um pouco das 

histórias deles para as crianças. Tudo isso por si só já significava uma 

“abertura no tempo”, um portal por onde extremos passavam a fim de 

se encontrar, mas fisicamente existia a possibilidade de existir essa 

passagem, então, o muro que separa estes vizinhos ganhou algo especial 

em sua estrutura, uma passagem, batizada de “Portal do Tempo".  

É importante pontuar que indivíduos de diferentes gerações têm 

experiências a ensinar e a aprender, e que essa troca traz segurança e 

incrementa a autonomia de todos. Paulo Freire pontuou, em sua 

Pedagogia da Autonomia, que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” 

(Freire, 2002, p. 13). Portanto, a experiência do Portal do Tempo oferece 

mais do que a simples troca intergeracional: é, também, a possibilidade 

de desmistificar os preconceitos de que o velho é inútil, de que a velhice 

é feia e de que são intolerantes com crianças. Todos aprendem na 

produção desse conhecimento, incitados pela curiosidade e pela 

oportunidade de interagir em atividades criativas.  

Com a pandemia da Covid-19, foi necessário o distanciamento de 

professores, crianças, idosos, amigos e familiares. Adequar-se a esta 

realidade é um novo desafio, novos conhecimentos, novas realidades, as 

tecnologias têm sido mais do que nunca nosso meio de comunicação e 

interação. Sendo assim, reinventar e apropriar-se de mecanismos que 

facilitem o desenvolvimento da aprendizagem é um objetivo a ser 

perseguido, mas são muitas as incertezas que devem ser levadas em 

consideração. Por outro lado, fica a certeza do quanto o contato humano 

e o convívio são necessários para o desenvolvimento, especialmente de 
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crianças em formação e de idosos que muito além das rugas e 

institucionalização, tem vontade de viver. 
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CAPÍTULO 43 – SABORES E MEMÓRIAS: CONSTRUÇÃO COLETIVA 

DE SABERES DE IDOSOS  

 

 

Rosamaria Rodrigues Garcia 

Jéssica dos Anjos Rodrigues de Jesus 

Larissa Santana Costa 

 

 

Neste trabalho, discutiu-se a questão das memórias afetivas 

associadas à alimentação, a partir do relato de histórias e receitas 

culinárias de pessoas idosas, coletadas em um serviço da atenção 

especializada à saúde na cidade de São Paulo.  

Toda a pesquisa foi pautada na construção horizontal dos saberes, 

na inclusão dos conhecimentos populares prévios como ferramentas da 

produção do cuidado e do bem estar, na valorização do idoso como 

protagonista de sua história e de sua saúde, corroborando os preceitos 

de Paulo Freire (2013) da interação dialógica horizontal, do acolhimento 

humanizado das diferenças, das experiências, saberes, culturas e 

práticas cotidianas; da possibilidade de reconstruir historicamente os 

fatos e os conceitos, a partir da renovação, do aperfeiçoamento e da 

capacidade contínua de agregar conhecimento àquilo que já se conhece, 

mas que pode ser ressignificado; e principalmente de cada sujeito como 

potencial transformador, autoconfigurador de sua realidade. 

No Brasil, o número de idosos acima dos 60 anos de idade vem 

sofrendo um crescente aumento nas últimas décadas. O crescimento 

populacional desta faixa etária tem sido maior do que as demais faixas 

etárias, o que virá a provocar, progressivamente, a inversão da pirâmide 

populacional. De acordo com IBGE (2019), o percentual desta população 

no país passou de 12,8% para 14,4% entre 2012 e 2016, chegando a 

32,9 milhões de idosos, em 2019.  

O envelhecimento é um fenômeno que atinge todos os seres 

humanos e pode ser definido como um processo dinâmico, progressivo e 
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irreversível, que está relacionado a alterações nos fatores biológicos, 

psíquicos e sociais (Brito; Litvoc, 2004). 

Considerando o envelhecimento como um processo natural, e 

portanto, fisiológico e progressivo, vem ocorrendo ao longo da vida, na 

verdade, desde o momento em que nascemos. Deste modo, há que se 

diferenciar envelhecimento e velhice. Todos os seres humanos 

envelhecem ao longo da vida e não apenas a partir de uma certa idade, 

aquela determinada legalmente, por exemplo. A velhice é uma etapa da 

vida, assim como há a infância, a adolescência. Isso significa que 

envelhecemos ao longo da vida, e continuamos a envelhecer durante a 

velhice também (Silva, 2020). 

Para envelhecer bem, é necessário que o indivíduo adote boas 

práticas de cuidado e bons hábitos ao longo de toda vida. A política de 

envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde (ILC, 2015) é 

sustentada em quatro pilares: saúde, participação, segurança/proteção e 

aprendizagem ao longo da vida. 

Dentre as diversas modificações que ocorrem durante o 

envelhecimento e a velhice, podemos citar as alterações na alimentação. 

Segundo Silva (2007), a alimentação desempenha um papel muito 

importante na vida das pessoas, pois além de fornecer material 

necessário à sobrevivência, envolve um significado subjetivo, social e 

cultural, relacionado ao simbólico e ao imaginário (Philippi, 2008). A 

nutrição é um fenômeno que engloba o corpo, os sentidos, o intelecto, o 

afeto, a sociabilidade e as relações sociais (Canesqui, 2005). 

As práticas alimentares dos idosos sofrem alterações devido a 

vários aspectos, dentre eles a situação econômica, desigualdades sociais, 

modo de vida, relações sociais, modos de consumo, identidade social, 

relações com o corpo e o gosto, seleção e escolhas (Fazzio, 2012). 

Pensar e falar em comida, neste estudo, corrobora Lobo (2019), 

que enfatiza a perspectiva multidimensional da alimentação, deslocando 

os holofotes do valor nutricional dos alimentos, amplamente pesquisado 
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e divulgado corriqueiramente na comunidade científica e até na mídia, 

com intenções comerciais, para os aspectos sociais, culturais e afetivos 

da alimentação. 

A relação que se estabelece “entre comida e memória está 

fundamentada na ideia de que se a comida tem uma dimensão 

comunicativa, como a fala, ela pode contar histórias” (Amon; Menasche, 

2008, p. 15).  

Sabe-se que memórias afetivas são representações para além da 

imagem e do texto, que possibilitam a compreensão do mundo em suas 

nuances temporais, concretas e simbólicas (Ribeiro; Dodebei; Orrico, 

2015). 

Os hábitos alimentares podem mudar inteiramente quando 

crescemos, mas “a memória e o peso do primeiro aprendizado alimentar 

e algumas das formas sociais aprendidas através dele permanecem, 

talvez para sempre, em nossa consciência” [...] (Mintz, 2001, p. 32). 

Levando em consideração o exposto quanto aos impactos do 

envelhecimento sobre os hábitos alimentares e tendo em vista que o 

comportamento relativo à comida está carregado de um poder 

sentimental e liga-se diretamente à nossa identidade social (Mintz, 2001), 

optou-se por realizar este estudo com o intuito de resgatar as memórias 

de idosos por meio de histórias e receitas culinárias que sejam 

significativas em suas vidas. 

 

Materiais e Método  

Trata-se de estudo descritivo, qualitativo, realizado em um 

ambulatório especializado em atendimento ao idoso, localizado na Zona 

Leste da cidade de São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista. A 

pesquisa foi realizada de acordo com os preceitos éticos da Resolução 

466, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde, sob parecer 

2.342.594 e CAAE 75295717.2.0000.5469. 
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Para a realização deste trabalho, foi feito convite pessoal aos idosos 

frequentadores dos grupos da área de convivência e assistência da 

instituição. Após aceite do convite, os idosos receberam esclarecimentos 

a respeito de todas as etapas da pesquisa e diante da ausência de dúvidas, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

As histórias foram coletadas durante a realização de um grupo já 

existente na instituição, denominado “Encontros do Saber”. As 

estratégias metodológicas de coleta de dados foram pautadas em Paulo 

Freire, valorizando o sujeito como protagonista de sua vida e da 

construção do saber.  

O projeto executado na presente pesquisa foi batizado como 

“Sabores e Memórias”, como uma das atividades do grupo Encontros do 

Saber. Este grupo tem por objetivo, reunir os diferentes saberes, culturas, 

crenças, valores, biografias, histórias e vidas. O conhecimento é 

construído e não transmitido, com eles e não para eles. Assim como 

preconiza Paulo Freire, o conhecimento deixa de ser depositado, imposto 

ao idoso, sem considerar suas experiências e saberes prévias, para ser 

(com) partilhado e contruído horizontalmente, (trans)formando-se a 

partir do coletivo: 

 

Aprendemos uns com os outros, compartilhamos nossas 

ideias e experiências de vida, e devemos acreditar em 
nossas próprias habilidades para mudar o mundo para 

melhor (Freire, 2013, p. 28). 

 

A oportunidade de contar a história de uma receita, seja escrita ou 

falada, trouxe em primeira instância a possibilidade do idoso expressar-

se, contar sobre suas memórias, seus sentimentos, suas boas ou más 

recordações, e também um pouco de sua essência, de sua voz interior, 

assim como assinala Paulo Freire: 
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O que o homem fala e escreve e como fala e escreve, tudo 

é expressão objetiva de seu espírito. Por isto, pode o 

espírito refazer o feito, neste redescobrindo o processo que 

o faz e refaz (Freire, 2013, p. 26). 

 

As atividades aconteciam sempre com os participantes distribuídos 

em círculo, em formato de roda de conversa, valorizando a construção 

horizontal do saber. Os encontros foram gravados em gravador digital, 

com o consentimento dos idosos, visando facilitar a transcrição e a 

fidedignidade das histórias. Foram realizados seis encontros para que 

todos os idosos pudessem contar suas histórias. Cada idoso trouxe uma 

história associada a uma receita significativa em sua vida, sendo esta 

escrita ou falada.  

Durante a coleta das histórias, foram feitas algumas perguntas 

disparadoras a fim de direcionar os idosos a disponibilizar mais detalhes 

acerca de suas histórias, abaixo descritas: 

 

● Qual foi a última vez que você fez/ comeu esta receita? 

● Do que você lembra quando faz/ come esta receita? 

● Qual foi a primeira vez que você comeu esta receita? 

● Com quem você aprendeu esta receita? 

● Quando você costuma fazer/comer esta receita? 

 

Para análise dos dados, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo trata-se 

de uma ferramenta de investigação que tem como objetivo a descrição 

sistemática, objetiva e qualitativa do conteúdo manifesto da comunicação. 

A referida autora apresenta a utilização da análise de conteúdo em três 

fases fundamentais: 
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● Pré-análise: Nesta fase é estabelecido um sistema de 

trabalho com procedimentos bem definidos, embora flexíveis. 

● Exploração do material: Consiste no cumprimento das 

decisões tomadas anteriormente. Nesta fase o material coletado é 

analisado mais profundamente, sendo guiado pelas hipóteses e pelo 

referencial teórico, surgindo desta análise categorias e classificações. 

● Tratamento dos resultados: É a análise propriamente dita, 

onde os dados são transformados pelo pesquisador em resultados 

significativos e válidos. Com embasamento nos materiais empíricos, 

procura-se estabelecer relações com a realidade e aprofundar as ideias 

propostas. 

 

Resultados  

Ao todo, foram entrevistados 21 idosos, sendo 20 mulheres e um 

homem, com média de idade de 73,90 anos. 

Após transcrição e leituras das histórias coletadas, foram 

levantadas sete categorias de análise, de acordo com a prevalência e 

relevância do tema para o estudo, sendo elas: Memória que desperta 

sentidos; A comida e as relações familiares; Compartilhar a mesa; 

Receita a olho; Estilo de vida antigo x atual; Situação econômica; Relação 

entre saúde e alimentação.  

 

Memória que desperta sentidos  

Nossa memória é capaz de criar uma biblioteca de aromas e 

sentidos que nos traz lembranças e nos permite recuperar momentos e 

sensações. Para além da bioquímica e da biologia, os sabores e os cheiros 

que se perderam no tempo podem ser evocados a partir de 

rememorações e até mesmo desencadear emoções (Ribeiro; Dodebei; 

Orrico, 2015). 

Alguns participantes, ao contar suas histórias, relataram também 

as sensações que vinham à tona ao relembrar uma determinada receita, 
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como os cheiros e os sabores, que se tornavam presentes para cada um 

na medida em que remetiam ao passado: 

 

Quando eu paro para lembrar, eu vejo tudo e sinto o cheiro. 

Às vezes eu sinto o cheiro lembrando... (P 16). 

 
É, parece que a gente sente aquele cheiro até hoje né, o 

gosto, mas só isso, porque comer que é bom eu não como 

mais não (P 11). 
 

[...] o cheiro do molho parece que a gente sente! (P 10). 

 

Sabe-se que imagens retidas, sabores experimentados e cheiros 

diversos podem ser recuperados por meio de lembranças ou até mesmo 

acionar sentidos. Ao mesmo tempo, memórias sensoriais e afetivas 

podem vir à tona por meio de relatos de histórias e, por vezes, 

acompanhadas de imagens (Ribeiro; Dodebei; Orrico, 2015) 

 

[...] subia um cheiro tão gostoso, que é o mesmo que eu 

tá sentindo aquele cheirinho, e a fome né! Dá vontade de 
comer (P 11). 

 

Bolo de avó, cheirinho de quero mais, sabor que vi jamais. 

[...] eu lembro dela, toda vez que eu vejo esse bolo, eu 

lembro dela, (tem gosto) de quero mais! (P 4). 

 

Segundo Ribeiro, Dodebei e Orrico (2015, p. 12), “os aromas e os 

sabores possuem a propriedade de remetimento às situações vivenciadas, 

quer sejam elas prazerosas ou traumáticas”. Observou-se que muitos dos 

participantes relataram a sensação de “voltar no tempo”, e outros, ainda, 

relataram “lembrar” dos cheiros. Dentre os relatos colhidos, a referência 

às experiências passadas teve uma conotação positiva, com muitas falas 

de carinho e saudade.  

De acordo com Rouchou (2009, apud Ribeiro; Dodebei; Orrico, 

2015, p. 119): 
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Eis porque a maior parte de nossa memória está fora de 

nós, numa pancada de chuva, num cheiro de quarto 

fechado ou no cheiro de uma primeira labareda, em toda 

parte onde encontramos de nós mesmos aquilo que a nossa 
inteligência desdenhara, por não lhe achar utilidade, a 

última reserva do passado, a melhor, aquela que, quando 

todas as nossas lágrimas parecem estancadas, ainda sabe 

fazer-nos chorar.  

 

A comida e as relações familiares  

O modo como nos alimentamos e como nos relacionamos com a 

comida é aprendido dentro de uma cultura historicamente derivada. 

Mesmo que nossos hábitos alimentares mudem quando crescemos, 

algumas práticas permanecem para sempre (Mintz, 2001).   

A maioria dos participantes trouxe receitas familiares, carregadas 

de sentimentos e lembranças. Segundo Assunção (2008 apud  Bogado e 

Freitas, 2016), pesquisas sobre alimentação demonstram que as 

mulheres e, especificamente, as mães, ocupam um lugar central no 

preparo dos alimentos, o que corrobora o presente estudo, pois todas as 

participantes que falaram das receitas de família eram mulheres, e 

aprenderam a cozinhar com a mãe e/ou avó, e algumas delas também 

falaram sobre a transmissão dessas receitas para as filhas ou netos, 

trazendo à tona a intergeracionalidade das receitas de família: 

 

(Aprendi) com a minha mãe, com a minha vó, com as 

minhas tias...com a família. Todo mundo gosta.  Eu fico 

muito feliz quando meus filhos pedem pra mim fazer na 
praia, em casa, domingo a tarde. Eu tenho prazer em fazer 

(P 2). 

 
Minha avó que fazia o bolo de puba, quando chegava perto, 

em novembro, ela já começava a fazer os preparos, lá para 

a festa da Nossa Senhora da Conceição. Fazia, porque era 

um festejo, na fazenda, nas casas ali perto de onde eu 
morava [...] Ela fazia com muito carinho essa festinha dela, 

eu lembro que ela fazia desde pequenininha, é uma 

lembrança que gente nunca esquece. Uma lembrança das 

avós (P 4). 
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[...] Até meu neto de oito anos sabe fazer (o bolo). Ele fala, 

‘mãe, vamos fazer o nega maluca’, aí faz. Ele bate a massa, 

bate o óleo, põe lá dentro (P 9). 

 
Mas eu prefiro o bolo que minha filha faz. As receitas de 
bolo ela pede pra mim. Eu ensino pra ela e ela faz. Agora 

quando ela quer um arroz ao forno, ou uma lasanha, ela 

pede pra mim, porque diz que não sabe fazer (P 9). 

 
Quando eu ia visitar a minha avó, tinha lá essa receita. 

Quando eu ia visitar a minha tia, essa receita tava na mesa. 

Quando tinha não sei o que, estava essa receita. Essa 
receita é velha por isso, a gente mesmo saía de casa e já 

comentava ‘escarpa tem lá, você vai ver! (P 16). 

 

Segundo Fazzio (2012), a interação social e o convívio entre amigos 

e familiares é muito importante para a melhora da autoestima e maior 

independência e autonomia dos idosos, tendo em vista que o senso de 

pertencimento e o estado de ânimo têm um impacto importante em como 

se constitui a relação do idoso com a alimentação.  

O trecho abaixo, representa o papel da comida como forma de 

reunir as pessoas, familiares, amigos, cultivando as relações 

interpessoais, até com um certo saudosismo dos idosos, considerando a 

escassez destes hábitos nos tempos atuais, corroborando Faria et al. 

(2018). Seja em uma festa de aniversário, um almoço de domingo, ou 

um café da tarde, a reunião em torno da mesa promove conversas, 

risadas, recordações, histórias e convivência.  

 

Então, essa rosca que aqui vai a receita, me traz doces 

lembranças, quando criança eu adorava as tardes de 

sábado, pois minha mãe fazia roscas para o lanche da tarde. 
Ela fazia logo duas receitas, pois a família era grande... (P 

10). 

 

O papel social da comensalidade foi vivenciado pelo próprio grupo, 

durante a coleta das receitas e histórias. Inicialmente, os idosos 

trouxeram as receitas apenas, no entanto, o compartilhamento de 

histórias, de maneiras diferentes de realizar a mesma receita, de aguçar 

os cheiros, sabores, enfim, todas as memórias afetivas despertadas, 
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fizeram com que os idosos passassem a trazer as receitas prontas para 

os participantes provarem, tornando as reuniões uma excelente 

oportunidade de estreitamento de laços e vínculos afetivos, de novas 

amizades e descoberta de afinidades, fortalecendo a rede de apoio social 

de cada um dos participantes, elemento este fundamental para a 

manutenção da qualidade de vida da pessoa idosa (Faria et al., 2018; 

Guedes et al., 2017; Paschoal, 2017). 

Amon e Menasche (2008) trazem em seu artigo sobre comida como 

narrativa da memória social a importância de manter as receitas 

tradicionais da família, sem permitir que elas se percam no tempo:  

 

A importância da comida judaica sefardi em sua vida ficou 

clara quando percebeu que sua avó estava morrendo, um 

dia sua mãe iria morrer e ela não saberia reproduzir os 

gostos de sua infância para si mesma ou para a filha, que 

um dia talvez viesse a ter. Ela não havia aprendido os 
pratos. A terceira geração da família, inteira, não havia 

aprendido. Por toda a vida, a comida havia sido algo dado, 

estava na mesa, simplesmente. E quando não mais 

estivesse, o que mais deixaria de estar presente ali?  (Amon; 

Menasche, 2008, p. 15). 

 
Eu cresci, casei, tive três filhos, hoje todos casados, cada 
um em suas casas, mas a rosca está sempre presente em 

suas casas, a tradição continua para a alegria de todos. [...] 

Então é uma coisa que todo mundo gosta, e eles estão 

reclamando que eu nunca mais fiz. Quem faz é a minha 

filha mais velha, agora eu vou começar a fazer outra vez (P 

10). 

 

No trecho acima, pode-se perceber que a coleta de histórias 

despertou na idosa o interesse por voltar a fazer a receita, que já não 

fazia há mais de dois anos, após um episódio de ruptura de tendão de 

ombro. Mesmo já tendo se recuperado fisicamente, ainda não tinha feito 

a receita, até decidir compartilhar com os outros participantes da 

pesquisa os sabores de que tanto gosta. Poder fazer novamente uma 

atividade que sempre realizara, de forma independente, é um meio 

importante para a melhora da autoestima e da autoimagem, na medida 
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em que voltou a se sentir capaz, e também uma forma de exercitar seu 

protagonismo. 

Em alguns casos, quando questionados sobre já ter ensinado a 

alguém a receita, os participantes relataram que já haviam ensinado, 

mas na maioria dos casos, aqueles que aprenderam a receita não 

conseguiram fazê-la tão bem quanto quem ensinou: 

 

(...) ensinei a minha filha, ela adora, mas não consegue 

fazer igual eu faço... ela tenta, só que nunca sai igual. Às 
vezes até compra aquele pronto no mercado (risos), ela 

tentou fazer várias vezes, mas ela fala ‘ah mãe, não fica 

igual (P 3). 

 
Eu faço normalmente em casa, e a minha filha que gosta, 

comenta que ninguém faz igual a mim (P 18). 

 
Eu acho que não fica igual porque é da mão da gente, meu 

amor, meu jeito. Cada um tem sua essência né? Eu posso 

pegar receita de outra pessoa e pode ser que não fique 

igual, você pode falar que não está igual, que está gostosa, 

mas não igual. É o jeito da gente, eu acho que a mão (P 

18). 

 

Alguns dos participantes relataram que também não conseguem 

fazer a receita da mesma forma de quem os ensinou, disseram que não 

fica com o mesmo gosto: 

  

Eu não me esqueço dessa macarronada, minhas irmãs não 

esquecem, minhas amigas que eram desde menina, não 

esquecem. Eu já tentei fazer pra ver se sai igual, não 

consigo! Só ficou mesmo naquela lembrança gostosa que a 
gente lembra (P 20). 

 
Eu tentei, eu lembro do bolo, mas eu consigo fazer mais ou 

menos.  Eu faço em casa, mas não fica igual. Sabor de vó 

é de vó. Eu fiz aqui, mas não sei se vale (P 4). 

 

Algumas das receitas não necessariamente foram trocadas entre 

familiares. Uma participante relatou ter aprendido com sua vizinha, que 

se tornou sua comadre, uma pessoa que foi muito importante em sua 

vida. E então, passou a receita para os filhos:  
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Então eu sempre faço o bolinho de chuva que minha 

comadre me ensinou, porque minha neta sempre pede, e o 

meu bisneto fica falando ‘olha vovó, ele virou, ele virou!’. E 

é muito gostoso, por isso que eu gosto dele e lembro muito 

dela, ela já faleceu e ficou na lembrança (P 13). 

 

Em um dos relatos, foi possível observar a importância que a 

comida tinha para se dar um passo importante na vida, como o 

casamento. Era preciso aprender a cozinhar para poder vivenciar essa 

fase. Uma participante trouxe uma receita escrita à mão, há mais de 40 

anos, pela mãe, pois tinha se casado e precisava cozinhar.  

 

É porque eu não sabia fazer em casa, eu já tinha casado, 

aí eu pedi pra ela, perguntando como que era aquele bobó, 

aí ela pegou e escreveu outras também, cuscuz, ovos 

nevados, tudo essas coisas (P 7). 

 

Essa mesma participante, que teve que aprender a receita porque 

se casou, relata que ao perder seu marido parou de cozinhar: 

 

Eu fiquei viúva, aí não faço mais as coisas (P 7). 

 

Nota-se a importância das relações familiares/sociais no que se 

refere à alimentação, sendo mais importante o ato de compartilhar do 

que a mera função nutricional da comida. Segundo Fazzio (2012), o 

isolamento familiar e social é um dos fatores que provoca alterações na 

alimentação, podendo levar à falta do autocuidado e ao aumento do 

consumo de alimentos industrializados e de fácil preparo. A perda do 

cônjuge, morar sozinho, em instituições, a perda de autonomia e 

autocuidado, perda do papel social decorrente da aposentadoria e 

quadros de depressão levam ao desinteresse de preparar refeições e de 

se alimentar. 
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Compartilhar a mesa 

A comensalidade refere-se à transformação da prática alimentar 

em um evento social, diz respeito ao compartilhar os alimentos, e às 

pessoas com quem comemos. Quando se compartilha a comida, partilha-

se também uma experiência sensorial coletiva (Bogado; Freitas, 2016). 

Foi possível observar nos relatos que a temática da comensalidade 

é muito importante, pois alguns dos participantes deixaram claro o 

quanto preferem preparar as refeições nas situações em que todos 

estarão à mesa, assim como, também relataram que não gostam da 

experiência de comer sozinhos: 

 

Ah, todos sempre estavam à mesa pra comer, todos 

adoravam (P 7). 

 
Minha relação com a comida já foi boa, hoje eu tenho uma 

preguiça de fazer, porque eu tô sozinha, fazer só pra mim 

não tem graça. Quando vem neto ou filho, aí acho bom 
porque aí você faz a comida direitinho né (P 10). 

 
Eu nunca faço de dia de semana, eu faço sempre pra um 

domingo ou um sábado. Eu fazia muito quando não morava 

sozinha, quando morava com os meus pais e meus filhos. 

As minhas colegas iam, e era só isso que eu tinha, sempre 

eu tinha isso na mesa, e elas iam mais por causa da comida, 
elas mesmas falavam: ‘eu só vou se você fizer aquele 

bacalhau’, aí eu fazia e fazia da melhor maneira, e elas às 

vezes até me ajudavam a fazer (P 16). 

 

Em um dos relatos, a participante conta que sua vizinha tinha medo 

de chuva, e em um dia chuvoso a chamou para comer bolinho de chuva 

e lhe fazer companhia, e a partir deste episódio se tornaram grande 

amigas e até comadres. Com este relato vemos que o ato de se alimentar 

transcende a função fisiológica, sendo também utilizado como meio para 

construção de novos vínculos sociais: 

 

Aí eu falei assim ‘nossa, você está fazendo bolinho de chuva? 

Você tem medo de chuva e está completando com mais 

chuva ainda.’ Ela falou ‘É’. Mas, ela me chamou pra não 
ficar sozinha (P 13). 
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Receita a olho  

Os participantes, durante os encontros, tentaram trazer a receita 

escrita ou falada, porém notou-se algumas dificuldades para descrever 

medidas e métodos, pois costumam reproduzir a receita a olho, ou seja, 

sem utilizar medidas específicas. 

Segundo Amon (2014), tudo aquilo que não é dito ao transmitir 

uma receita está de alguma forma pressuposto a quem recebe a 

informação, sob a forma de saberes construídos e mantidos através da 

experiência cotidiana, são saberes que fazem parte da vida vivida. 

Um exemplo observado é o de uma participante que ao trazer a 

receita escrita, trouxe da seguinte forma:  

 

Ingredientes: 
Bacalhau 

Creme de leite 

Cebola 

Salsinha 

Azeite 

Cenoura 

Batata! (P 16). 
 

Outros participantes também demonstraram essa característica de 

ter um saber que é pressuposto, que foi adquirido ao longo da vida, que 

pertence ao repertório mnemônico e por isso não precisa de 

especificações:  

 

Você coloca todos os ingredientes, primeiro você bate as 

claras, acho que não vai esses 4 ovos porque eu não faço 
assim, eu faço a olho. Mineiro não tem coisa com receita 

não (P 4). 

 
A receita eu escrevi só para trazer, mas eu faço no olho. 

Em qualquer lugar eu faço, pego tudo e vou colocando (P 

3). 
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Durante a pesquisa, mesmo quando se tentava obter dados mais 

específicos referente às quantidades, os participantes não conseguiam 

apresentá-los detalhadamente.  

 

Pesquisador: “E a quantidade? “ 
Idosa: “Tinha que ser bem...a família era grande. A gente 

era em dez e ainda tinha as coleguinhas. Ficava gostoso! " 

(P 20). 

 
Pesquisador: E você coloca quanto tempo no forno? 

Entrevistado: Ah, tudo depende do forno. Tem forno que o 

mínimo é 180°, o meu é 200° (P 21). 

  

Uma das participantes, mesmo com dificuldades de especificar as 

medidas no seu cotidiano, esforçou-se para conseguir transmitir 

coletivamente sua experiência individual, trazendo a receita da forma 

mais precisa possível:  

  

Em casa, minha filha fala que é difícil, porque eu falo a 

quantidade mais ou menos, mas aqui eu coloquei a medida 
certinha (P 18). 

 

Estilo de vida antigo x atual 

Segundo Bogado e Freitas (2016), a experiência atual influencia o 

processo de rememoração. A memória é construída historicamente, onde 

os indivíduos selecionam e focam determinados acontecimentos em 

detrimento de outros, que são esquecidos.  

Durante a transmissão de suas receitas, os participantes 

relembraram do passado, de seus costumes e vivências. Trouxeram os 

contrastes observados entre o tempo passado e o tempo presente, no 

que se refere à alimentação: 

 

A gente tinha uma lareira [...] hoje já não tem mais isso, 

mas antigamente, tinha. Tinha uma lareira onde põe fogo 

e em cima põe aquelas estacas compridas com as chorizas 

penduradas para secar, fica um mês e meio para secar (P 

2). 
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Em Minas, a gente chegava da roça e jantava, naquele 

tempo existia, agora não existe mais... uma fazenda, 

fazendinha né? (P 3). 
 

O meu é diferente do da minha mãe, porque lá na roça é 

tudo diferente... a massa a gente que fazia, a manteiga era 

lá da roça mesmo, aquela manteiga a gente fazia tirada do 

leite [...]. Mas é tudo diferente, o forno é de barro, não tem 

o gosto, não tem o gosto da fumacinha do forno (P 4). 

 
Então, eu não sei, a farinha de trigo, eu sempre usei a Sol 

(marca da farinha de trigo), eu comprei ontem e achei que 

ela não está clarinha como ela era, dá diferença também, 

e o fermento de pão, eu só achei na padaria, e eu comprava 

de tabletinho no supermercado, não achei, tudo isso influi 

na diferença (P 10).  

 

Já até fiz aqui em São Paulo, mas é difícil né? Aqui não tem 

um ralo bom né? O ralo era feito de prego, furava a lata de 
óleo e colocava prego, pregava uma tábua (P 19). 

 

Claro que hoje em dia não dá pra fazer o que a gente fazia 

naquela época. Aí a gente morava pertinho do rio, a gente 

ia pescar, pesquei muito nesse rio; aquele rio é como se 

fosse o shopping center de hoje sabe?! Tudo era naquele 
rio! (P 11). 

 

A gente era bem mais saudável né, hoje em dia tudo que 

você faz está contaminado (P 6). 

 
Lá, às vezes, eles faziam com rapadura, não existia açúcar, 

nessa época era rapadura. Meu pai pegava a rapadura 
colocava em cima da mesa e rapava bem fininho. Na minha 

época também não tinha sal refinado, era sal grosso que a 

gente socava no pilão. Essas lembranças de Minas eu nunca 

vou esquecer. Eu lembro de trabalhar no engenho, na casa 

de farinha (P 4). 

 

Uma participante também relatou que na cidade em que morava, 

em Portugal, as comidas eram feitas em um forno comunitário. Quando 

questionada sobre a viagem que fez para sua cidade natal um ano antes 

da pesquisa, relatou que o mesmo não existia mais:  

 

[...] não tinha mais o forno, não fazem mais isso. Agora é 

tudo comprado em padaria (P 2). 
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Situação econômica 

Os hábitos alimentares sofrem impactos da organização política e 

econômica da sociedade, refletindo as desigualdades sociais, sendo 

submetidos a relações sociais, modos de distribuição, consumo e uso dos 

alimentos (Goffton, 1986, apud CANESQUI, 2005), conforme retrata o 

relato abaixo:  

 

Hoje em dia não tem comida boa igual naquele tempo né? 

Não sei se é porque a gente era pobre e tinha que valorizar 

o que tinha (P 1). 

 
Às vezes não tava muito bom de dinheiro, então a gente 
não fazia bolo de aniversário não, fazia bolinho de chuva, 

aí fazia, a gente comia com aquele gosto. [...] Aniversário 

meu, dela, das filhas né? (P 12). 

 
E a minha mãe fazia uma macarronada, aí tinha as vizinhas 

que iam na minha casa brincar comigo. Só que era assim a 

situação...não era boa, comprava só um pouquinho de 
carne moída, umas 200 gramas, e comprava uma latinha 

de massa de tomate daquela Elefante (marca do molho de 

tomate. [...] Fazia o molho em uma (panela) que era só a 

massa de tomate com aquele pouquinho de carne moída, 

porque não dava pra comprar mais (P 20). 

 

Uma participante que morava em Portugal, relatou como seus pais 

utilizavam a comida como fonte financeira: 

 

Meus pais, eles contrabandeavam o minério, era assim, 

eles trabalhavam na roça a noite. [...] Então, na volta, 

levavam ovo e pimenta coloral, sei lá o que mais, e 

trocavam lá, por coisas da Espanha, porque na Espanha era 

mais barato e eles de noite iam pra lá (P 2). 

 

Alguns dos relatos abordaram a questão da comida como fonte de 

nutrição essencial por conta do trabalho braçal, geralmente realizado na 

roça: 
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Porque lá no interior, de manhã almoça, meio dia era o café. 

Almoça de manhã para aguentar ir para a roça, janta meio 

dia e ceia a noite (P 1). 

 
Minha mãe fazia muito virado, levava pra roça, e eu ia junto 

com ela, porque ela não deixava sozinha em casa né. Eu 

ficava embaixo da árvore com meu irmão brincando, e ela 

ia trabalhar na roça [...] (P 1). 

 

O mais gostoso era comer! (risos) porque o resto a gente 

ficava lá numa canseira que mal podia abrir os olhos até 
para comer. Porque ficava o dia todo na roça, aí depois 

ainda ia pro forno a noite, e ficava até 2h ou 3h da manhã 

cozinhando (P 2). 
 

Uma participante falou de sua experiência com a comida de uma 

forma muito peculiar, pois transcendeu a questão da alimentação e 

relatou utilizar a comida com outra função: 

 

Eu não tinha boneca. Era de sabugo de milho. Antigamente 

não tinha brinquedo, então a gente mesmo fazia (P 1). 

 

Relação entre saúde e alimentação 

De acordo com Fazzio (2012), há uma forte relação entre nutrição 

e saúde e ambos os aspectos remetem a um estilo de vida saudável, que 

permita ao idoso vivenciar suas experiências de forma independente e 

ativa, garantindo assim uma alimentação equilibrada que contribua para 

uma boa qualidade de vida.  

Foi possível observar nos relatos que a condição de saúde é um 

fator que interfere nos hábitos alimentares dos participantes:  

 

De primeiro eu fazia sempre [a receita], mas agora eu evito 

porque que eu tenho diabetes (P 4). 

 

No trecho acima, a participante relata uma mudança nos hábitos 

alimentares por conta de sua atual condição de saúde. É importante que 

as restrições alimentares não sejam impostas aos idosos, pois podem ser 
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vivenciadas de forma negativa, relacionando-se a fantasias de perda de 

afeto, atenção e carinho (Fazzio, 2012).  

Vale ressaltar que, além da questão da saúde, fatores individuais, 

sociais e culturais têm um forte impacto sobre as práticas alimentares, e 

implicam diretamente na forma de acesso, na escolha e no modo como 

se consome os alimentos (Fazzio, 2012). 

 

Ah, eu sinto que posso fazer mais coisa de sobremesa. A 

única coisa que me atrapalha, é esse problema na coluna, 
mas é assim mesmo [...] (P 21). 

 
A última vez que eu fiz essa receita foi há dois anos, porque 

depois que eu caí e rompi o tendão não fiz mais. Agora eu 

já to movimentando, dá pra fazer alguma coisa. Hoje, eu 

não conseguia sovar a massa, aí minha filha falou ‘mãe, 

não faz mal, a senhora pega e joga na pedra da pia que ela 
vai sovando (P 10). 

 

De acordo com Giglio (2003 apud FAZZIO, 2012), a qualidade de 

vida na terceira idade enfatiza que nutrição é um fator determinante para 

que o sujeito possa manter uma interação equilibrada entre diversos 

fatores presentes em seu cotidiano, como saúde física e mental, 

realização pessoal no trabalho e nas relações familiares, disposição etc.  

 

Considerações finais  

Com este trabalho foi possível observar que através de uma receita 

e de uma história, o/a idoso/a pode reviver momentos, recordar 

sentimentos e transmitir ao próximo suas vivências pessoais, 

constituindo uma experiência coletiva. 

Observamos que a alimentação, em todas as categorias de análise, 

ultrapassou a sua função propriamente dita, assumindo uma condição 

sociocultural que transcende as funções nutricionais, sendo um 

importante meio de interação social, cultural e intergeracional. 

Os participantes trouxeram memórias que, às vezes, não podem 

ser apenas descritas, mas também sentidas, revividas, saboreadas 
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mental e afetivamente, como os cheiros que lembram as avós ou as 

lembranças que dão água na boca, demonstrando que o comportamento 

relativo à comida está carregado de um poder afetivo.  

Ao resgatar as memórias relacionadas aos hábitos alimentares, os 

próprios participantes decidiram compartilhar coletivamente mais do que 

a narrativa, mas também os sabores, cheiros e texturas, trazendo seus 

pratos para os encontros. Assim, foi possível observar, na prática de 

pesquisa, o quanto o alimento pode ser meio para a interação social, 

contribuindo para a redução do isolamento, através do resgate do prazer 

da convivência gerada durante as práticas alimentares. 

A prática alimentar de um indivíduo parte de uma construção 

histórica e cultural, que é sempre ressignificada a partir de suas vivências 

individuais, que envolvem situação econômica, política, familiar dentre 

outros aspectos.  
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CAPÍTULO 44 – LETRAS PRÁ VIDA, ALFABETIZAÇÃO COM O 

CORAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Júlia Fonseca Calçade 

Mariana Garcia Zumkeller 

 

 

Paulo Reglus Neves Freire foi um educador, escritor e filósofo 

pernambucano que lutou pela educação brasileira e mundial ao longo de 

seus 76 anos. Freire desenvolveu uma proposta de educação que busca, 

ainda nos dias atuais, desenvolver nas pessoas o reconhecimento de si 

mesmas como sujeitos, assim como incitar a visão crítica acerca da 

sociedade, favorecendo a autonomia, participação social, 

problematização e reflexões críticas através do conhecimento de mundo 

trazido pelos próprios indivíduos. Assim, promovendo a educação de 

forma transformadora e, acima de tudo, a “educação como prática da 

liberdade” (Patrocionio, et al., 2013). 

Segundo Ferrari (2008), “o método Paulo Freire não visa apenas 

tornar mais rápido e acessível o aprendizado, mas pretende habilitar o 

aluno a ‘ler o mundo’, na expressão famosa do educador.” Dessa forma, 

o aprendizado é constante e tem como objetivo principal o próprio 

empoderamento. Freire dizia: "Trata-se de aprender a ler a realidade 

(conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa realidade 

(transformá-la)", tanto para aqueles que estão em formação, quanto 

para os formadores. Ferrari ainda destaca que “no caso particular dos 

professores, isso se reflete na necessidade de formação rigorosa e 

permanente”. Para Freire, "o mundo não é, o mundo está sendo". 

Um dos grandes marcos da história de Paulo Freire, ocorreu em 

1963. Conhecido no mundo todo como “As quarenta horas de Angicos”, 

o projeto alfabetizou em 40 horas cerca de 380 moradores da cidade de 

Angicos - Rio Grande do Norte (Gadotti, 2014). A proposta oferecia muito 

mais do que o ato de ler e escrever, mas possuía cunho político eminente, 

visto que apenas cidadãos alfabetizados possuíam o direito ao voto. Na 
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ocasião, a taxa de analfabetismo, em pessoas com 15 anos ou mais no 

Brasil, era de 39,7% (Braga & Mazzeu, 2017). Ainda que o cenário 

brasileiro tenha mudado ao longo dos anos, o Brasil atualmente possui 

cerca de 11 milhões de analfabetos, dos quais 18,6% são pessoas com 

60 anos e mais (Tokarnia, 2020).  

No Brasil, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 instituiu o 

Estatuto do Idoso, com o objetivo de regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em seu Capítulo V, é 

ressaltado o direito da pessoa idosa à educação. Especificamente em seu 

artigo 21, destaca-se ser do Poder Público o dever de criar “oportunidades 

de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e 

material didático aos programas educacionais a ele destinados” (Brasil, 

2003). No entanto, como já foi apontado anteriormente, o número de 

pessoas idosas analfabetas no Brasil é expressivo e com a escassez de 

programas voltados para educação, a tendência é que essa porcentagem 

cresça cada vez mais (Calçade, 2018).  

Até a promulgação da atual Constituição da República Federativa 

do Brasil, em 1988, a questão da educação, direcionada àqueles que não 

tiveram a oportunidade de estudar na idade regular, isto é, para adultos 

e idosos, não havia sido discutida. Em 2003, com a criação do Estatuto 

do Idoso, a discussão, que se iniciou superficialmente em 1988, foi de 

fato colocada em pauta, como direito de todo cidadão e dever do Estado. 

No entanto, após quase 20 anos, os avanços não parecem tão 

significativos quanto o esperado (Gomes & Carvalho, 2020).  

Gomes e Carvalho (2020), ao tratarem dos avanços relacionados à 

educação de idosos no Brasil, chamam a atenção justamente para essa 

diferença entre o cenário ideal e o cenário real. De acordo com eles, tanto 

em âmbito nacional como internacional, apesar de importantes marcos 

legais reforçarem e assegurarem direitos à população mais velha, pouco 

foi feito na prática. De toda forma, vale ressaltar algumas conquistas, 
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como maior número de idosos matriculados em programas voltados para 

educação. 

O Censo da Educação Superior, feito pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), mostrou, em 2017, um 

crescimento na quantidade de pessoas com 60 anos ou mais matriculados 

no ensino superior. Além disso, mais idosos ingressaram na educação 

básica, ensinos fundamental e Médio, graças aos programas pautados na 

EJA (Educação de Jovens e Adultos), apesar da taxa dessa população 

mais velha ainda ser ínfima em comparação a outras avaliadas.   

Ainda que esses avanços sejam lentos, o Estatuto do Idoso é 

inovador ao apontar diversos aspectos relevantes da educação de idosos. 

Voltados não só à alfabetização, mas também à promoção da educação 

ao longo da vida e a inclusão social dessa população. O artigo 25, por 

exemplo, ainda do Capítulo V, traz a seguinte redação: “As instituições 

de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da 

educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais 

ou a distância, constituídos por atividades formais e não formais” (Brasil, 

2003). 

O conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), traduzido do 

termo espanhol “La educación encierra un tesoro” ou de conceitos como 

lifelong learning (Valdés, 2014), questiona os moldes de aprendizagem 

centrados em escolas ou em um sistema único de educação. O ALV 

considera o processo de aquisição de conhecimentos como contínuo e 

ininterrupto, acreditando que todo indivíduo está apto a aprender em 

qualquer fase da vida (Comissão Europeia, 2000). O conceito 

apresentado vai ao encontro das bases dos programas de educação de 

idosos apresentados pelas Universidades Abertas à Terceira Idade, por 

exemplo. Assim como do conceito de aprendizagem disseminado por 

Paulo Freire. 
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Além disso, o princípio de ALV está inserido no conceito de 

Envelhecimento Ativo instituído pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), definido como: 

 

O processo de otimização das oportunidades de saúde, 
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 

velhas. (Centro Internacional de Longevidade Brasil, 2015, 

p.13). 

 

Do outro lado do Atlântico, em um país pequeno ao se olhar no 

mapa, Portugal apresenta um cenário diferente do que vemos no Brasil. 

Próximo ao ano em que ocorria o projeto em Angicos, segundo o site 

Pordata, a taxa de analfabetismo no país amigo era de 25,7% e, segundo 

o último censo, do ano de 2011, a taxa caiu para 5,2 %.  

Segundo demonstra a tabela “Taxa de analfabetismo segundo os 

Censos: total e por sexo” (2015), disponível no site da Pordata, o índice 

de analfabetismo em Portugal diminuiu gradualmente ao decorrer das 

décadas, chegando, como foi apontado, a taxa de 5,2% de indivíduos 

alnafabetos em 2011. Ao analisar a tabela “População residente com 15 

a 64 anos e 65 e mais anos: por nível de escolaridade completo mais 

elevado” (2021), disponível no mesmo site, chega-se a mesma 

conclusão, sendo que a taxa de pessoas com mais de 15 anos sem nível 

de escolaridade chegou a 5,4%, em 2020. Destes, percebe-se ainda que 

é maior o número de indivíduos com 65 anos e mais sem nível de 

escolaridade (19,9%) do que o de indivíduos entre os 15 e 64 anos na  

mesma situação (1,4%).   

Por mais que os dados mostrem que há uma gradual diminuição 

dessas taxas, os números  revelam também que ainda existem muitas 

pessoas sem acesso à educação e sem o domínio  da leitura e da escrita, 

sendo a população idosa parte significativa delas, assim como também é 

visto no Brasil. É neste cenário que o Projeto Letras prá Vida surge, 

promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) do 
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Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), embasado pelas teorias Freireanas 

de promoção da liberdade e tomada de consciência, buscando contribuir 

para que aqueles que não tenham níveis de letramento, ou que o tenham 

em níveis mais baixos, consigam desenvolver essas habilidades, mesmo 

que em período mais avançado da vida.  

Desde meados do século XX, a Gerontologia surge como ciência 

voltada especificamente para pensar o envelhecimento populacional em 

todas suas possibilidades e características, buscando sempre o bem-estar 

e a qualidade de vida de todos os indivíduos. Mas foi no século XXI que 

a ciência se transformou em formação profissional, com o objetivo de 

desenvolver habilidades e competências específicas que a área exige. 

Como graduação, no Brasil, o primeiro curso foi criado em 2005 pela 

Universidade de São Paulo. Portugal parece estar na frente quanto à 

preocupação na formação desses profissionais, até mesmo ao considerar 

suas características sociodemográficas, pois é o país com mais cursos de 

graduação em Gerontologia (Viana et al., 2014).  

O presente estudo objetiva descrever a participação de graduandas 

em Gerontologia, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH-USP) no Projeto Letras prá Vida e no 

projeto desmembrado deste, Teclas prá Vida, durante realização de 

intercâmbio acadêmico na cidade de Coimbra, Portugal, no ano de 2018 

na ESEC. Além disso, espera-se não somente demonstrar a importância 

de projetos como este no Brasil, mas também reforçar o diferencial do 

profissional gerontólogo em ações voltadas para a educação ao longo da 

vida. Assim, colocando-se em prática o que preconiza o Estatuto do Idoso 

vigente no Brasil, que incentiva outras iniciativas que garantam os 

direitos da população idosa no país.  

Este artigo trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, a respeito de estágio realizado no Projeto “Letras prá Vida: 

Alfabetização com o Coração”, que oferece oficinas de alfabetização e 

inclusão digital para adultos com níveis de literacia diversos. 
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Descrição do local, da equipe e dos participantes 

As oficinas oferecidas pelo Projeto foram elaboradas e dinamizadas, 

na ocasião, por cerca de 30 colaboradores, que compõem uma equipe 

multidisciplinar, das áreas de animação socioeducativa, gerontologia 

social, pedagogia e psicologia, com formação em alfabetização de adultos 

promovida pela ESEC. 

O Projeto teve seu início no ano de 2015, com uma parceria entre 

a ESEC e o município de Condeixa. A partir de 2017, surgiu, em Belide 

(Condeixa-a-Nova), as oficinas de literacia digital, Teclas Prá Vida. Com 

sua expansão, o Projeto chegou até o município de Vila Nova de Poiares 

e as Juntas de Freguesia, em uma parceria com a Associação ICreate, 

locais onde o estágio ocorreu.  

Estavam envolvidos cerca de 76 participantes, dos quais alguns 

nunca frequentaram a escola, não sabendo sequer escrever seu próprio 

nome. Outros não chegaram a completar a educação básica. Importante 

salientar que a composição dos grupos se faz de forma heterogênea, 

incluindo pessoas imigrantes, de etnia cigana, idosos que vivem em casa, 

em instituições, estruturas residenciais para idosos, centro de dia, 

unidade de cuidados continuados, participantes com demência em fase 

inicial, com consequências cognitivas advindas de acidentes vasculares 

cerebrais, baixa autoestima, solidão, tristeza e necessidades educativas 

especiais, com idades que variam de 20 a 90 anos (Soeiro et al., 2017).    

 

Contextualização do projeto  

Letras Prá Vida é um projeto de intervenção comunitária que busca 

promover não só a literacia de pessoas adultas, mas também o 

empoderamento, a autoestima, o senso de autoeficácia, a participação e 

inclusão social. O Projeto busca promover a leitura e a escrita por meio 

de atividades que vão ao encontro dos interesses e expectativas das 

pessoas. Preconiza-se a metodologia de trabalho participativa, ativa e 

personalizada, baseada no método de Paulo Freire (Letras prá Vida, 
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2017). 

As oficinas do projeto Teclas Prá Vida promovem, para pessoas que 

nunca tiveram contato com tecnologias, a participação social e a 

interação com amigos e familiares por meio do uso de celulares, 

computadores e das redes sociais. Além disso, busca realizar discussões 

sobre a segurança e os aspectos éticos que envolvem o seu uso. Fora das 

sessões, para ampliar a interação entre os participantes e colaboradores, 

foram criados grupos fechados no Facebook. 

Diante disso, o estágio, em específico, foi realizado no período de 

março a junho de 2018 e teve como objetivos: acompanhar as oficinas 

realizadas, auxiliando na sugestão e execução das atividades de 

alfabetização planejadas e auxiliar, de forma individualizada, os 

participantes. Além disso, observar e apontar as principais demandas 

gerontológicas presentes no Projeto, para assim, elaborar e executar 

propostas de atividades a serem realizadas com a equipe e com os 

participantes.  

Os encontros ocorriam uma vez por semana, em cada modalidade 

e localidade, de terça-feira à sábado, no período da manhã, tarde ou 

noite. As sessões eram planejadas semanalmente, pois consideravam as 

demandas apresentadas pelos participantes, que se alteravam 

constantemente, sejam elas em relação ao processo de alfabetização em 

si ou questões que permeavam a vida no geral como acontecimentos na 

comunidade, mas também possíveis angústias, medos, inseguranças, 

alegrias, história de vida e etc.  

O processo de alfabetização é realizado com base no método Paulo 

Freire, a partir de palavras geradoras advindas do vocabulário e cotidiano 

dos participantes (Ferrari, 2008). Durante as sessões, o 

acompanhamento foi feito, a depender do número de participantes, de 

forma individualizada, estimulando a elaboração de frases e textos. Além 

disso, foram realizadas em todas as sessões atividades de orientação 

para a realidade, o ensino de letras e sílabas, a realização de leitura de 
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palavras, além de incentivar constantemente a reflexão crítica acerca dos 

temas propostos.  

Após observação diária das sessões das oficinas do Projeto Letras 

prá Vida e Teclas prá Vida, a pensar no conhecimento adquirido na área 

da Gerontologia Social durante a trajetória acadêmica, constatou-se a 

necessidade de trabalhar aspectos relevantes sobre velhice e 

envelhecimento com os membros da equipe e também com os 

participantes do Projeto. 

Frente a essas necessidades, um dos frutos da participação no 

Letras prá Vida e Teclas prá Vida foi a elaboração do projeto intitulado 

“GeroConhecimento”. Este foi divido em três subprojetos diferentes, mas 

todos com os mesmos objetivos: introduzir conceitos da Gerontologia; 

“desconstruir” ideias do senso comum relacionados ao processo de 

envelhecer e à velhice (mitos e estereótipos); aumentar o sentimento de 

bem-estar e de aceitação de eventos inevitáveis; promover a socialização 

e integração de grupos; e, como consequência de todos estes, 

potencializar o aprendizado dos participantes e agregar valor ao Projeto 

Letras prá Vida. 

O primeiro deles, intitulado “Redescobrindo-se”, foi realizado 

durante um dos encontros e destinou-se aos participantes dos grupos do 

Projeto Letras prá Vida. De forma resumida, ele buscou trabalhar a 

ressignificação da velhice, por meio da autopercepção dos aspectos 

positivos da vida ao longo de todo o processo de envelhecimento. Além 

disso, buscou explorar a valorização das histórias de vida e das 

experiências dos participantes, de forma descontraída e divertida (com 

uso de balões e músicas). Utilizou-se estratégias relacionadas à Terapia 

de Remotivação, Terapia da Reminiscência e Terapia da Validação. 

Preservou-se também os objetivos do Projeto ao estimular a leitura 

durante as dinâmicas em grupo. Os participantes foram estimulados a 

compartilharem bons e maus momentos vividos na infância, fase adulta 

e principalmente na velhice. Ao final foram convidados a refletir que esta 
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fase final da vida também é recheada de ganhos e felicidade. 

O “Livreto Maravilha” foi um material, tipo folheto, em versão física 

e digital, para ser disponibilizado para todos os membros da equipe, 

abordando aspectos importantes da Gerontologia (Calçade & Zumkeller, 

2018). Como foi elaborado após a participação das oficinas, incluiu frases 

e situações presenciadas ao longo das sessões, de forma anônima e 

descontraída. Foram elencados os seguintes pontos de atenção no 

material explicativo: diferenças entre os conceitos “envelhecimento” e 

“velhice”; mitos e estereótipos relacionados à velhice; infantilização da 

pessoa idosa; realizar as atividades pelos participantes; abordagem de 

assuntos delicados; comunicação efetiva com os participantes; 

valorização das histórias e experiências de vida; orientação para a 

realidade e comunicação efetiva entre equipe.  

A partir dos pontos elencados na atividade “Redescobrindo-se” e no 

“Livreto Maravilha”, foi proposto o “Jogo prá Vida” que resumiu-se no 

desenvolvimento de um jogo de tabuleiro para abordar os conceitos 

gerontológicos de forma dinâmica com os membros da equipe. Destacou-

se a importância em relacionar o respectivo jogo com as experiências 

vivenciadas durante as oficinas, para que a equipe pudesse assimilar de 

forma mais efetiva as situações do jogo com as vivenciadas no dia-a-dia 

do Projeto, tendo exemplos reais dos assuntos discutidos e 

desenvolvendo um sentimento de agentes diretos de mudanças. 

 

Discussão 

Ao refletirmos acerca dos impactos, para adultos maduros e idosos, 

de projetos que promovem educação permanente, estes se destacam por 

promover muito mais que a aquisição de conhecimento e o letramento, 

mas também por promover a participação social, inserção em novos 

espaços, empoderamento e a melhora da qualidade de vida (Oliveira & 

Scortegagna, 2015). Nesse contexto, o presente estudo objetivou 

descrever a experiência de estágio realizado no projeto “Letras prá Vida: 
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Alfabetização com o Coração”, que oferece oficinas de alfabetização e 

inclusão digital para adultos com níveis de literacia diversos, com bases 

no ensino proposto por Paulo Freire. 

O profissional gerontólogo destaca-se por compreender o conceito 

de que a velhice é uma etapa da vida e que, apesar de ser caracterizada 

por elementos estruturais que atingem a maioria dos indivíduos que 

fazem parte desse grupo, cada um deles apresenta especificidades e 

vivências diversificadas que não permitem uma generalização. Em 

equipes multidisciplinares, principalmente as que atuam com a parcela 

mais velha da população, o profissional gerontólogo desempenha um 

papel de desmistificação de mitos e estereótipos relacionados ao 

envelhecimento e a velhice, visto que até esses profissionais podem 

acabar apresentando ideias do senso comum sobre esses temas, muitas 

vezes interferindo nos resultados esperados de determinada ação. 

Ao voltarmos nosso olhar para importantes conceitos 

gerontológicos, Neri (2014) destaca que o paradigma de curso de vida, 

proposto nos anos 1960 e 1970, preconiza que o desenvolvimento é fruto 

da interação entre o desenvolvimento individual, o familiar e o societal, 

ao longo do tempo. Além disso, as fases da vida (infância, adolescência, 

vida adulta e velhice) são construídas socialmente “por meio de normas 

e sanções etárias que determinam as exigências e oportunidades de cada 

segmento etário na ordem social”. Diante disso, não há como ignorar o 

fato de que uma população, pertencente a uma mesma coorte, sofra um 

conjunto de influências que acabe por marcá-la de determinadas formas. 

Como por exemplo, já é esperado, devido a uma série de construções 

sociais e estudos realizados, que na velhice os indivíduos estejam 

aposentados e que possam apresentar uma maior suscetibilidade ao 

surgimento de doenças. 

O problema presente nessas questões, como enfatiza Martins e 

Rodrigues (2004), é a valorização desses estereótipos que projeta sobre 

a velhice uma representação social gerontofóbica (medo de envelhecer), 
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além de reforçar e destacar o idadismo, “preconceitos que resultam de 

falsas crenças a respeito dos idosos e determinam a discriminação social 

por critério de idade” (Neri, 2014). O que somente faz a prejudicar a 

sociedade como um todo, uma vez que todos irão envelhecer afetados 

com os diversos estigmas criados, gerando, assim, uma gama de 

consequências negativas, individuais e coletivas. 

Além disso, Manzaro (2017) chama a atenção para a questão de 

infantilizar, isto é, tornar infantil, a pessoa idosa. Isso ocorre, na maioria 

das vezes, como forma de expressar carinho, amor, apreço e cuidado. No 

entanto, assim como o idadismo, a infantilização apresenta 

consequências negativas e é um comportamento que precisa ser 

combatido, pois, além de poder tirar a autonomia e a independência do 

idoso, o desmoraliza como pessoa.   

Indo ao encontro desses conceitos, o Estatuto do Idoso apresenta 

diretrizes que servem como exemplo de ações voltadas ao combate do 

idadismo e que também promovam educação para o envelhecimento. Em 

seu Capítulo V, artigo 22, prevê para diversos níveis de ensino formal a 

“inserção de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 

respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a 

produzir conhecimentos sobre a matéria.” 

Levando-se em consideração que o envelhecimento é um processo 

inerente ao ser humano, e que este é caracterizado não só por perdas, 

doenças e afastamento social, mas também por ganhos e uma constante 

manutenção biopsicossocial, faz-se necessária a busca de estratégias que 

aperfeiçoem as competências e promovam um desenvolvimento com 

mais saúde e significado (Cachioni, 2018). Ao refletir sobre formas de 

aprimorar essas competências, Cachioni (2018) traz a educação como 

uma estratégia. 

O estudo realizado por Adamo et al. (2017), que avaliou os 

impactos da educação continuada para a qualidade de vida de idosos, 

destacou que aqueles que participavam a mais tempo do programa 
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apresentavam melhores índices de qualidade de vida. Além disso, 

demonstraram a associação entre uma maior atividade do idoso e a 

melhora de seu estado de saúde e sua satisfação com a vida, indicando 

ainda que um envelhecimento ativo torna o idoso cada vez mais longevo.  

Vale ressaltar também que programas voltados para educação 

como o Projeto Letras prá Vida, atuam como grandes estímulos 

cognitivos. Ao se pensar que com o envelhecimento há um declínio 

significativo de determinadas habilidades que demandam, por exemplo, 

o uso da memória de trabalho, memória episódica e velocidade de 

processamento, incentivar atividades como essa torna-se ainda mais 

necessário. Já é sabido que, apesar de perdas na capacidade cognitiva 

serem normativas durante o processo de envelhecimento, as influências 

negativas que elas trazem à qualidade de vida dos indivíduos que a 

enfrentam podem ser impactantes (Lima da Silva et al., 2021). 

Lima da Silva et al. (2021) ainda ressaltam que investir em 

estratégias que atuam como protetoras da saúde cognitiva a longo prazo, 

por meio da otimização dos processos de mudança de comportamentos, 

criando estratégias de enfrentamento e melhorando o suporte social, tem 

importância primordial na redução de doenças, incapacidades e na 

melhora da qualidade de vida dos idosos.  

Ao considerarmos os impactos gerados por ações, discursos e 

posicionamentos negativos frente ao envelhecimento e a velhice e 

voltarmos nosso olhar para a experiência do estágio, as ações propostas 

para o Projeto foram ao encontro das premissas gerontológicas, dos 

conceitos de educação propostos por Freire e das condições previstas pelo 

Estatuto do Idoso. Reforçando, por exemplo, a educação como direito do 

idoso e também a dignidade, abordando em seu Capítulo II, artigo 10 § 

3º que “é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor”.  

 Dessa forma, para além da existência de programas voltados para 
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a educação de idosos, a participação do profissional gerontólogo 

possibilitou a implementação de bases teóricas importantes para o 

desenvolvimento das atividades, buscando sempre preservar a dignidade 

dos participantes e sensibilizar os colaboradores frente ao 

envelhecimento. Entre elas, destacam-se o paradigma life span, de 

Riegal, que prega o desenvolvimento durante toda a vida, enfatizando a 

possibilidade de aprendizado em todas as fases, e a teoria SOC (seleção, 

otimização e compensação), de Baltes, que atuam para a tão necessária 

“ressignificação” da velhice e oferecem suporte para a validação dos 

preceitos da educação permanente (Neri, 2014). 

 

Considerações finais 

Projetos que promovam a literacia e a literacia digital, que tenham 

como base os ensinamentos de Paulo Freire, podem ser aplicados e 

efetivos para adultos maduros e idosos, independentemente de suas 

condições físicas, educacionais, culturais e intelectuais. Além de estarem 

em concordância com as premissas propostas pelo Estatuto do Idoso, que 

traz a educação como direito da pessoa idosa. 

Além disso, foi possível demonstrar a importância e o diferencial do 

profissional gerontólogo na composição de equipes que promovam a 

alfabetização e a educação continuada, seja no trabalho realizado junto 

aos participantes ou com a equipe dinamizadora. Durante a experiência 

relatada, foi possível desmistificar mitos e estereótipos relacionados ao 

envelhecimento e a velhice que contribuem para a melhoria dos serviços 

prestados pela equipe, para o planejamento dos processos de 

envelhecimento individuais, assim como para uma melhor percepção de 

vida dos participantes. Com isso, também, contribuindo para estimular a 

amorosidade, os afetos, a humanização dos processos e a horizontalidade 

da comunicação, legados deixados por Freire.  

Com a experiência do estágio no Projeto Letras prá Vida ficou claro 

que programas como esse servem de inspiração para a implementação 
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também no Brasil, considerando a realidade ainda aterrorizante de idosos 

analfabetos no país. A partir disso, podemos também refletir os motivos 

de programas como o EJA não serem tão atrativos para essa população, 

visto os dados do IBGE. Uma hipótese poderia ser de que pessoas idosas 

não se sintam incluídas de alguma forma, seja por meio da metodologia 

de ensino ou até mesmo pelo medo causado por estereótipos 

relacionados à velhice, como já citados.  

Verifica-se ainda que projetos com esses preceitos promovem aos 

participantes muito mais que a alfabetização em si, mas também um 

senso de utilidade, bem-estar, qualidade de vida e interação social, onde 

foi possível notar, que mesmo diante das dificuldades, faltar em uma das 

sessões não era uma opção. 
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CAPÍTULO 45 – PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM 

ADULTOS E IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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As práticas de educação em saúde constituem em processos de 

construção de conhecimentos direcionados à promoção da autonomia do 

cuidar em saúde e da prevenção, de forma que a comunidade, usuários, 

gestores e profissionais possam pensar criticamente sobre os processos 

envolvidos no processo de saúde e doença (Falkenberg et al., 2014). 

Trata-se de uma concepção dialógica de pensar e produzir saúde, cuja 

proposta rompe com o modelo biomédico e autoritário de fazer saúde, 

em que o profissional de saúde focaliza os aspectos orgânicos e se coloca 

como detentor do saber. 

Portanto, a educação em saúde se coaduna com o legado deixado 

por Paulo Freire ao estabelecer que só é possível a transformação social 

mediante o conhecimento do universo dos indivíduos (Freire, 2020). 

Nesse processo são estabelecidas reflexões e partilhas que permitem a 

maior compreensão da realidade que envolvem os atores sociais e 

consequentemente, os meios para o enfrentamento das mazelas sociais 

que impactam o estado de saúde das comunidades e coletividades 

(Briceño-León, 1996).  

O objetivo deste capítulo é apresentar um panorama das atividades 

práticas de educação em saúde desenvolvidas para adultos e idosos da 

comunidade de Brasilia/DF na disciplina de Práticas de Saúde Coletiva 

ofertada aos cursos da saúde da Universidade Católica de Brasília; bem 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
801 

como refletir sobre as potencialidades da educação em saúde para a 

discussão de variáveis associadas ao estilo de vida, hábitos saudáveis e 

empoderamento do estado de saúde e doença. Para isso este capítulo 

contextualiza as competências vinculadas à disciplina PSC; apresenta 

uma síntese das atividades práticas de educação em saúde desenvolvidas 

junto a disciplina no ano de 2019 e discute as interfaces entre educação 

em saúde e envelhecimento.  

 

Projeto da disciplina de Práticas de Saúde Coletiva 

A disciplina de Práticas de Saúde Coletiva (PSC) possui uma carga 

horária de 4h semanais e 80 horas semestrais, sendo ofertada a todas às 

graduações da área da saúde da universidade, a saber: Biomedicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Medicina, Nutrição, Psicologia e 

Odontologia. Integra o Núcleo da Formação Básica de Saúde da 

Universidade Católica de Brasília e possui como objetivo instrumentalizar 

os estudantes para a elaboração de Projetos Preventivos e Educativos em 

saúde (PEPS), ancorando-se em teorias de Planejamento Estratégico 

Situacional, na análise do perfil epidemiológico da população e no 

delineamento de intervenções educativas em saúde (Briceño-León, 1996; 

Furtado et al., 2018). 

Partindo do contexto das tecnologias leves em saúde, as 

contribuições da disciplina PSC para aprendizagem dos estudantes 

constituem: a) conhecer cenários, com diferentes perfis de condições e 

necessidades coletivas de saúde com as quais poderá se deparar em sua 

prática acadêmica e profissional; b) utilizar ferramentas que auxiliam na 

identificação de fatores de risco e na análise de situação em saúde, com 

vistas ao planejamento e execução de ações educativas que objetivem a 

transformação da realidade inicial com a qual se deparou; c) contribuir 

para formação geral e humanística, uma vez que utiliza a concepção 

ampliada de saúde, mediante a valorização da integralidade e do cuidado 

precoce no processo de formação do profissional, além de desenvolver 
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visão crítica social sobre os problemas da área da saúde e de estimular 

capacidade de se aliar a teoria e a prática, e de reconhecê-las como 

produtos sociais indissolúveis tanto na construção do conhecimento como 

na atuação profissional. 

Frente a isso, as habilidades e competências estimuladas são: 1) 

Ser parceiro na consolidação do Sistema Único de Saúde, sobretudo 

quanto a seus princípios e diretrizes; 2) Perceber os diferentes espaços 

de atuação profissional em saúde e a importância do trabalho em equipe 

interdisciplinar; 3) Empoderar-se ao fazer em saúde, executando as 

ações de saúde coletiva em comunidades com liderança e pró-atividade; 

4) Compreender a relevância de atuação humanística e voltada à 

construção da cidadania em saúde; 5) Comunicar-se de modo adequado 

com outros profissionais de saúde, com o paciente, seus familiares e 

comunidades; 6) Considerar os princípios da bioética na atenção 

prestada; 7) Estar apto a trabalhar na elaboração, implantação e 

execução de projetos de intervenção em saúde coletiva; 8) Reconhecer-

se capaz de atuar de modo crítico e criativo em saúde, com abordagem 

epidemiológica; 9) Comprometer-se com a defesa da vida, a 

sustentabilidade ambiental e o exercício da cidadania; 10) Construir 

projeto educativo-preventivo em saúde para aplicação em comunidades; 

11) Desenvolver práticas educativas e preventivas em comunidades, por 

ciclos de vida e linhas de cuidado. 

Para fomentar estas habilidades e competências, a disciplina foi 

estruturada com um conjunto de atividades teóricas e práticas que 

articulam: análise de situação em saúde com base na epidemiologia; 

trabalho cooperativo em saúde; planejamento estratégico em saúde; e 

educação em saúde. Estes conteúdos subsidiam a elaboração dos 

Projetos Educativos e Preventivos em Saúde, no qual se utiliza da lógica 

do planejamento estratégico-situacional em saúde e de uma situação-

problema definida a partir da realidade da comunidade, a fim de refletir 

criticamente e intervir sobre as condições do processo saúde-doença-
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cuidado envolvidas no contexto (Furtado et al., 2018; Teixeira, 2010; 

Vieira, 2009). 

As etapas do PEPS são: Etapa 1: Momento Explicativo: Por quê? 

Análise de situação de saúde; Etapa 2: Momento Normativo: Como deve 

ser? Delineamento do PEP; Etapa 3: Momento Estratégico: Será que pode 

ser? Estratégias para viabilizar o PEP, cuja tarefa é analisar e refletir 

sobre a viabilidade do PEP, especificamente sobre as propostas de 

intervenção elaboradas no momento normativo, bem como identificar 

parceiros, situações facilitadoras e principais obstáculos a serem 

superados, parceiros, e o contexto sociopolítico-econômico (Teixeira, 

2010). 

O objetivo final do PEP é o desenvolvimento de atividades de 

educação em saúde que devem se alinhar ao contexto das situações de 

vida e de saúde levantadas, a fim de promover a transformação social, o 

bem-estar e a saúde de todos os envolvidos. Para isso se prevê a etapa 

de delineamento estratégico metodológico, em que os estudantes 

aplicam as intervenções educativas e a fase de avaliação, identificando o 

impacto e os resultados da intervenção. As experiências documentadas 

incluem projetos voltados à população adulta situada em um serviço de 

acolhimento para famílias nas adjacências do campus universitário, 

localizado em Taguatinga, e à população idosa atendida no Centro de 

Convivência do Idoso (CCI) da Universidade Católica de Brasília.  

 

Experiências da disciplina de Práticas de Saúde Coletiva 

A primeira parte do projeto consistiu em intervenções de educação 

em saúde desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) da 

Universidade Católica de Brasília. Na ocasião, a unidade recebia pessoas 

idosas residentes no Distrito Federal e adjacências, frequentadoras de 

atividades semanais voltadas para atividades físicas e grupais, como 

aulas e palestras sobre temas variados. 
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Para elaboração das intervenções o primeiro encontro entre os 

estudantes e a comunidade era dedicado para o conhecer as 

compreensões dos atores sociais sobre diferentes temas que compõem o 

processo de saúde e doença. Uma das temáticas escolhidas pelos 

estudantes foi a Diabetes Mellitus. Por meio de uma roda de conversa, 

composta pelo grupo de estudantes e mais três idosos, foram levantados 

os significados associados à doença, os hábitos de vida e os 

conhecimentos sobre o tema. Os pontos chave para discussão do grupo 

foram as práticas associadas à alimentação, atividade física, e 

posteriormente questionários aplicados individualmente para apurar os 

conhecimentos e construções sobre o tema.  

Observou-se que os participantes apresentaram compreensões 

pouco aprofundadas sobre o tema, além de dificuldades, em muitos 

contextos, de adotar um estilo de vida saudável. Com base nessa 

realidade, os estudantes prepararam atividade interativa entre os 

participantes que envolveu uma explanação sobre a doença e hábitos de 

vida, e posteriormente um jogo de perguntas e respostas que envolviam 

a leitura de uma sentença e o julgamento (verdadeiro ou falso). Para 

cada questão o grupo discutia o porquê as respostas eram verdadeiras 

ou falsas, bem como as possibilidades de mudar hábitos de vida de 

acordo com a realidade de cada um. 

Nessa atividade os participantes idosos apresentaram muito 

interesse nas discussões, fazendo perguntas e expondo seus pontos de 

vista sobre o assunto e estavam sempre muito dispostos a compartilhar 

conhecimentos que haviam adquirido ao longo de suas vidas. A 

experiência foi muito gratificante, com troca de conhecimento entre 

alunos e idosos. 

A segunda parte do projeto da disciplina consistiu em três visitas à 

Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias (UNAF), localizada na 

comunidade do Areal, Brasília/DF. Uma vez que o local é habitado 

basicamente por famílias com elevada vulnerabilidade social, conjugou-
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se as atividades de educação em saúde com a realização de campanhas 

de doação de kits de higiene pessoal, composto por sabonete, pasta e 

escova de dentes para crianças e adultos. Com a percepção da demanda 

e pedidos feitos pelas moradoras, também arrecadamos absorventes 

sanitários e os distribuímos para todas as mulheres que estavam 

presentes nos dias das discussões.  

Outra atividade realizada na UNAF incluiu a discussão sobre a 

importância da escovação dentária e a maneira mais correta de o fazer 

(Figura 5). As crianças foram instruídas por uma estudante do curso de 

odontologia da UCB, que levou fantoches e escovas de brinquedo para 

que as crianças aplicassem o conhecimento obtido. 

Nesse grupo também foram promovidas rodas de conversas sobre 

autoimagem e amor-próprio com todos os adultos que se voluntariaram 

para participar. Enquanto uma parte dos estudantes conversava com os 

adultos, outros ficaram responsáveis por interagir com as crianças, 

jogando bola e assistindo com elas vídeos na internet. 

Por meio das ações estabelecidas ao longo do semestre, 

evidenciou-se a relevância do contato direto com a comunidade, bem 

como a importância de unir a prática e a teoria no plano da boa formação 

médica e do profissional de saúde. Algumas pressuposições construídas 

pelos estudantes no início da disciplina foram retificadas, enriquecidas e 

aprimoradas pela prática. Essas visitas foram de significativa importância 

para as reflexões sobre o potencial da saúde coletiva e da educação em 

saúde como instrumentos de prática profissional, na medida que o 

diálogo com a comunidade modera a eficácia das intervenções. 

 A efetivação do diálogo compõe uma ferramenta valiosa de 

acolhimento e construção de projetos terapêuticos de saúde, ao 

considerar a individualidade e o universo dos envolvidos como etapas 

fundamentais das intervenções de saúde. vivência indicou aos envolvidos 

a importância do profissional de saúde abrir um espaço aos participantes 

para partilha do cotidiano e do mundo. Observou-se por meio das 
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vivências a ânsia dos participantes para serem escutados com atenção e 

respeito. As aflições físicas, objeto da medicina e do modelo biomédico 

de pensar saúde, revestiram-se de dores morais, da escassez de acessos 

aos serviços, de dificuldades em praticar o autocuidado e manter a saúde 

diante dos cenários de desigualdades sociais (Briceño-León, 1996).  

Ficou nítido que o público, independentemente de sua origem, 

condição social ou econômica, dispõe invariavelmente de uma 

perspectiva de vida e de conhecimentos práticos que muito beneficiam 

quem com ele interage sem soberba, mas motivado pela abertura sincera 

ao acolhimento.  A troca de conhecimentos foi, então, dialógica e 

bilateral. Ambos os lados, estudantes, pessoas idosas e as famílias 

expuseram opiniões com participação integral, criando vínculo de 

empatia e fortalecendo a confiança. Nesse contexto, 

 

[...] toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, 

aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a 

existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de 

materiais; implica, em função de seu caráter diretivo, 
objetivo, sonhos, utopias, ideais. (Freire, 2020, p. 68). 

 

Uma evidência inegável do benefício das atividades foi a melhora 

instantânea na postura e no semblante dos participantes do processo e 

uma mudança de atitude a respeito de si mesmo, com maior confiança 

sobre o papel como protagonista e agente de mudanças. Os estudantes 

da disciplina elencaram como ganhos nessa vivência o respeito e 

promoção da dignidade de cada pessoa. Conforme discute Freire: 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a 

que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, 

a realidade agressiva em que a violência é a constante e a 

convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 

com a vida? Por que não estabelecer uma necessária 

“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais 
aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? (Freire, 2020, p. 32). 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
807 

 

Nesse sentido, Paulo Freire considera o aprendizado como uma 

constante construção, sendo necessária a participação direta do sujeito 

para que realmente haja um aprendizado (Freire, 2020). Desta forma, as 

atividades realizadas na matéria Práticas e Saúde Coletiva se revelaram 

tão significativas, já que possibilitam relacionar e respeitar os saberes do 

público, experiências sociais, com o conhecimento acadêmico e assim, 

construir ou reconstruir de forma ativa e consciente o conhecimento por 

parte de todos os envolvidos nas dinâmicas.   

 

Educação em Saúde e diálogos com o Envelhecimento: reflexões 

a partir da prática 

A partir das experiências sistematizadas observa-se que o papel do 

educador em saúde, na figura do profissional de saúde, é ouvir, 

compreender o outro e dar voz. Conforme Freire (2020) é preciso romper 

com a cultura do silêncio, engendrada pelos processos sociais mediados 

pela exclusão, vulnerabilidade, preconceitos e estereótipos. 

No contexto das atividades desenvolvidas com as pessoas idosas, 

vale ressaltar que ao envelhecer, o indivíduo apresenta modificações no 

seu corpo/organismo, as quais podem gerar limitações ou dificuldades, 

mas que não ocasionam invalidez e incapacidade (Furtado, 1997). 

Observa-se então que uma das tarefas da educação em saúde na área 

do envelhecimento é a redução dos estereótipos que relacionam a velhice 

ao isolamento social, incapacidade, perda de autonomia, redução das 

capacidades intelectuais e do papel na vida social.  

Para isso, torna-se vital que as intervenções dialoguem com os 

diferentes atores sociais que podem favorecer que o processo de 

envelhecimento seja assistido e bem orientado, especialmente o próprio 

idoso, como agente central do processo de mudança social. Conforme 

Paulo Freire, o poder está relacionado ao aumento da conscientização e 

desenvolvimento da criticidade entre os marginalizados e oprimidos, 
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suscitando maior capacidade de intervenção e controle das situações 

(Oakley; Clayton, 2003). 

Dessa forma, uma das principais formas de se empoderar é a partir 

do conhecimento, “o qual consiste em uma fonte de poder e uma forma 

de adquiri-lo” (Oakley; Clayton, 2003, p. 11). Ou seja, a partir do 

conhecimento, as pessoas idosas conseguem desenvolver um papel cada 

vez mais relevante e ativo na sociedade brasileira, garantindo uma maior 

autonomia, independência e liberdade. 

Sendo assim, a educação desempenha um papel fundamental, haja 

vista que é por meio dela que se adquire conhecimento. A partir dela, o 

ser humano se liberta por meio da conscientização e testemunho da vida 

(Freire, 2020) e se torna um ser mais crítico, reflexivo e social. 

Corrobora-se isso pelo fato da educação desenvolver o indivíduo 

como um todo, uma vez que proporciona uma participação ativa, melhora 

a integração social a partir das relações interpessoais, ocasiona uma 

melhor qualidade de vida e gera uma maior compreensão do mundo. 

Segundo Liberato (1996), é por meio da educação que o indivíduo alcança 

amplia a consciência para o exercício da cidadania. 

Nessa perspectiva, apesar da Política Nacional da Pessoa Idosa - 

Lei 8.842/94 e do Estatuto do Idoso - Lei 10.741/03 situar a educação 

sobre o envelhecimento como uma questão de direitos, ainda existe um 

longo caminho a percorrer para sua plena efetivação: ampliação dos 

recursos aos profissionais que atuam nas Escolas para o desenvolvimento 

de projetos de educação intergeracional; a ampliação da formação dos 

recursos humanos para o cuidado às pessoas idosas; a oferta de serviços 

de educação para o envelhecimento e para à população que envelhece, 

além de um conjunto de ações intersetoriais que ampliem as políticas de 

participação social, autonomia e bem-estar da população.  

Por fim, salienta-se que os idosos, ao se conscientizarem e se 

apoderarem da sua própria situação, são capazes de transformar sua 

realidade social, de modo que: 
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[...] o idoso passa ser aquele que vê no amanhã a 

continuidade do trabalho do hoje, aquele que não fica à 

espera do descanso eterno, que vai à luta, que busca 

preencher os espaços da vida, que se vê como um elemento 

útil à sociedade. Enfim, aquele que acredita e demonstra 

que tem experiências a serem relatadas e que, acima de 

tudo, é ainda capaz de grandes realizações. (Giubilei, 1993, 
p. 11). 

 

Considerações Finais 

A educação em saúde, enquanto um campo fecundo da saúde 

coletiva, pode subsidiar formas mais promissoras de intervir sobre o 

processo de saúde e doença. As vivências sistematizadas denotam a 

relevância de inserir a metodologia da elaboração de projetos educativos 

preventivos em saúde como uma forma de oportunizar uma formação de 

profissionais de saúde mais comprometidos e engajados com a defesa da 

vida e dos direitos da população. Embora existam grandes desafios no 

contexto da educação para processo de envelhecimento (Souza, Silva e 

Barros, 2021), as perspectivas de mudança se mostram promissoras na 

medida em que a pessoa idosa é colocada como agente de mudança da 

própria história e do meio social.  

 

Referências 

ARROYO, M. Artigo - Paulo Freire: Outro Paradigma Pedagógico?. 

Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 35, e214631, 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado,1988. 

 

BRICEÑO-LEON, R. Siete tesis sobre la educación sanitaria para la 

participación comunitaria. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v. 12, n.1, p.7-30, 1996.  

 

FALKENBERG, M.B. et al. Educação em saúde e educação na saúde: 
conceitos e implicações para a saúde coletiva. Ciência & Saúde 

Coletiva, São Paulo, v. 19, n. 03 p. 847-852, 2014.  

 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
810 

FREIRE, N. Palavra Aberta - o Legado da Obra de Paulo Freire para a 

Educação Global Contra- Hegemônica. Educação em Revista, Belo 

Horizonte, v. 35, e218004, 2019.  

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2020. 

 

FURTADO, J.P. et al. Planejamento e Avaliação em Saúde: entre 

antagonismo e colaboração. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 34, n. 7, e00087917, 2018.   

 

FURTADO, E. S. Terceira Idade: enfoques múltiplos. Motus Corporis, 

Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p.121-147, nov. 1997. 

 

GIUBILEI, S. Uma pedagogia para o idoso. A Terceira Idade, São Paulo, 

Ano V, n. 7, 10-14, jun. 1993.  

 

IBGE. Projeção da População por Sexo e Idade para o Período 1980 - 

2050. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores 

Sociais. Revisão 2008, Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2009. 
 

LIBERATO, E. M. Educação continuada e faculdade da terceira idade. A 

Terceira Idade, São Paulo, Ano IX, n. 12, p. 11-15, out. 1996 

 

OAKLEY, P; CLAYTON, A. Monitoramento e avaliação do 

empoderamento. Tradução de Zuleika Arashiro e Ricardo Dias 

Sameshima. São Paulo, Instituto Pólis, 2003. 

 

OLIVEIRA, R. et al. Pedagogia Social: possibilidade de empoderamento 

para o idoso. III Congresso Internacional de Pedagogia Social, São 

Paulo, 2010.  Disponível em  

 

OLIVEIRA, R. SCORTEGAGNA, P. OLIVEIRA, F. Universidades Abertas à 
Terceira Idade: delineando um novo espaço educacional para o idoso. 

Revista HISTEDBR, Campinas, n. 64, p. 343-358, 2015.  

 

SOUZA, E. M.; SILVA, D.P.P.; BARROS, A.S. Educação popular, promoção 

da saúde e envelhecimento ativo: uma revisão bibliográfica integrativa. 

Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 1355-1368, 2021. 

 

TEIXEIRA C.F. (Org.) Planejamento em saúde: conceitos, métodos e 

experiências. Salvador: EDUFBA; 2010. 

 

VIEIRA, F.S. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de 

Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v.14, suppl 1, p.1565-
1577, 2009.  



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
811 

CAPÍTULO 46 – PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VIA REDES 

SOCIAIS PARA ADULTOS E IDOSOS: POTENCIALIDADES, 

EXPERIÊNCIAS E DIÁLOGOS COM PAULO FREIRE 

 

 

Carolinne da Silva Nunes Cruz 

Beatriz Targino Araújo da Paixão 

Mariana Cunha Campos Martins 

João Pedro Borges Andrade Grespan 
Larissa de Araujo Rezende 

Lenise Moreira da Silva 

Lucas Santos de Gusmão Alves;  

Bruna de Souza 

Letícia Araújo Ferreira 

Marcella Barreto Campos 

Michel Alexandre da Silva 

Mariana Cunha Campos Martins 

Marina Pimentel Freitas 

Henrique Salmazo da Silva 

 

 

A educação em saúde é o processo em que o conhecimento é 

dialogado entre os usuários e profissionais de saúde de modo a gerar 

mudanças nos hábitos de vida ao oferecer subsídios para a compreensão 

do processo saúde-doença e autocuidado (Falkenberg et al., 2014).  

Neste contexto, a educação em saúde é de fundamental importância para 

a construção do conhecimento sobre os modos de gerir e pensar a saúde.   

 Em face da revolução tecnológica e digital observada no final do 

século XX e início do século XXI, as mídias e redes sociais passaram a 

exercer cada vez mais influência no comportamento e no processo de 

educação em saúde. O advento da Internet rompeu barreiras territoriais 

e geopolíticas, o que ampliou a integração, comunicação e a troca de 

informações. Por um lado, esse processo contribuiu para otimizar o 

alcance e o aprendizado como um todo, não só no âmbito da saúde. Por 

outro, favoreceu a disseminação de Fake News, mensagens de 

estigmatização de determinados grupos sociais e de conteúdos pautados 

no senso comum (Szwarcwald et al., 2021).  
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Com a Pandemia COVID19, em 2020, e mediante as políticas de 

distanciamento social adotada por muitos países para conter a 

disseminação do vírus SARS COV19, as mídias e redes sociais tornaram-

se aliadas dos profissionais de saúde para atendimento, apoio, suporte e 

também para desmistificar as Fake News (Aquino et al., 2020; Lau et al., 

2020; Szwarcwald et al., 2021; Souza et al., 2020). Profissionais da 

saúde mental, médicos, educadores físicos, infectologistas e especialistas 

em saúde se empenharam em informar a população tanto sobre as 

políticas de cuidado frente ao vírus, quanto veicular informações para 

desmistificar o movimento antivacina e o uso de terapias sem eficácia 

comprovada pela ciência. Outros tópicos abrangeram a promoção de 

comportamentos saudáveis e o manejo dos estressores associados à 

mudança do estilo de vida (Szwarcwald et al., 2021).  

Frente a essas questões, o objetivo deste capítulo é discutir o papel 

das mídias como instrumentos de promoção de saúde para a população 

adulta e idosa, bem como apresentar um relato de experiência sobre as 

atividades de educação em saúde desenvolvidas na disciplina de Práticas 

de Saúde Coletiva ofertada aos cursos de graduação em saúde da 

Universidade Católica de Brasília durante o primeiro semestre de 2020. 

As atividades apresentadas reúnem publicações, vídeos e matérias sobre 

variados temas de saúde, veiculados na mídia social Instagram. Ao final 

são discutidos a interface entre as experiências relatadas e o legado de 

Paulo Freire. 

 

O papel das mídias sociais na educação em saúde 

Inicialmente, deve-se considerar a mídia como uma importante 

ferramenta de socialização, perpassando diferentes gerações ao longo do 

século XX. Além de promover comunicação, gera uma nova compreensão 

da realidade no contexto de aprendizado e divulgação de conhecimentos 

(Bevort e Belloni, 2009). No contexto da saúde, as mídias impressas já 

eram amplamente utilizadas para veicular campanhas e ações de alcance 
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comunitário, mas é a partir de 1950, com o advento da televisão, que a 

veiculação de conteúdos de saúde se intensifica (Almeida e Almeida, 

2012). 

Dessa forma, comunicação e saúde sempre foram áreas 

interseccionadas ao propiciar a disseminação de conteúdos, informações 

e conscientização da população sobre sua saúde. Interligar a 

comunicação à saúde é atuar no sentido de garantir que este direito seja 

atendido e que a saúde, como provedora de qualidade de vida e 

cidadania, alcance toda a população - é unir três direitos básicos do 

cidadão: o direito à saúde, à informação e à comunicação (Almeida e 

Almeida, 2012; Souza et al., 2020).  

É relevante destacar que educação em saúde não se resume à 

simples transmissão de dados epidemiológicos, mas volta-se também ao 

incentivo da participação social e do pensar coletivo, utilizando veículos 

da comunicação para a formação de multiplicadores que irão repassar o 

conhecimento adquirido (Almeida e Almeida, 2012). 

Pensando nisso, tem-se as novas tecnologias da informação e 

comunicação (NTIC's) que são importantes ferramentas das mídias 

digitais para a promoção da educação em saúde. As NTICs permitiram 

acesso a diferentes conteúdos de saúde sem barreiras (as redes sociais 

intensificaram esse processo, já que usuários são motivados a exporem 

suas opiniões, a participarem e compartilharem informações - nessa 

colaboração mútua tem se desenvolvido não só a área da comunicação e 

saúde, mas também um cenário onde os indivíduos participam 

ativamente no processo de troca e difusão de informações) (Bevort e 

Belloni, 2009).  

Quanto ao papel desempenhado pelas redes sociais, essas 

emergem como novos espaços de socialização que redefinem as formas 

de  se relacionar e de empoderar a população nas causas sociais (Souza 

et al., 2020). Segundo estudo realizado na conta do Facebook de um 

hemocentro, cujo objetivo era intensificar a doação de sangue, observou-
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se que o marketing realizado atingiu o engajamento social em prol da 

doação de sangue, confirmando a ideia de que as mídias sociais entram 

no contexto da saúde como um processo de comunicação com a 

população, empoderando e influenciando a participação da comunidade 

nas ações e serviços promotores de saúde (Silva et al., 2018).  

Além disso, como estratégia educadora e promotora da saúde, as 

redes sociais vêm sendo utilizadas durante essa pandemia da COVID-19 

como enfrentamento à ansiedade desencadeada nesse período. Para isso, 

estão sendo feitas postagens, lives e enquetes no Instagram com 

utilização secundária do Whatsapp para maior divulgação. Observou-se 

que a intervenção via rede social se mostrou efetiva por alcançar pessoas 

idosas, familiares e a população adulta em geral e possibilitou disseminar 

conteúdos de promoção de saúde. Essas intervenções se fazem 

necessárias visando o  bem-estar e qualidade de vida da população idosa 

(Souza et al., 2020). 

As redes sociais permitem que os seguidores interajam com o 

conteúdo, adquiram a informação correta de forma descontraída, além 

de serem extremamente eficazes para difundir conhecimentos devido ao 

seu elevado alcance em um curto período e ao seu conteúdo de fácil 

adesão e entendimento. Numa era marcada pela excessiva produção e 

consumo de informações e somado a isso a necessidade da população 

em compreender a relevância do distanciamento social nessa pandemia, 

a criatividade e a utilização dos meios de comunicação em rede tornam-

se imprescindíveis (Souza et al., 2020).   

Contudo, observa-se que a implementação da mídia em educação 

ainda enfrenta alguns desafios, sendo um dos mais relevantes a pouca 

importância na formação inicial e continuada de profissionais da 

educação. Cada país enfrenta diferentes dificuldades na implantação de 

mídia-educação, mas algumas tendências são comuns. A principal 

dificuldade é justamente conseguir um diálogo interseccionado entre 

comunicação e educação, pois campos de estudo e de intervenção 
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apresentam ambivalências estruturais: são ao mesmo tempo teóricos e 

práticos, exigindo para sua compreensão abordagens interdisciplinares 

que colocam em destaque diferentes disciplinas das ciências humanas 

(Bevort e Belloni, 2009).  

Além disso, percebe-se uma desigualdade estrutural na integração 

da educação com a mídia, uma vez que ocorre de forma muito rápida nos 

processos de comunicação, onde as mídias se apropriam imediatamente 

das novas tecnologias e as utilizam numa lógica de mercado, enquanto 

ocorre de forma muito lenta nos processos educacionais, cujas 

características estruturais e institucionais dificultam mudanças e 

inovações pedagógicas e organizacionais que a integração de novos 

dispositivos técnicos acarreta. Fora isso, ainda se tem o acesso desigual 

às tecnologias da informação e comunicação (TICs) a depender da região 

e classe social (Bevort e Belloni, 2009).  

Outro ponto de desvantagem percebido é que esses mesmos perfis 

de serviços da saúde presentes nas redes sociais publicam informações 

descontextualizadas que em nada contribuem para a promoção em saúde 

e algumas vezes faltam com a veracidade. Por outro lado, são feitas ações 

que fazem uso das mídias sociais para educação em saúde por meio da 

organização de informações relevantes, confiáveis e  de fácil 

compreensão para a população. Isso contribui para o combate às fake 

news e à desinformação (Souza et al., 2020). 

É necessário, portanto, para que haja educação em saúde por meio 

dos meios de comunicação, redes sociais e mídias digitais, uma 

padronização e educação desses veículos de forma a só difundirem 

informações verídicas e necessárias. Isso evitará confusão e indecisão 

entre as pessoas com a avalanche de informações, bem como 

demonstrará a necessidade das pessoas estimularem seu senso crítico.  
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Atividades desenvolvidas no contexto da disciplina de Práticas de 

Saúde Coletiva durante a Pandemia COVID19 

Pautando-se na necessidade de delinear intervenções de educação 

em saúde no contexto das mídias sociais, os estudantes do terceiro 

semestre do curso de medicina da Universidade Católica de Brasília, ao 

cursarem a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva (PSC), delinearam 

projetos de educação em saúde com o objetivo de dialogar com a 

comunidade universitária e com a população adulta e idosa questões de 

saúde que pudessem ajudar no enfrentamento da COVID19 e na 

promoção de saúde durante a pandemia.  

A disciplina PSC possui como objetivo instrumentalizar os 

estudantes para a elaboração de Projetos Preventivos e Educativos em 

saúde (PEPS), ancorando-se em teorias de Planejamento Estratégico 

Situacional aplicadas à saúde (Furtado et al., 2018), na análise do perfil 

epidemiológico populacional, e no delineamento de intervenções 

educativas em saúde ancoradas ao trabalho das sete teses de educação 

em saúde propostas por Briceño-León (1996), sendo estas: I - A 

educação não ocorre só nos programas educacionais, mas em toda ação 

sanitária; II - A ignorância não é um vazio a ser preenchido, mas um 

conteúdo a ser transformado; III - Não há um que sabe e outro que não 

sabe, mas dois que possuem saberes distintos; IV - A educação deve ser 

dialogada e participativa; V - A educação deve reforçar a confiança das 

pessoas em si mesmas; VI - A educação em saúde deve procurar 

valorizar o modelo de conhecimento esforço/recompensa; VII - A 

educação deve fomentar a responsabilidade individual e a cooperação 

coletiva 

Baseando-se na articulação desses conteúdos, as intervenções 

foram realizadas conforme as etapas: a) pesquisa de opinião por 

questionário eletrônico (Google Forms) para levantar as principais 

questões de saúde do público alvo; b) levantamento dos materiais 

educativos disponíveis na literatura e avaliação com base no Instrumento 
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de Validação de Conteúdo Educativo em Saúde proposto por Leite et al. 

(2018), composto por 15 itens, que avaliaram objetivos, 

estrutura/apresentação e relevância dos materiais educativos em saúde; 

c) análise das principais necessidades de saúde para elaboração do perfil 

e dos conteúdos à serem veiculados na mídia social do  Instagram.  

As pesquisas de opinião foram conduzidas por equipes de cinco a 

oito estudantes e disseminadas por meio do WhatsApp, e-mail e mídias 

sociais. Utilizou-se como método de divulgação a estratégia Bola de Neve, 

técnica de amostragem não probabilística na qual os participantes 

selecionados para o estudo convidaram novos participantes da sua rede 

de amigos e conhecidos. Inicialmente os participantes convidados foram 

compostos por familiares e amigos da turma de estudantes matriculados 

na disciplina. Ao todo foram entrevistadas cerca de 1.200 pessoas, 

residentes no Distrito Federal e adjacências. 

Após a avaliação dos materiais de educação em saúde e dos 

resultados da pesquisa de opinião, os estudantes elaboraram um 

planejamento dos temas a serem abordados e as estratégias de 

veiculação no perfil. Os conteúdos elaborados aprofundaram em 

estratégias para mudanças no estilo de vida e manutenção da saúde em 

tempos de COVID-19, e reuniu entrevistas com profissionais de 

diferentes áreas do saber (psicólogos, farmacêuticos, educadores físicos, 

nutricionistas, musicoterapeuta). No primeiro semestre de 2020 foram 

desenvolvidos seis canais de divulgação no Instagram, sendo estes:  

 

- @quarentenansiosa (Figura 1): 

https://www.instagram.com/quarentenansiosa/  

- @autoestimadoenvelhecer (Figura 2): 

 https://www.instagram.com/autoestimadoenvelhecer/  

- @comodormimos (Figura 3): 

https://www.instagram.com/comodormimos/  
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- @vacine_se (Figura 4):  

https://www.instagram.com/vacine_se/  

- @hipertensao_UCB (Figura 5): 

https://www.instagram.com/hipertensao_ucb/ 

- @cafe.comsaude (Figura 6): 

https://www.instagram.com/cafe.comsaude/  

 

Figura 1: Perfil @quarentenansiosa, Projeto Educativo Preventivo em Saúde 

vinculado a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade Católica de 
Saúde, 2020. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/quarentenansiosa/, acesso 04 de agosto 

de 2021 
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Figura 2: Perfil @autoestimadoenvelhecer, Projeto Educativo Preventivo em 

Saúde vinculado a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade 

Católica de Saúde, 2020 

 

 
Fonte: https://www.instagram.com/autoestimadoenvelhecer/  , acesso 04 de 
agosto de 2021. 

 

Figura 3: Perfil @comodormimos, Projeto Educativo Preventivo em Saúde 

vinculado a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade Católica de 

Saúde, 2020. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/comodormimos/ , acesso 04 de agosto de 

2021. 
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Figura 4: Perfil @vacine_se, Projeto Educativo Preventivo em Saúde vinculado 

a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade Católica de Saúde, 

2020 

 
Fonte: https://www.instagram.com/vacine_se/, acesso 04 de agosto de 2021. 
 

Figura 5: Perfil @hipertensao_ucb, Projeto Educativo Preventivo em Saúde 

vinculado a disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade Católica de 

Saúde, 2020. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/hipertensao_ucb/, acesso 04 de agosto de 

2021. 

 

Os perfis foram alimentados semanalmente entre abril e junho de 

2020. A experiência proporcionou momentos de reflexão e aprendizado. 

Verificou-se que as redes sociais podem se tornar um canal eficaz na 

veiculação de informações de qualidade sobre saúde, além de auxiliar no 
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enfrentamento de situações desafiadoras agenciadas pela pandemia 

COVID-19.  

No perfil @comodormimos foram veiculadas informações 

importantes sobre higiene do sono, bem como formas de cuidar da saúde 

do sono dos estudantes de medicina. O perfil contou com a participação 

da Dra Cecília Lopes, neuropediatra e especialista no estudo do sono. O 

perfil @vacine_se contou com a participação da especialista sobre o 

tema, a docente Valéria Segatto, bem como com a resposta de dúvidas 

sobre a vacinação. Na ocasião as vacinas contra o COVID19 estavam em 

fase de desenvolvimento e havia muita especulação sobre os tratamentos 

sobre à doença, muitos deles baseados em Fake News. No perfil 

@hipertensao_ucb foram dispostas informações sobre a hipertensão, 

cuidados em saúde, sinais e sintomas de alerta e onde procurar ajuda. 

Já os canais @quarentenansiosa e @autoestimadoenvelhecer foram 

desenvolvidos especificamente para população idosa e contou com a 

presença de especialistas, entrevistas e matérias sobre saúde e bem-

estar no envelhecimento. Embora o letramento digital seja um dos 

desafios impostos para o desenvolvimento de atividades educacionais em 

tempos de COVID19, os canais apresentaram boa audiência e 

oportunizaram dialogar com os idosos que participaram das pesquisas 

conduzidas pelos estudantes. As publicações focalizaram os preceitos 

relativos ao desenvolvimento do envelhecimento ativo, abordando 

questões que envolviam a participação, segurança e qualidade de vida. 

Desse modo, não aspectos de saúde física, mental e das relações sociais 

foram discutidos, de forma a estimular processos de autonomia, 

independência, qualidade de vida e expectativa de vida saudável (Souza, 

Silva e Barros, 2021). 

O perfil @cafe.comsaude, diferente dos demais, era um perfil que 

reuniu publicações de toda a turma de 28 estudantes. O canal teve 88 

publicações, nove vídeos informativos, 165 seguidores e mais de 1.000 

visualizações das notícias veiculadas. Houve grande disseminação dos 
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conteúdos entre a comunidade acadêmica, dialogando sobre temas 

pertinentes à realidade social de distanciamento social e manejo dos 

estressores envolvidos no processo de saúde e doença (Figura 6).  

 

Figura 6 - Perfil @cafe.comsaude, Projeto Educativo Preventivo em Saúde 
vinculado à disciplina de Práticas de Saúde Coletiva da Universidade Católica de 

Saúde, 2020. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/cafe.comsaude/ , acesso 04 de agosto de 

2021 

 

Mídias sociais, Reflexões e Diálogos com Paulo Freire 

O relato de experiência apresentado dialoga com diferentes legados 

teóricos de Paulo Freire. Na obra Pedagogia da autonomia discute-se a 

necessidade do educador ter a compreensão que o ser é fruto do seu 

meio, e por isso seus pensamentos e atitudes estão vinculados a sua 

realidade. Dessa forma o educador deve ampliar as fronteiras das 

atividades desenvolvidas em sala de aula, e desenvolver uma reflexão 

crítica e ampliada sobre a realidade, como questionamentos sobre 

economia, política, vida em sociedade e formas de enfrentamento. A 

prática pedagógica é sobretudo um exercício de esperança, compreensão 

e luta (Freire, 2020).  

No contexto do COVID19 e diante da impossibilidade de atividades 

de educação em saúde presenciais, o uso das mídias sociais como prática 

about:blank
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educativa despertou a possibilidade de intervir positivamente no cenário 

de saúde e doença da população adulta e idosa. Para isso os estudantes 

empenharam-se em conhecer a realidade da população e investigar 

materiais educativos já desenvolvidos para propor temas que 

dialogassem com as questões de saúde do público alvo. O uso dessas 

ferramentas vai de encontro ao postulado freiriano de Educação 

Emancipatória, o qual permite aos agentes envolvidos uma capacidade 

intelectual, capaz de modificar a realidade do indivíduo e de sua 

comunidade (Freire, 2019). Dessa forma, a eficácia e validação das teses 

de Paulo Freire é alcançada quando o educador passa a respeitar o senso 

comum e superá-lo (Freire, 2020). 

É evidente, de que o objetivo da educação emancipatória ainda 

persiste em muitos lugares do mundo, pois todas as ideias de Freire têm 

como objetivo central uma educação renovadora, isto é, formação 

humanística, capaz de criar a consciência crítica no educando e contribuir 

para a transformação da sociedade (Freire, 2019). Portanto, a educação 

deve evoluir para a crítica, interrogação, diálogo horizontal entre 

educador e educandos, para que seja possível possibilitar a todos os 

indivíduos a educação emancipatória. 

No que tange a aproximação do universo dos indivíduos, Paulo 

Freire (2020) critica o sistema tradicional de ensino, uma vez que esse 

distanciava educador e educando por ser apenas uma mera transmissão 

de conhecimentos sem diálogo. Propõem-se então uma liberdade e uma 

aproximação através do diálogo, ou seja, em comunhão com outros 

homens e que proporcione a troca de conhecimento entre ambos. 

Contudo, faz-se necessário o amor como fundamentação dessa educação 

e consequente aproximação, já que o amor é, segundo Paulo Freire, um 

ato de coragem e liberdade. Só assim, o educador conhecerá a realidade 

do educando, criando vínculos de aproximação. 
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Conclusões 

O diálogo entre as mídias sociais e a educação em saúde é 

promissor e pode contribuir para o enfrentamento das questões de saúde 

associadas ao COVID19, como a reflexão sobre estilo de vida, saúde 

mental, saúde física, relações sociais, autocuidado, defesa dos direitos e 

cuidados para evitar a propagação do SARS COV 2. Para isso, 

educadores, profissionais da saúde e comunicadores podem se aliar na 

tarefa de inspirar comportamentos mais saudáveis, combater as Fake 

News e superar os desafios sociopolíticos que impedem o enfrentamento 

da Pandemia COVID19 no Brasil.  

As vivências sistematizadas indicam que é possível elaborar 

projetos educativos preventivos em saúde via redes sociais. Os desafios 

que se colocam exigem a formação de profissionais de saúde 

comprometidos e engajados com a defesa da vida e dos direitos da 

população. Dessa forma, o despertar a reflexão crítica, a educação 

emancipadora e a capacidade criativa dos educadores e educandos pode 

contribuir no processo de saúde e doença de coletividades e populações.  
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CAPÍTULO 47 – EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO PARÁ E TOCANTINS 

EM EDUCAÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO E CONTRIBUIÇÕES 

FREIREANAS 
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Na harmoniosa orquestra da vida, viver sem envelhecer já não 

combina. Poetizar a vida neste momento em que as instituições públicas 

e democráticas nos desafiam é tentativa de amenizar retrocessos em 

políticas públicas relacionadas ao que de mais precioso conquistou-se até 

o presente momento, viver cada vez mais e tornar-se pessoa idosa em 

plenitude. Fatos corroborados pelos estudos demográficos mais recentes 

realizados no Brasil que evidenciam o envelhecimento populacional como 

realidade que se desenha ao longo dos anos, as pessoas têm vivido mais 

no país e é cada vez mais comum a convivência com pessoas idosas no 

dia a dia. Atualmente, 16% da população no Brasil tem 60 anos ou mais, 

percentual que está acima dos 14% preconizados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para que qualquer país possa ser considerado 

envelhecido (SBGG, 2019; IBGE, 2021). São 32 milhões de pessoas 

idosas no Brasil (IBGE, 2021), o que direciona cada vez mais a 

necessidade de dar visibilidade e a efetivação das políticas públicas 

alicerçadas no envelhecimento ativo para se atingir a tão almejada 

qualidade de vida na velhice. Nessa perspectiva, as medidas de 

prevenção às doenças e voltadas ao envelhecimento ativo deveriam ser 

prioridade nos diversos países. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estabelece pilares para o envelhecimento ativo como a saúde, a 

participação social e a segurança, sendo que recentemente inseriu-se, 

também, a educação ao longo da vida (ILC, 2015). A educação perpassa 
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todos os aspectos sociais e de saúde para que a velhice possa ser vivida 

de forma mais satisfatória. 

E a satisfação com a vida nessa faixa etária, de 60 anos ou mais, 

pessoas consideradas idosas, perpassa por desafios a serem 

desvencilhados pelas sociedades a galgarem espaços nas políticas 

públicas das diversas esferas governamentais. A população envelhece em 

ritmo intenso e as pessoas se tornam idosas em um contexto de 

recrudescimento das iniquidades sociais. No Brasil, as disparidades em 

educação formal são históricas (Komatsu et al., 2019), as pessoas que 

exerceram durante toda a vida atividades laborais desgastantes, 

principalmente na agricultura e produção artesanal têm perfis de 

escolaridade mais baixos. Na perspectiva das possibilidades de acesso, 

muitas mulheres que hoje são idosas podem ter ficado à margem da 

educação formal pelas desigualdades de gênero (Beltrão, 2002; Fígoli, 

2006), ainda mais acentuadas, em tempos nos quais o papel social 

feminino era voltado, exclusivamente, para os cuidados do lar, dos filhos 

e dos mais velhos. 

Em consonância, o Brasil ainda possui uma porcentagem alta da 

população classificada como analfabeta ou semianalfabeta, 

principalmente mulheres idosas (Rosemberg; Piza, 1996). Autoras que 

também pontuaram a tendência que, atualmente, se confirma, de 

equalização de níveis educacionais entre os sexos nas idades mais jovens 

ocorrendo ao longo dos anos. Importante notar que o analfabetismo está 

relacionado a piores níveis socioeconômicos e a dificuldade de acesso aos 

serviços essenciais, garantidos pelo Estado. Por outro lado, a educação 

formal é um importante instrumento para a maior consciência e prática 

de medidas preventivas à saúde no ciclo de vida individual. Neste sentido, 

os maiores níveis de educação formal estão intrinsecamente relacionados 

às melhores condições socioeconômicas e cuidados com a saúde (Lantz 

et al., 2001 citado por Arantes, 2012).  
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Neste capítulo, partiu-se do entendimento de que na formação 

humana, os processos educativos são permanentes e o ser humano, 

independentemente do momento de sua vida, está sempre em formação. 

No caso da educação de adultos, é importante lembrar que os projetos 

voltados à formação desses indivíduos, como afirma Nóvoa (2000), 

devem levar em consideração que o adulto é portador de uma história de 

vida e de uma experiência profissional que não pode ser desconsiderada. 

Dentro dessa perspectiva, destaca-se entre os autores brasileiros, Paulo 

Freire, de reconhecimento internacional, cuja obra tem por base uma 

teoria do conhecimento sustentada em uma concepção dialética. Nessa 

concepção, educador e o educando aprendem juntos numa relação 

dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa teoria, 

num processo de constante aperfeiçoamento (Gadotti, 1999). 

Para Paulo Freire, a formação do ser humano é um processo 

inconcluso, já que o ser humano pelo seu inacabamento necessita 

permanentemente estar em formação, constante humanização. A 

educação deve ser permanente a partir de algumas referências 

fundamentais: os seres humanos, enquanto seres históricos, e com o 

mundo, são seres inacabados e conscientes de seu inacabamento. Ao se 

moverem em uma realidade igualmente inacabada, contraditória e 

dinâmica, realidade que não é, pois que para ser tem de estar em 

processo. Os seres humanos, enquanto seres históricos, e em sua 

interação com o mundo, são seres inacabados e conscientes de seu 

inacabamento. Não são, portanto, seres vazios, a quem se enche de 

conteúdos, possuidores de uma consciência especializada, 

compartimentada; mas que entende os homens como ‘corpos 

conscientes’ e na consciência como consciência intencionada ao mundo 

(Freire, 1983). 

O processo de formação implica em busca de perfeição e autonomia 

dos seres humanos já que ninguém nasce feito, sendo na experiência do 

mundo e com o mundo que os seres humanos são constituídos. Assim, 
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formação humana e educação são processos que ocorrem 

permanentemente, já que não há “seres educados e não educados”. A 

educação ocorre por todo o ciclo de vida, já que as pessoas estão 

permanentemente em formação, nas mais diferentes esferas cotidianas. 

Homens e mulheres em sua vivência histórica, cultural e social, são seres 

fazedores de seu “caminho”. Assim, nesse percurso, nesse caminho, ao 

fazê-lo, se expõem ou se entregam ao “caminho” que estão fazendo e 

que assim os refaz também (Freire, 1983). 

Para contribuir com uma educação consciente, o educador que se 

envolve com a formação dos adultos deve avançar na perspectiva de 

aprender com esses, e assim não mais estaria a serviço da 

desumanização, da opressão, mas a serviço da libertação (Freire, 1983). 

Nessa perspectiva, a ação humanizadora desse educador, consciente de 

sua responsabilidade educativa, se coloca junto com educandos como 

sujeito dos processos de formação. Além disso, considera as 

especificidades desses adultos e suas necessidades existenciais, seus 

saberes e o seu contexto sociocultural. 

Ações em educação social e para o bem-estar comunitário integral 

das pessoas, grupos ou comunidades, em qualquer contexto e ao longo 

de circunstâncias diversas é premissa da Pedagogia Social (Díaz-Gibson 

et al, 2017). Essa terminologia foi utilizada, primeiramente, por Fernando 

de Azevedo, mas à época o mesmo não tinha a intenção de indicar uma 

nova área do conhecimento, mas sim defender que a educação que se 

pensava para o povo brasileiro deveria ser consciente e proporcionar a 

transformação da realidade (De Campos, 2019).  

Com o passar dos anos, incluiu-se a terminologia da Educação 

Popular que reapareceu na década de 1960. Saviani (2019) esclarece que 

na primeira metade dos anos 1960, a concepção de Educação Popular 

sofre modificações e admite outro significado em seu entendimento, 

baseando-se na preocupação com a participação política das massas a 

partir da tomada de consciência da realidade. Dessa forma, o processo 
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educacional passa a ser visto como um meio de conscientização, 

criticando-se uma educação tradicional e elitista, dos grupos dirigentes e 

dominantes para o povo, visando a controlá-lo e manipulá-lo ajustado à 

ordem existente (Saviani, 2019). O autor justifica essa reelaboração do 

significado de Educação Popular, a partir de uma série de acontecimentos 

que são advindos de diferentes públicos em resposta a uma realidade 

opressora vivenciada na época.  

Nessa esteira, a Educação Popular Permanente (ou Educação ao 

Longo da Vida) nada mais era do que um novo termo aplicado à Educação 

de Adultos, principalmente, no que se referia à formação profissional 

continuada. Depois passou por uma fase denominada “utópica”, 

integrando toda e qualquer ação educativa e visando a uma 

transformação radical de todo o sistema educativo (Gadotti, 2016).  

Concomitantemente, a Pedagogia Social tornou-se a base da 

educação ao longo da vida, pois visa educar para uma inserção crítica e 

auxiliar na formação e integração na sociedade, tendo uma dupla tarefa: 

incentivar o papel educativo da sociedade e desenvolver o potencial 

socializador da educação. Assim, tem-se a responsabilidade de 

fundamentação teórica e prática dos processos educativos promovidos, 

em ação e intervenção sociais, alcançando-se metas na melhoria do bem-

estar social e da qualidade de vida (Graciani, 2016).  

No Brasil, legisladores de políticas públicas, universidades, escolas, 

comunidades e entidades profissionais já apresentaram algumas 

propostas que têm como foco a perspectiva da educação para o 

envelhecimento. As diversas ações de educação continuada, no contexto 

do envelhecimento, encontram-se nos espaços de aprendizagem 

destinados à educação formal. A citar alguns exemplos, a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino do âmbito da educação 

formal, voltada às pessoas analfabetas ou com pouca escolaridade, 

atende a pessoa idosa, mas não pode ser considerada como um programa 

educacional destinado, exclusivamente, a esse segmento. Nas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a EJA – Parecer da Câmara de Educação 

Básica (CEB) 11/2000, (Brasil, 2000) –, existe a menção às pessoas 

idosas como perfil de alunos integrantes dessa modalidade. Entretanto, 

apesar da inclusão, as necessidades educacionais específicas das pessoas 

idosas não são contempladas em integralidade.  

As pessoas idosas precisam ter um espaço de aprendizado 

condizente com a realidade em que vivem, por este motivo, torna-se 

fundamental a acessibilidade audiovisual, bem como a não infantilização 

de métodos e materiais a serem utilizados. Todaro e Lima (2010) 

constataram, em pesquisa, uma inadequação da organização dos espaços 

escolares, do uso do tempo e dos materiais didáticos, que infantilizam os 

aprendizes idosos. Além disso, os preconceitos dos educadores em 

relação a esses alunos são uma constante que, na visão dessas autoras, 

precisa ser analisada e levada em consideração quando da proposição de 

alternativas metodológicas.  

As metodologias devem abranger a premissa do envelhecimento 

ativo e saudável que gera o que se almeja, o bem-estar e a qualidade de 

vida na velhice. Outra ação de nível nacional foi desenvolvida pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) com o projeto 

“SBGG vai às escolas”, desenvolvido pelo Departamento de Gerontologia 

da instituição, que teve como objetivo aproximar os jovens, estudantes 

de escolas públicas e privadas cursando o ensino médio, das questões 

relativas ao envelhecimento (SBGG, 2016).  

O concurso de redação “Como eu quero envelhecer” foi uma das 

atividades do projeto “SBBG vai às escolas”, como maneira de 

proporcionar aos jovens brasileiros uma maior compreensão sobre o 

processo de envelhecimento, gerando uma reflexão sobre que futuro que 

se espera para uma população que envelhece (SBGG, 2016). O 

envelhecimento faz parte do processo natural do ser humano que tem 

início desde o nascimento. Os adolescentes de hoje compõem o grupo 

que, nos próximos 40 ou 50 anos, serão os novos velhos, possivelmente, 
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muito ativos e fazendo parte da força produtiva do país. O mito de que o 

envelhecimento está associado a perdas, doença e proximidade da morte, 

ainda faz parecer parte do imaginário de muitos. Entrementes, esse 

projeto da SBGG teve também como proposta mostrar que o 

envelhecimento não pode ser visto somente como etapa final da vida. 

Baseando-se no aumento da expectativa de vida a cada ano, e, que há 

muito o que se viver, a premissa dos organizadores desse projeto foi o 

diálogo com adolescentes, verdadeiros agentes do envelhecer de 

amanhã, para compreender seus anseios e ouvir suas expectativas e 

sonhos quanto à velhice e quanto à vida. 

 

Marcos legais para educação em envelhecimento no Brasil 

Existem algumas iniciativas legais voltadas para inserir a temática 

do envelhecimento no ensino formal. Seguindo a recomendação da 

Política Nacional do Idoso, a Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994, a 

qual assim se refere, no capítulo III - na área de educação: 

 

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos 
programas educacionais destinados ao idoso; 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do 

ensino formal, conteúdos voltados para o processo de 

envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a 

produzir conhecimentos sobre o assunto; 

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas 
curriculares nos cursos superiores; 

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos 

meios de comunicação, a fim de informar a população sobre 

o processo de envelhecimento; 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de 

ensino à distância, adequados às condições do idoso; 

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira 
idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes 

formas do saber. (Brasil, 1994, n.p). 

 

A Lei supracitada é clara no que se refere às práticas de educação 

formal para o envelhecimento, especificamente direcionada para o ciclo 

de vida (crianças e jovens) e, na velhice, propriamente dita. Vastos são 
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os exemplos exitosos de universidades abertas para a terceira idade, 

porém ao analisar-se a inclusão nos currículos mínimos do ensino básico 

de disciplina direcionada à valorização do envelhecimento e das pessoas 

idosas, bem como disciplinas de Geriatria e Gerontologia em cursos 

superiores, há muito ainda o que se percorrer para a efetividade da Lei. 

Em muitos locais, a adequação dos conteúdos e materiais didáticos 

utilizados para o processo de aprendizagem específico para pessoas 

idosas ainda precisam melhorar. 

Outro marco regulatório é o Estatuto do Idoso, o qual em seu 

capítulo V, referente à educação, cultura, esporte e lazer, assim se refere: 

 

Art. 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, 

lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade. 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do 

idoso à educação, adequando currículos, metodologias e 
material didático aos programas educacionais a ele 

destinados. 

§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 

relativo às técnicas de comunicação, computação e demais 

avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna; 

§ 2º Os idosos participarão das comemorações de caráter 

cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e 
vivências às demais gerações, no sentido da preservação 

da memória e da identidade culturais. 

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 

idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 
conhecimentos sobre a matéria. (Brasil, 2003, n.p). 

 

Desde a promulgação da Política Nacional do Idoso até o Estatuto, 

pouco se avançou na efetivação das leis para educação em 

envelhecimento em uníssono com o que foi estabelecido. Dessa forma, à 

luz dos marcos legais e discussões teóricas, torna-se necessário mostrar 

experiências exitosas em educação para o envelhecimento no Brasil, país 

de considerável extensão territorial e vasta diversidade regional. Para tal, 

realizou-se um levantamento e caracterização de experiências 

formativas, específicas para o público idoso, que são desenvolvidas em 
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dois estados que integram a região Norte, a saber: Pará e Tocantins. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dão conta que a 

região Norte, considerando-se todos os estados (Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), tem um quantitativo 

de 2 milhões e 44 mil pessoas idosas (IBGE, 2021). A considerar somente 

os estados do Pará e Tocantins tem-se 1 milhão e 229 mil pessoas idosas 

(IBGE, 2021), representando mais da metade do quantitativo da região 

Norte. Esse contingente é bem representativo, o que ilustra a 

necessidade de evidenciar experiências exitosas em educação para o 

envelhecimento desses estados que possam servir como modelo para 

implantação em outras localidades da região Norte, e, também, do Brasil. 

 

As experiências do estado do Pará 

Desde 2010, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do 

Pará seguindo a recomendação do artigo 22 do Estatuto do Idoso, já se 

esforça em pautas para a educação em envelhecimento. No presente ano, 

publicou-se uma Resolução (n.º 08, de 21 de outubro de 2010) que 

dispõe sobre inserção nos currículos mínimos dos diversos níveis do 

ensino formal, conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 

respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a 

produzir conhecimentos sobre a temática e vem discutindo com os 

diversos poderes e legisladores de políticas públicas a efetivação da Lei 

no estado. 

A Secretaria de Estado de Educação do Pará implementou, em 

2014, o Programa Educação e Envelhecimento que tem como objetivo 

trabalhar a temática do envelhecimento na educação básica de ensino. 

Tendo por base que a educação para o envelhecimento está em todos os 

níveis de ensino, ou seja, desde o ensino infantil até o ensino médio, 

assim como na outra modalidade de ensino, a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) que inclui a alfabetização de pessoas idosas (Governo do 

Estado do Pará, 2021). 
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No ano de 2015, o programa Educação e Envelhecimento da 

Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) formou 715 

professores da rede estadual de ensino com o objetivo de trabalhar a 

conscientização sobre o envelhecimento nas escolas. Uma das diretrizes 

do programa é atuar na prevenção à violência contra a pessoa idosa e na 

alfabetização, por meio do projeto MOVA (Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos). Em parceria com a SEDUC, o Conselho Municipal do 

Idoso, de Belém, fez também a sensibilização, com o tema: Educação 

Pró-humanização em Direitos da Pessoa Idosa. A proposta foi mostrar 

para a sociedade a legislação da pessoa idosa, mostrando para a criança 

e para o adolescente que envelhecer é um processo natural do ser 

humano, e que se viverem, um dia vão envelhecer, e, assim, 

conscientizá-los sobre os direitos dos idosos torna-se fundamental. 

Conforme dados do Disque 100, tem aumentado os casos de violência 

contra a pessoa idosa, sendo muitas vezes os agressores os próprios 

familiares (Brasil, 2021). 

Já em 2017, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(SEJUDH), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, 

desenvolveu o projeto denominado: “Eu vou envelhecer, e você?”, 

juntamente à Gerência de Proteção ao Idoso (GPI), com o objetivo de 

fomentar ações para conscientizar e sensibilizar para o respeito ao idoso, 

levando em consideração que a expectativa de vida do brasileiro vem 

aumentando e isso faz com que essas pessoas mereçam um tratamento 

mais digno. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 5º ano do ensino 

fundamental de escolas públicas estaduais de Belém. Na metodologia do 

projeto foram realizados 5 encontros em cada escola, sendo 4 eventos 

sob a coordenação da GPI/SEJUDH envolvendo os alunos através de 

atividades teóricas e práticas/lúdicas nas seguintes temáticas: Processo 

de Envelhecimento, Estatuto do Idoso, Violência contra a Pessoa Idosa e 

Respeito e Valorização do Idoso. O último encontro era responsabilidade 

da coordenação da escola/professor com objetivo de apresentar uma 
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conclusão do conteúdo repassado aos alunos através da forma que a 

escola julgasse interessante. O debate se dava em torno do 

envelhecimento da população e o convívio intergeracional, além de 

discussões sobre questões fundamentais, como o papel exercido pelo 

Estado e pela sociedade para garantir condições de vida satisfatórias para 

todas as pessoas. Essa ideia vem formulando, uma questão que, embora 

ainda não seja frequente, tem ganhando terreno no processo de 

convivência com o outro: como viver em uma sociedade que há pouco 

tempo era considerada jovem e hoje enfrenta um vertiginoso 

envelhecimento populacional? 

Por fim, em 2021, o Conselho Estadual de Educação do Pará 

promulgou a Resolução n.º 53, de 25 de fevereiro de 2021, que dispõe 

sobre a inclusão de conteúdos voltados ao processo do envelhecimento, 

ao respeito e valorização da pessoa idosa nos currículos das escolas de 

todos os níveis de ensino do sistema de ensino no estado do Pará, como 

tema transversal, de acordo com as determinações legais. 

 

Tecendo algumas considerações sobre a experiência da 

Universidade Aberta à Maturidade da Universidade Federal de 

Tocantins (UMA-UFT)  

As questões relacionadas aos gerontolescentes têm alcançado 

grande relevância no cenário nacional e mundial, tendo em vista o 

envelhecimento populacional como um fenômeno global que provoca 

repercussões no campo social e econômico, ainda com maior visibilidade, 

especialmente, nos países desenvolvidos. Nesse contexto, surgiu um 

novo conceito atrelado a essa transição populacional, da vida adulta para 

uma velhice ativa: a chamada gerontolescência (ILC, 2015; Almeida, 

2017). 

Baseando-se nesse conceito, o Projeto Político Pedagógico da 

Universidade da Maturidade da Universidade Federal de Tocantins (UMA-

UFT) volta-se para refletir, analisar e arremessar ações para a formação 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
837 

gerontológica das pessoas a partir de 45 anos (pré e gerontolescentes), 

se tornando um palco profícuo para discussões. Diante da relevância 

social desse espaço formativo, buscou-se realizar uma análise 

qualitativa-reflexiva da proposta pedagógica da UMA-UFT. Na forma de 

um relato das experiências desenvolvidas foram considerados aspectos 

referentes às concepções educativas, processo e princípios pedagógicos, 

além dos procedimentos metodológicos, e seu sistema curricular e 

avaliativo, sob a luz das teorias da Educação Popular, da concepção de 

educação ao longo da vida e da intergeracionalidade.  

Conforme afirma Paulo Freire (Freire, 1983) e já mencionado 

anteriormente, os processos de formação que se desenvolvem com os 

adultos, não podem ocorrer acreditando que essa formação se dá a partir 

do depósito de conteúdos, mas baseada fundamentalmente na 

problematização dos homens com o mundo. É necessário mais do que 

nunca se desenvolver processos formativos que descartem o papel do 

educador como aquele sujeito que conduz os adultos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado.  

Nesse exercício, como resposta ao desafio de oferecer um espaço 

educativo aos gerontolescentes, se constituindo em uma experiência 

socializada, com novas interpretações do envelhecimento e disseminando 

um conhecimento construído por meio de uma compreensão integrada e 

não fragmentada do ensino, se pautando na Educação Popular e ao longo 

da vida, numa transação de saberes com vistas à emancipação e em uma 

visão positiva do envelhecer se constrói permanentemente o trabalho da 

UMA-UFT. 

A UMA-UFT reflete a educação que tenha o poder de promover um 

envelhecimento ativo, que vise estimular, dentre outras questões: a 

habilidade cognitiva, o bem-estar e a imagem da pessoa idosa junto à 

sociedade e a qualidade de vida no envelhecimento. A experiência levada 

a cabo no Tocantins, desvelando a necessidade de se discutir uma 

educação sem limites de idade, sem fronteiras e para toda a vida, uma 
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educação que tenha o caráter transformador e emancipador permeia os 

objetivos. 

Nesse sentido, a experiência educativa com idosos tem mostrado 

que a aprendizagem ao longo da vida, defendida no Projeto Político 

Pedagógico da UMA-UFT, deve também considerar todos os domínios da 

vida. Na perspectiva da Educação Popular não se deve fazer distinção 

entre os sujeitos (jovens, adultos e idosos) excluídos do processo 

educativo: busca-se, essencialmente, trabalhar com seres humanos nos 

diversos espaços, onde os diferentes modos de aprendizagem se 

encontram para se complementarem. 

Com foco na égide da educação para gerontolescentes, pautada no 

diálogo entre as gerações, a UMA-UFT vem facilitando, por suas ações 

educativas, a interação e mediação dos professores com foco na 

educação intergeracional, promovendo benefícios no desenvolvimento de 

ações/atividades pedagógicas e contribuindo para o desenvolvimento das 

relações interpessoais ao possibilitar vivências de diversos modos de 

pensar, de agir e de sentir e a renovação de opiniões e visões acerca do 

mundo e das pessoas idosas. 

Enquanto proposta pedagógica, a UMA-UFT além de buscar 

fomentar habilidades físicas e cognitivas nas pessoas idosas, entende a 

formação propiciada por esse espaço como um processo de construção 

diante das trajetórias de vida dos diversos sujeitos, efetivando, 

especialmente, a cidadania e o protagonismo. 

 

Considerações finais 

A educação para o envelhecimento deveria ser discutida 

diuturnamente, pois para uma velhice a ser vivida em plenitude, e, como 

se almeja, deve-se ter como meta esse pilar. O resultado a ser alcançado 

é a valorização e o respeito, bem como menores índices de violências 

contra pessoas idosas quando se tem efetividade das leis. Dessa forma, 

este capítulo propõe que seja efetivado o que se preconiza a Política 
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Nacional do Idoso e o Estatuto, nos capítulos que se referem à educação, 

bem como os outros, não bastando somente marcos legais pró-forma. É 

importante que se torne realidade a inclusão de disciplinas referentes à 

educação para o envelhecimento nos currículos escolares, bem como 

disciplinas de Geriatria e Gerontologia na formação de nível superior. 

Na temática de educação para o envelhecimento, a vasta obra de 

Paulo Freire contribui, sobremaneira, para o pensamento de propostas, 

como se observou nas experiências do Pará e Tocantins, estados da 

região Norte do Brasil que podem contribuir com modelos que têm obtido 

bons resultados. Finalizando, a presente discussão traz contribuições à 

literatura, sendo importante trabalhos que coloquem em evidência outras 

experiências. Nesse sentido, espera-se inspirar e orientar novas 

pesquisas em nível de graduação e pós-graduação, bem como, servir 

como referência para novas discussões, pela riqueza no atendimento ao 

idoso, que oportuniza um imenso arquivo documental e humano, 

possibilitando inúmeros e inéditos estudos. 
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CAPÍTULO 48 – DIÁLOGOS COM PAULO FREIRE SOBRE 

ENVELHECIMENTO E EDUCAÇÃO: RODA DE CONVERSA COMO 

LUGAR DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E AUTONOMIA 

 

 

Lina Faria 

Jane Mary Guimarães 

 

 

A temática do envelhecimento no âmbito educacional é um desafio 

e um campo de práticas ainda em processo de construção que requer 

sistematização, inclusive conceitual, considerando as características 

sociais, emocionais, culturais dos sujeitos da aprendizagem. Embora a 

temática do envelhecimento no âmbito educacional ainda se constitua em 

um campo em construção, a educação se traduz em um dos mais 

importantes instrumentos sociais que permite aos idosos a manutenção 

das competências cognitiva e social - condição sine qua non na 

construção da sua autonomia e independência.  

O objetivo do presente estudo é refletir acerca da temática do 

envelhecimento no âmbito educacional à luz das teorias de Paulo Freire, 

com base na análise crítica das experiências das rodas de conversa com 

idosos no Projeto de pesquisa e extensão “Educação em Saúde: 

Contribuindo para Formação do Cuidador Familiar de Idosos (capacitar 

para avançar)” em parceria com o Componente Curricular “Educação 

Popular em Saúde” do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BI-

Saúde), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), enfatizando a 

importância da interface entre educação e trabalho interprofissional na 

Saúde do Idoso, como campo epistêmico de expressiva relevância para 

a qualidade de vida dessa população. Busca-se contribuir com a 

qualificação metodológica e pedagógica das rodas de conversa, haja vista 

o desenvolvimento cada vez mais comum em diversos contextos no 
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campo da promoção da saúde, em especial, na Atenção Primária à Saúde 

(APS)4.  

A Legislação brasileira destaca tópicos específicos que acenam para 

a inclusão da temática do envelhecimento no âmbito educacional. 

Ressalta-se, por exemplo, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI), portaria 2528/2006, que nas suas diretrizes indica “f) formação 

e educação permanente dos profissionais de saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na área de saúde da pessoa idosa” e no Artigo 5.1 menciona 

a necessidade de adequação dos currículos, nos diversos níveis de ensino, 

conteúdos didáticos e metodológicos relativos ao processo de 

envelhecimento, visando atender às diretrizes fixadas na Política; além 

da “d) discussão e readequação de currículos e programas de ensino nas 

instituições de ensino superior abertas para a terceira idade, consoante 

às diretrizes fixadas nesta Política.” (Brasil, 2006; 2014a).  

Outra recomendação da PNSPI voltada à promoção da saúde, é a 

inserção dos idosos em grupos de convivência e de educação em saúde, 

bem como a participação social em conselhos e atividades comunitárias. 

Essas ações buscam o estímulo à autonomia e independência dessa faixa 

etária. 

O Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/2003, capítulo V, em seu artigo 

22 indica a importância de que os currículos nos diversos níveis de ensino 

formal, contemplem conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, 

com objetivo de produzir conhecimentos sobre o tema do 

envelhecimento. “Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar 

 
4 Alguns trabalhos enfatizam o fortalecimento da APS e o nível primário de atenção 

como a porta de entrada prioritária ao sistema de saúde e a sua importância na 

assistência à população idosa. A abordagem integral de saúde preconizada ao idoso, 
desenvolvida na APS, permite aos trabalhadores a inserção ao contexto social desses 

sujeitos (Martins et. al, 2014; Damaceno; Chirelli, 2019). 
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o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.” (Brasil, 

2003). 

No capítulo IV, Art. 10, as ações governamentais na área de 

educação, destacam entre outros pontos: “a) adequar currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais destinados 

ao idoso; b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino 

formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma 

a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto; [...] 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à 

distância, adequados às condições do idoso; [...] (Brasil, 2003). 

Embora as orientações previstas no Estatuto do Idoso e na Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa continuem pertinentes nos dias 

atuais, poucos são os investimentos em políticas públicas de atenção à 

saúde do idoso que garantam ofertas de cursos de capacitação de 

profissionais em temas específicos dessa população. O prolongamento do 

tempo de vida tem suscitado inúmeros questionamentos acerca da 

compreensão dos processos de envelhecimento nas sociedades atuais. 

Esse aumento da expectativa de vida exige novas formas de 

conhecimento e de modelos de formação profissional direcionados para o 

cuidado dessa população (Faria; Castro Santos, 2016).  

No Brasil, o percentual de idosos já é considerado relevante e as 

expectativas apontam que este percentual continue a crescer nos 

próximos anos (Miranda; Mendes; Silva, 2016). Segundo Kalache (2019), 

o crescimento do número de idosos no país é um processo que veio para 

ficar e tem sido muito mais intenso no Brasil do que no cenário global. 

Neste sentido, o planejamento de políticas, em especial políticas 

educativas, que gerem projetos em conformidade com a realidade social, 

sanitária e demográfica é urgente e necessário. Para Kalache (2019, p. 

2), “em 2070, o Brasil vai ter, em termos absolutos, 70 milhões de idosos, 

e será um país muito mais envelhecido que o Japão...”. Portanto, essa 

mudança democrática se configura em um grande desafio para as 
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famílias, sociedade e Estado que precisam encontrar caminhos que 

viabilizem melhorias na qualidade de vida e cidadania dessa faixa etária. 

A prática de cuidados à pessoa idosa tem exigido, nesse sentido, 

uma abordagem interprofissional que leve em conta os aspectos 

biopsicossociais, como condicionantes do processo saúde/doença. 

Importante considerar as representações dos indivíduos sobre os modos 

de perceber, enfrentar e conduzir a vida. O desafio é o cuidado 

humanizado, por meio do comprometimento integral e permanente da 

equipe interdisciplinar que favoreça ações de educação em interface com 

a saúde, voltadas para as necessidades reais da população idosa. Essas 

ações, além de proporcionarem novas aprendizagens, são importantes 

recursos para manutenção da funcionalidade, autonomia, trocas sociais 

ou sociabilidade e possibilidade de inclusão social. Neste sentido, é 

importante otimizar as oportunidades para a saúde e incentivar a 

participação do idoso nas questões sociais, econômicas, culturais, 

espirituais e na vida familiar e comunitária (Faria; Castro Santos, 2016). 

Trata-se de criar espaços que possam abrigar sujeitos de diferentes 

gerações e classes sociais, espaços de múltiplas dimensões de um ser 

social que produz suas orientações de vida a partir de si mesmo, das 

experiências vividas e das marcas que essas experiências deixaram ao 

longo da vida. Importante cuidar desta população para que a educação 

promova além da autonomia, independência de pensamento e 

compreensão da realidade. Certamente, a educação sobre o sujeito idoso 

poderá ser aquela que dê conta de aspectos cognitivos e afetivos (Silva; 

Peduzzi, 2011).  

 

A temática do envelhecimento no âmbito educacional e na saúde 

A temática do envelhecimento no âmbito educacional não foi 

especialmente trabalhada por Freire, embora esta discussão permita 

pensá-la juntamente com conceitos que se relacionam ao estudo das 

especificidades dessa população, como autonomia e dependência no 
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contexto das relações sociais, que constituem enfoque central na reflexão 

freireana. Na pedagogia da autonomia, Freire (2019) defende a 

centralidade em experiências estimuladoras da decisão e 

responsabilidade, e considera a pedagogia da autonomia a base de 

conhecimento para a vida. 

Segundo Paulo Freire (2019), a educação tem possibilitado o 

avanço da prática educativo-progressiva em favor da autonomia e 

cumprido um papel de formadora de recursos humanos, que se incorpora 

da análise de saberes fundamentais da prática crítica e reflexiva. O 

educador Paulo Freire reiteradamente escreveu sobre a educação 

articulando-a ao contexto social. O caráter transformador da educação só 

é possível, segundo o autor, se for pensado no contexto social e numa 

perspectiva crítica e popular. Por outro lado, essa mesma educação tem 

estimulado o conhecimento que contribui para a compreensão da vida 

social do idoso, um conhecimento carregado de valores e de significados.  

A educação em interface com a saúde tornou-se uma alternativa 

na assistência na Atenção Primária à Saúde. O entendimento de que é 

necessária a participação dos profissionais de saúde e usuários no 

processo de cuidado é essencial para atender os princípios e diretrizes da 

APS. O que é interessante realçar é que as experiências de educação para 

o cuidado de pessoas idosas seguem modelos de ensino-aprendizagem 

que variam de acordo com as realidades sociais onde essas experiências 

são vivenciadas. Um dos aspectos essenciais do processo de ensino-

aprendizagem para o cuidado de pessoas idosas é a construção de 

políticas sociais e acadêmicas bem definidas em relação ao tema. 

Contudo, a despeito da inclusão da temática do envelhecimento no 

âmbito educacional nas últimas décadas, ainda não se discutem com 

profundidade fundamentos e práticas mais apropriadas ao processo de 

educação e aprendizagem para esse público; tampouco existem claras 

políticas sociais e acadêmicas em relação ao tema (Brasil, 2014a). 
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No caso dos profissionais de saúde, as denominações dessas 

experiências são variadas, como são variados os conteúdos e a 

metodologia. Em todos esses modelos, busca-se a qualidade da atuação 

dos profissionais frente às necessidades dos idosos. A preservação da 

saúde do indivíduo idoso deve ser o eixo central dessa nova abordagem 

(Faria; Castro Santos, 2016). Importante, portanto, incentivar nas 

instituições de ensino superior (IES) intervenções na formação de 

recursos humanos, visando uma formação profissional mais humanizada 

e comprometida com as demandas sociais dessa faixa etária. Novas 

metodologias e tecnologias de enfrentamento às demandas dos idosos 

deverão ser incentivadas e adotadas. 

Damaceno e Chirelli (2019), destacam a importância da formação 

e da educação permanente dos trabalhadores nas questões do 

envelhecimento. Acrescentam, ainda, a importância da intersetorialidade 

para o alcance desses propósitos, com a articulação de políticas 

educacionais, trabalhistas, econômicas, habitacionais e de mobilidade. 

 

Os Círculos de Cultura e as Rodas de Conversa como espaços de 

produção de conhecimento 

As rodas ganharam visibilidade a partir da proposta de Educação 

Popular do educador Paulo Freire (2019), que permite incorporar os 

aspectos da subjetividade dos sujeitos, além de oferecer oportunidade de 

potencializar construções e experiências coletivas. A partir da linguagem 

freireana, é possível trabalhar alguns conceitos, como consciência, 

independência, autonomia e prática educativa que contêm uma clara 

caracterização do processo educativo popular. 

A roda de conversa é uma dinâmica baseada nos “Círculos de 

Cultura”, tal como estruturado por Paulo Freire, e que fizeram parte do 

movimento de educação popular proposto pelo educador, realizado no 

Brasil no início dos anos 1960. Os Círculos favorecem trocas de 

experiencias, conquista da linguagem e saberes fundamentados em uma 
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proposta pedagógica, cujo “caráter libertador” propõe uma aprendizagem 

que rompe com a fragmentação do conhecimento e que requer tomadas 

de decisão perante os problemas vivenciados em determinado contexto 

(Freire, 2003). Os Círculos de Cultura, enquanto experiência coletiva de 

diálogo em diversos espaços educativos, é uma proposta metodológica 

cuja concepção freireana prevê a transformação social.  

 

Falamos de discussão, e este é um ponto capital para o 

aprendizado, pois segundo esta pedagogia a palavra jamais 
pode ser vista como um “dado” (ou como uma doação do 

educador ao educando) mas é sempre, e essencialmente, 

um tema de debate para todos os participantes do círculo 

de cultura. As palavras não existem independentemente de 

sua significação real, de sua referência às situações (Freire, 

1967, p.5). 

 
Sei agora que sou culto”, afirmou enfaticamente um idoso 

camponês. E ao se lhe perguntar por que se sabia, agora, 

culto, respondeu com a mesma ênfase: “Porque trabalho e 

trabalhando transformo o mundo” (Freire, 1967, p.110). 

 

Nestes termos, uma das características do Círculo de Cultura é à 

reflexão contextualizada dos conteúdos sociais no conjunto das 

estratégias de análise da realidade, por meio do confronto de ideias, das 

subjetividades e da vivência prática de cada sujeito (Iasi, 2007). Desse 

modo, os Círculos de Cultura possibilitam momentos de encontro em que 

a concepção pedagógica se caracteriza pelo “debate da linguagem no 

contexto de uma prática social livre e crítica. Liberdade e crítica que não 

podem se limitar às relações internas dos grupos, mas que 

necessariamente se apresentam na tomada de consciência que este 

realiza de sua situação social” (Weffort, 2018, p.7). 

Para tanto, as rodas de conversa tornam-se espaços que favorecem 

essa prática e geram o compartilhamento de conhecimentos sobre temas 

relacionados às especificidades de cada indivíduo e/ou coletividade, em 

um espaço produtor e fortalecedor de autonomia e dialogicidade (Freire, 

1999). Algumas questões são importantes para a discussão, em especial, 

aquelas que se referem aos aspectos nos processos de ensino-
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aprendizagem que necessitam ser transformados para o entendimento 

do sujeito idoso e suas respectivas demandas.  

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, particularmente, na 

abordagem de populações mais vulneráveis, como a população idosa, as 

rodas são importantes, uma vez que, seu uso neste cenário está 

associado à necessidade de se discutir intervenções a partir das diversas 

visões, subjetividades, das experiências vividas e demandas dos sujeitos 

envolvidos em determinada temática (Sampaio, et. al., 2014). Neste 

sentido, a roda de conversa busca sempre a discussão e a troca de ideias 

e de conhecimentos sobre o processo de envelhecimento, sendo um 

espaço dinâmico de reflexão, produção de saberes e de educação em 

saúde que amplia “a capacidade das pessoas para lidar com informações, 

interpretá-las, compreender a si mesmas, aos outros e ao contexto” 

(Campus et. al., 2014, p.985). 

 

Rodas de educação, memória e jogos cognitivos com os idosos 

Como referencial metodológico, utilizou-se as rodas de conversa 

com base no itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, que consiste em 

quatro momentos: 1. investigação temática, que se refere ao 

levantamento dos temas norteadores, de acordo com a realidade e os 

problemas indicados pelos participantes; 2. codificação, são as temáticas 

discutidas no momento das rodas de conversa, que codificadas passam a 

ganhar significado; 3. descodificação, é o momento da tomada de 

consciência crítica que surge das problematizações 4. desvelamento 

crítico, representa a análise dos conteúdos extraídos da codificação 

(Heidemann; Wosny; Boehs, 2014; Heidemann et. al., 2017).  

Os participantes, mediante um processo de “ação-reflexão-ação”, 

são levados a se perceberem como autores de suas histórias, e com isso 

se conscientizam para modificar as suas práticas diárias. O trabalho com 

grupos em rodas de conversa, que vem sendo utilizado cada vez mais 

nos serviços de saúde, se apresenta como uma intervenção de cuidado 
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possível junto aos idosos. Segundo Perez e Almeida (2010), na dinâmica 

de se “fazer junto” cabe ao profissional de saúde analisar o complexo 

processo que se cria e considerar a dinâmica que se instala no modo de 

interação entre os participantes do grupo e a realização de uma atividade.  

Importante ressaltar que o processo de envelhecimento é gradual 

e progressivo, e apresenta um ritmo próprio para cada pessoa, de acordo 

com as condições e estilo de vida. Há fatores que auxiliam tanto no 

retardamento do processo, assim como há fatores que contribuem para 

o aceleramento da perda cognitiva e motora. Dentre os fatores que 

auxiliam, estão as atividades intelectuais, como ler um livro, jogar um 

jogo, recitar uma poesia e tocar um instrumento. Quanto mais o cérebro 

for incentivado com atividades educativas, lúdicas e dinâmicas, mais 

tempo demorará para apresentar os sintomas de perdas cognitivas e 

motoras. Nesse contexto, a cognição é entendida como “a aquisição, o 

armazenamento, a transformação e aplicação do conhecimento” (Matlin, 

2004, p. 2).  

Apontando tal fertilidade discursiva, é possível produzir um olhar 

sobre as rodas de conversa como estratégia metodológica - que 

possibilita o exercício de habilidades educacionais, emocionais e sociais -

, engajadas na ação pedagógica-transformadora, sugerida por Paulo 

Freire. Assim, o relato reflexivo das experiências que acontecem nas 

rodas, se apoia no reconhecimento de que a prática envolve o movimento 

dinâmico entre o fazer e o pensar. 

O primeiro grupo proposto pelas Rodas de “Educação, Memória e 

Jogos Cognitivos com os idosos”, foi coordenado pela Professora Alice 

Delerue Matos, na época Coordenadora Nacional, em Portugal, do Survey 

of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), convidada para 

participar das atividades do Projeto “Educação em Saúde: Contribuindo 

para Formação do Cuidador Familiar de Idosos (capacitar para avançar)”, 

desenvolvido por docentes e discentes da Universidade Federal de Juiz 
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de Fora (UFJF), Campus Governador Valadares, Minas Gerais, em 

parceria com o SESC do município, no ano de 20145.  

Atualmente, em andamento na Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB), o Projeto de pesquisa e extensão “Educação em Saúde: 

Contribuindo para Formação do Cuidador Familiar de Idosos (capacitar 

para avançar)” é uma iniciativa de apoio às experiências de extensão 

universitária na linha da Educação Popular em Saúde (EPS), 

desenvolvidas no Componente Curricular “Educação Popular em Saúde” 

de maneira integrada com os espaços e sujeitos do SUS, bem como com 

os grupos, movimentos e iniciativas de saúde do campo popular no sul e 

extremo sul da Bahia. 

O projeto “Educação em Saúde”, tem como objetivo capacitar 

profissionais de saúde, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

cuidadores de idosos em atividades de estimulação cognitiva e motora, 

contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos mesmos. Promove 

a criação de espaços de discussão e de reflexão sobre as formas de elevar 

a qualidade de vida dos idosos, em parceria com profissionais das Redes 

de Atenção à Saúde (RAS) e com os Conselhos Municipais do Idoso.  

Desde seu início em 2014, vários foram os temas norteadores 

levantados pelos idosos e pelos profissionais de saúde, que, codificados, 

ganharam significados na tomada de decisões sobre as problematizações 

na contextualização do processo de envelhecimento. Entre os temas 

abordados nas rodas de conversa estão: “relação entre a Saúde do Idoso 

e a prática profissional”; “depressão, ansiedade e medo”; “luto e 

finitude”; “redes de apoio sociais”, “isolamento social e distanciamento 

social”, “autonomia e dependência”, “conflitos familiares e geracionais”, 

entre outros temas relevantes. 

Este tipo de estimulação cognitiva em grupo de idosos propicia 

informações captadas pelos sentidos. Essas informações podem ser 

 
5 O Projeto “Educação em Saúde” foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFJF, com parecer nº 1.147.725 e CAAE: 43917815.9.0000.5147. 
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visuais, auditivas, táteis, proprioceptivas. Diante disso, incluir o estímulo 

sensorial nas intervenções cognitivas em grupo pode ser benéfico a esses 

indivíduos, uma vez que os órgãos sensoriais estão diretamente 

relacionados ao modo como o indivíduo se apresenta no mundo. Déficits 

nesses órgãos durante o processo de envelhecimento podem afetar 

diretamente a qualidade de vida, a autonomia e independência do idoso 

(Papalia, 2006; Matos, 2016). Os profissionais de saúde podem utilizar a 

abordagem das rodas de conversa em conjunto, também, com diversos 

tipos de atividades sensoriais que estimulem a memória. 

Os grupos são composto por idosos, de ambos os sexos, com idades 

variando entre 65 e 85 anos, divididos em rodas de conversa, 

acompanhadas por docentes e discentes matriculados no componente 

curricular “Educação Popular em Saúde” da UFSB, profissionais da rede 

de saúde e dos Conselhos Municipais dos municípios de Itabuna, Teixeira 

de Freitas e Porto Seguro, onde estão instalados os três campi da 

Universidade. Para participação nas Rodas de Memória, os idosos 

precisam apresentar condições cognitivas, físicas, motoras e psicológicas 

favoráveis e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

na presença de um acompanhante.  

A codificação pode se dar por meio de atividades que envolvem 

leitura de poesias, versos, prosas, juntamente com outras formas de 

estímulos como, uso de fotografias, desenhos, áudios, mídia de vídeo, 

podcast, Youtube, ferramentas inclusivas que podem ser utilizadas nas 

rodas de conversa, como forma de estimular a percepção, a recordação 

e a memória. O fato de o grupo possuir níveis de escolaridades diferentes 

não interfere na participação nas rodas, visto que as atividades propostas 

são acessíveis e de fácil entendimento. 

Alguns aspectos caracterizam as Rodas de Educação, Memória e 

Jogos Cognitivos com os idosos, a partir das dinâmicas produzidas nesses 

espaços: o compartilhar de memórias e de novos conhecimentos; a 

exploração de novos ambientes, a percepção dos idosos e de seus 
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cuidadores sobre a participação em grupo e a percepção da melhora da 

autonomia e independência.  

 

Educação popular e o respeito aos saberes dos idosos a partir da 

perspectiva freiriana 

A Educação Popular (EP) é uma práxis político-pedagógica 

constituída por duas dimensões - ação e reflexão.  É a coerência entre o 

que se fala e o que se faz, e o diálogo perpassa por essas dimensões 

(Galli; Braga, 2017). Para Paulo Freire (2003), criador da pedagogia 

crítica, o diálogo possibilita consciência reflexiva e problematizadora da 

realidade em que todos pensam e agem criticamente com suporte na 

linguagem comum e com base em uma realidade concreta.  

A EP é libertadora porque reconhece as condições de vida, atua a 

partir da realidade dos sujeitos e promove redes de apoio social. A 

Educação Popular é uma pedagogia, mas também um campo de saberes 

e práticas que teve origem em movimentos sociais na América Latina na 

segunda metade do século 20. No Brasil, a maior referência teórica dessa 

pedagogia é o educador Paulo Freire (Hattori et. al., 2020). 

Mas, qual o lugar da Educação Popular nos serviços de saúde? A 

Educação Popular em Saúde pode ser compreendida como uma prática 

que reconhece os problemas de saúde mediante o diálogo com as classes 

populares, o respeito às suas culturas e o reconhecimento dos seus 

saberes, tendo como embasamento a concepção teórica da Educação 

Popular. Considera-se, particularmente, a fundamentação de Paulo Freire 

nos princípios da Educação Popular em Saúde, previstos na Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) - problematização, 

participação, construção compartilhada de conhecimento, e emancipação 

humana (Sevalho, 2018). 

A EP, articulada aos movimentos de base da Reforma Sanitária no 

país, foi fundamental no processo de conquista ao direito à saúde das 

populações. A Educação Popular se estabelece na relação dos serviços de 
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saúde com a população, principalmente na Atenção Básica (AB), nos 

territórios cobertos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e são os 

Agentes Comunitários que atuam junto à população e fazem a mediação 

entre os saberes técnico-científicos da saúde e os saberes e práticas 

populares. Neste sentindo, o lugar da Educação Popular nos serviços de 

saúde é um lugar estratégico, porque valoriza as experiências de vida 

como fontes de aprendizagem e saber. Além disso, reconhece a cultura 

e os saberes populares como dimensões fundamentais para a construção 

do vínculo comunitário e para a produção do cuidado (Hattori et. al., 

2020; Santos et. al., 2020).  

A EPS pode ser compreendida, portanto, como um modo particular 

de reconhecer e enfrentar os problemas de saúde mediante o diálogo com 

as populações, por meio do respeito às suas culturas, ao reconhecimento 

dos seus saberes e tendo como base o corpo teórico da Educação Popular, 

formulada por Paulo Freire (Vasconcelos, 2007; Amaral; Pontes; Silva, 

2014). 

Na perspectiva da educação popular em saúde busca-se justamente 

a sensibilização da rede de cuidados no que tange ao reconhecimento das 

diversidades culturais e dos conhecimentos populares locais, 

possibilitando maior acolhimento das pessoas, em suas singularidades, 

em sintonia, portanto, com a pedagogia freiriana. Na saúde, passou a se 

constituir como um instrumento de reorientação de suas práticas ao 

dinamizar, desobstruir e fortalecer a relação com a população e seus 

movimentos organizados (Vasconcelos, 2007). Em adição, tornou-se 

referência para as práticas educativas no SUS, considerando o ideário de 

integralidade, participação popular e ações de promoção da saúde. 

 

Interface entre educação popular e o trabalho interprofissional na 

Saúde do Idoso 

A interface entre educação popular em saúde e trabalho 

interprofissional na Saúde do Idoso constitui um campo epistêmico de 
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expressiva relevância para a qualidade de vida dessa população. Refletir 

sobre essa relação é uma necessidade à produção do conhecimento sobre 

as especificidades da população idosa. O SUS agrega ações de atenção à 

saúde, de gestão, de participação social e de educação, sendo definido 

como um espaço intersetorial e interprofissional (Peduzzi, 2016; Arruda, 

Moreira, 2018). Nesse sentido, ressalta-se a importância em fortalecer a 

educação e o trabalho interprofissional para qualificar o cuidado integral 

à saúde da pessoa idosa, configurando-se como alternativa para 

responder os problemas dessa parcela da população (Lima et. al., 2018). 

A educação interprofissional possui os seus princípios alinhados aos 

da saúde pública brasileira, pautando-se na formação cooperativa e no 

intercâmbio de saberes entre diferentes áreas de conhecimento. O 

trabalho colaborativo ou a interprofissionalidade consiste em uma 

modalidade de trabalho que se desenvolve no cotidiano dos serviços por 

profissionais que buscam articulações necessárias à integração das ações 

de cuidado (Peduzzi et.al., 2013).  

O desafio na educação interprofissional coaduna com a concepção 

do Sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2010), ao referir que a relação 

entre o conhecimento e a sociedade vem passando por um processo de 

transformação nas últimas décadas, do modelo universitário disciplinar, 

homogêneo e organizacionalmente hierárquico, contestado por um 

modelo pluriversitário, entendido como o conhecimento aplicado e 

contextualizado de forma transdisciplinar e dialógica para além das 

fronteiras da universidade, onde pesquisadores e utilizadores de outros 

tipos de conhecimento possam partilhar mutuamente. 

Importante destacar que a educação popular em saúde parte da 

análise das realidades sociais e busca revelar as características e as 

relações que as condicionam e determinam, além da construção de uma 

consciência sanitária capaz de reverter o quadro de saúde da população, 

a intensificação da participação popular, contribuindo para a promoção 

da saúde.  
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Dessa forma, a educação produzida no âmbito dos serviços de 

saúde, a partir da constituição do SUS, consolida práticas de educação 

dirigidas aos problemas da sociedade em geral, especificamente às 

comunidades mais vulneráveis, como os idosos. A atenção à saúde da 

pessoa idosa demanda competências específicas para a contextualização 

do processo de envelhecimento e exige o desenvolvimento do trabalho 

interprofissional. Nesse sentido, faz-se necessário integrar o processo de 

ensino às práticas cotidianas dos serviços de saúde, sobretudo dos 

serviços da atenção primária, para que o exercício profissional esteja 

cada vez mais alinhado com as necessidades da população idosa. Além 

da integração entre o ensino e o serviço na formação em saúde, com 

ênfase no envelhecimento, é necessário garantir o desenvolvimento de 

práticas de ensino de educação popular em interface com o trabalho 

interprofissional.  

Considerando a importância adquirida pelo modelo de promoção da 

saúde, no qual a educação se apresenta como um dos seus eixos de 

sustentação, o profissional de saúde vê-se diante do desafio de ampliar 

as discussões sobre a compreensão da dimensão social do processo 

saúde/doença, iniciada nos anos de 1920 pelo higienismo e pela 

Educação Sanitária (Faria, 2007).  

Compreendendo a potencialidade educativa dos vários atos 

promovidos nas ações e nos serviços de saúde, pode-se compreender 

todos os trabalhadores da saúde como educadores, e estes, junto com a 

população atendida, sujeitos do processo de produção dos cuidados em 

saúde. As perspectivas ou correntes educacionais ou sanitárias são 

permeadas por concepções que atuam nas práticas dos diversos 

trabalhadores da saúde. A orientação da formação interprofissional no 

trabalho em saúde deve considerar as singularidades loco regionais do 

território, dos usuários e das comunidades (Souza et al., 2020). 

O conhecimento advém da reflexão crítica sobre as realidades. Essa 

perspectiva dos processos educativos busca estabelecer como meta a 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edusau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edusau.html
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construção de sujeitos e de projetos sociais transformadores, visando 

alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da 

atuação individual e coletiva de sujeitos político-sociais (Freire, 1967; 

Falkenberg et. al., 2014)6.  

 

A experiência do Componente Curricular de Educação Popular em 

Saúde do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BI-Saúde) 

Tendo em vista que a formação interprofissional na área da saúde 

exerce um importante papel para a sociedade e que os estudantes dos 

cursos de saúde serão futuros trabalhadores que prestarão assistência à 

população idosa, que demanda competências específicas para a 

contextualização do processo de envelhecimento (Lima; Castro; Lima, 

2016), outra iniciativa de formação que se fundamenta no pensamento 

freireano vem sendo desenvolvida no Componente Curricular “Educação 

Popular em Saúde” do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BI-

Saúde), da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse componente, 

articulado com atividades de extensão no Projeto “Educação em Saúde: 

Contribuindo para Formação do Cuidador Familiar de Idosos (capacitar 

para avançar)”, problematiza saberes produzidos na academia e no 

território, e viabiliza a articulação do aprender e ensinar com as 

necessidades sociais de saúde. A partir dessa experiência, argumenta-se 

a favor da necessidade da constituição de espaços coletivos de trocas de 

saberes, a fim de que se desenvolvam práticas de observação, registro, 

reflexão e discussão permanentes. 

 
6 Em 2020, o Grupo Temático de Educação Popular e Saúde da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva da Abrasco publicou uma coletânea composta por três volumes de 
relatos de experiências, sendo o primeiro volume, dedicado as possibilidades 

formativas. As iniciativas revelam as intencionalidades da integração ensino-serviço-

comunidade, já previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de 

Graduação em Medicina (Brasil, 2014b), que evidenciam que saberes e práticas em 
diálogos colaborativos são capazes de transformar os processos formativos e práticas 

em saúde relacionados à população idosa.  
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O Componente Curricular “Educação Popular em Saúde”, conta com 

a participação de profissionais da Atenção Básica dos municípios de 

Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, onde estão instalados os três 

campi da Universidade, tem por objetivo desenvolver uma visão 

panorâmica sobre a educação popular em saúde, sua construção histórica 

e relação com as culturas populares, analisando textos teóricos e 

experiências que envolvem diferentes práticas no âmbito da saúde, arte 

e educação. Para o alcance desse objetivo, busca-se além do diálogo com 

o método Freiriano e, também, com os princípios da PNEPS, compreender 

a conexão entre a educação popular em saúde e as unidades básicas de 

saúde, por meio do estudo de políticas de interesse do território. 

Dessa forma, a proposta de aprender para ensinar no Componente 

Curricular da Educação Popular em Saúde 7 tem como centralidade a 

construção do conhecimento em colaboração, por meio da condução das 

sessões pelos participantes, organizados em Equipes de Aprendizagem 

Ativa (EAA). Assim, possibilita a construção de habilidades para que os 

participantes compreendam o sentido das práticas de educação popular 

em saúde, bem como os objetivos, estratégias e ações prioritárias da 

PNEPS, refletindo sobre a inserção da Educação Popular na formação 

universitária. 

O componente curricular Educação Popular em Saúde foi 

organizado de modo a incentivar o ensino em saúde com base nas 

necessidades sociais da população e do sistema de saúde, utilizando 

como estratégia a integração ensino-serviço-comunidade. Segundo 

Guizardi e colaboradores (2005), para os estudantes os cenários de 

prática tornam-se espaços em que o conhecimento se confronta com os 

desafios dos problemas colocados pela prática. 

Neste sentido, por meio do uso de metodologias ativas, modalidade 

de sala de aula invertida e estudos desenvolvidos em EAA, compostas 

 
7 Ofertado em 2021 como Curso de Extensão, no Campo Jorge Amado, município de 

Itabuna. 
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por estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BI-Saúde), 

além de profissionais de saúde e ACS, tem como eixo norteador o estudo 

de políticas públicas à luz dos princípios da educação popular. O 

componente curricular, incentiva o estudo das políticas públicas de saúde 

em EAA, dentre outras, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

com foco na produção do conhecimento originária dos saberes, 

protagonismos populares e a construção compartilhada do conhecimento 

com a comunidade, sendo a amorosidade, o diálogo, a problematização, 

bem como o compromisso com o desenvolvimento democrático na 

perspectiva popular, elementos norteadores dessa iniciativa. 

Os princípios teóricos metodológicos baseados nas concepções 

pedagógicas de Paulo Freire reconhecidos pela sua convergência com os 

princípios da integralidade, humanização e participação popular nas 

práticas educativas no SUS, são sintetizados no componente curricular a) 

concepção holística da saúde e aspectos socioculturais, políticos, 

econômicos, subjetivos e espirituais; b) educação como processo 

formativo, c) diálogo e reflexão com o envolvimento ativo do educando; 

d) metodologias participativas a partir de vivências; e) reconhecimento e 

valorização da cultura popular contribuindo para uma visão humanizada 

e integral da saúde; f) perspectiva de emancipação/fortalecimento da 

organização popular, g) ações de Educação em Saúde que visem à 

promoção da saúde e à autonomia dos sujeitos. 

Esses princípios metodológicos precisam estar presentes nos 

diversos currículos da área da saúde para possibilitar que iniciativas que 

integrem ensino-serviço-comunidade, se aproximem das realidades do 

SUS e das pessoas inseridas nos diversos espaços, priorizando as práticas 

político-pedagógicas dialógicas com vistas a possibilitar que os sujeitos 

sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Considerações finais 
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Cada vez mais tem-se discutido a inclusão da temática do 

envelhecimento no âmbito educacional. Embora essa discussão ainda se 

constitua em um campo em construção, a educação se traduz em um dos 

mais importantes instrumentos sociais para permitir aos idosos a 

manutenção das competências cognitiva, motora e social. 

A temática do envelhecimento no âmbito educacional não foi uma 

temática especialmente trabalhada por Freire, embora esta discussão 

permita pensá-la juntamente com conceitos que se relacionam ao estudo 

das especificidades dessa população, como autonomia e dependência no 

contexto das relações sociais, que constituem enfoque central na reflexão 

freiriana. São marcas da pedagogia freiriana a concepção de processo 

ensino-aprendizagem como uma troca, como um processo dialógico entre 

educador e educando, que se dá numa realidade vivida. O conhecimento 

advém da reflexão crítica sobre essa realidade, construindo-se, ao 

mesmo tempo em que o homem vai se constituindo e se posicionando 

como um ser histórico.  

Na perspectiva da Educação Popular busca-se justamente a 

sensibilização da rede de cuidados no que tange ao reconhecimento das 

diversidades culturais e dos conhecimentos populares locais, 

possibilitando maior acolhimento das pessoas, em suas singularidades e 

em sintonia com a pedagogia freiriana. A Educação Popular em Saúde é 

referência para as práticas educativas nas instituições de ensino superior 

e no Sistema Único de Saúde, por sua convergência com o ideário e 

princípios da Educação Popular. 

A roda de conversa como uma prática em que todos se vêm e são 

vistos possibilita a integração dos diferentes indivíduos e diferentes 

opiniões em torno de uma situação coletiva, onde neste espaço é 

garantido o direito de expressão, de autonomia e independência. Reforça-

se que a roda de conversa é um modo crítico de pensar os papéis 

socialmente construídos, o lugar da fertilidade discursiva e estratégia 

metodológica, engajada na ação pedagógica-transformadora. 
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Por fim, espera-se que essas reflexões possam contribuir para a 

ampliação de modelos de educação e práticas educativas nas instituições 

de ensino superior e no SUS visando, entre outros aspectos, às demandas 

sociais e de saúde das populações, com destaque especial às populações 

idosas. E que as iniciativas educacionais nas universidades, 

especialmente em projetos de extensão, possam cada vez mais serem 

orientadas pela Educação Popular, por caminhos metodológicos que 

busquem aplicação no contexto dos serviços de saúde. 
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CAPÍTULO 49 – APRENDER, APRENDER SEMPRE, 

INDEPENDENTEMENTE DA IDADE 

 

 

António M. Fonseca 

 

 

Seguindo as pisadas de Paul Baltes e de todos os que se 

reconhecem na corrente genericamente conhecida por “psicologia do ciclo 

de vida” (Fonseca, 2005), o desenvolvimento humano é concebido como 

inseparável do contexto em que ocorre e da interação recíproca e 

dinâmica que se estabelece entre organismo e meio. A pessoa é vista 

como tendo um papel ativo na “produção” do seu próprio 

desenvolvimento. É das trocas recíprocas entre indivíduo e contexto que 

o desenvolvimento acontece e é a diversidade dessas trocas que explica 

a diferenciação interindividual, ou seja, a consideração de diferenças 

entre os indivíduos no que respeita às respetivas trajetórias de 

desenvolvimento.  

A “velhice” não é uma fase da vida desligada das restantes e a 

maioria das pessoas idosas continua a dispor de capacidade de controlo 

sobre as suas vidas. Através das escolhas que faz, do estilo de vida que 

adota, da forma como se adapta ao processo de envelhecimento, cada 

pessoa também é responsável pela definição do que significa um 

envelhecimento ativo (WHO, 2002). Havendo diferenças entre os 

indivíduos no decurso do ciclo de vida, há também diferentes formas de 

lidar com os aspetos positivos e negativos que acompanham o 

envelhecimento. Há, pois, distintos modos de envelhecer. A educação e 

a aprendizagem constituem um bom exemplo de domínios que têm 

beneficiado de uma nova visão sobre o envelhecimento, baseada em 

noções como saúde, atividade ou participação, por oposição às noções de 

fragilidade e declínio que previamente caracterizavam as últimas décadas 

de vida. Infelizmente, a predominância de estereótipos de pendor 

marcadamente negativo acerca da “velhice” constitui um obstáculo à 
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adoção de uma atitude positiva a propósito do envelhecimento e das 

pessoas idosas.  

É fundamental ultrapassar as crenças idadistas que ainda 

subsistem; quanto mais positivas forem as perceções sobre o 

envelhecimento, mais facilitada será a experiência pessoal de transição 

para a velhice. Pelo contrário, particularmente no que diz respeito à 

educação e aprendizagem, crenças negativas acerca do que sucede na 

segunda metade da vida e que correspondem a um conhecimento de 

senso comum largamente partilhado sobre a difícil ou impossível relação 

entre o envelhecimento e a aprendizagem (de que o ditado popular 

português “burro velho não aprende línguas” constitui um exemplo 

paradigmático), acabam muitas vezes por ser um obstáculo para o 

envolvimento de indivíduos mais velhos e idosos em programas 

educacionais. Mesmo quando, não obstante a idade avançada, as 

expectativas em relação ao desenvolvimento pessoal são favoráveis, é 

evidente que tais expectativas serão tanto menos ambiciosas quanto 

mais desfavoráveis forem as crenças normativas vigentes na sociedade 

relativas ao período da vida em que a pessoa se encontra, pelo que 

atitudes negativas face ao envelhecimento poderão condicionar o papel 

que a educação e a aprendizagem poderão desempenhar na promoção 

de um envelhecimento ativo.  

 

Aspetos positivos e negativos do processo de envelhecimento 

A referência a aspetos positivos e negativos associados ao 

envelhecimento tem por base, segundo Lazarus e Lazarus (2006), um 

julgamento individual, sendo que estes aspetos podem funcionar como 

uma “faca de dois gumes”. Por exemplo, nos seus estudos sobre a 

aposentadoria, Fonseca (2012) concluiu, efetivamente, que o gozo deste 

período está associado a um conjunto de benefícios que trazem ganhos 

desenvolvimentais e bem-estar, muito embora o indivíduo aposentado 

possa também questionar-se relativamente ao que vai fazer para o resto 
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da sua vida, gerando incerteza e ansiedade. De resto, como em qualquer 

outra fase da vida, aspetos negativos e positivos andam sempre 

interligados.  

Como aspetos positivos, Lazarus e Lazarus (2006) destacam: (i) a 

satisfação com a aposentadoria – havendo algo para fazer que substitua 

o trabalho, estar aposentado proporciona um alívio da pressão inerente 

à profissão e proporciona uma liberdade de ocupação do uso do tempo 

nunca antes experimentada; (ii) a oportunidade para tomar conta ou 

passar mais tempo com os netos – independentemente da distância física 

a que se encontrem, o exercício do papel de avós passa agora a ser 

possível com maior intensidade; (iii) a capacidade para escolher objetivos 

–selecionando aqueles que o indivíduo considera serem os mais 

adequados à fase da vida em que se encontra e abandonando 

voluntariamente os que são irrelevantes para a sua felicidade; (iv) a 

sabedoria, materializada numa disposição tolerante e compreensiva face 

ao que o rodeia. 

Relativamente aos aspetos negativos associados ao 

envelhecimento, os mesmos autores referem: (i) a consciencialização de 

que a hora da morte se aproxima – realidade universal e geralmente 

fonte de ansiedade, apesar de frequentemente negada pelos indivíduos 

mais velhos, acentua-se tanto mais quanto ocorra a morte de familiares 

e amigos (pares) próximos; (ii) o fosso geracional associado às alterações 

sociais e familiares em que os valores (outrora bem definidos) e os modos 

de vida (outrora mais previsíveis) se modificaram completamente; (iii) a 

diminuição da saúde e o medo da dependência que tal diminuição poderá 

originar, (iv) a falta de oportunidade para manter uma função útil na vida, 

levando à perda de sentido e a uma espécie de desânimo existencial. 

A um nível psicológico, é normativo que determinadas capacidades 

cognitivas como a atenção, a memória (nomeadamente, memória a curto 

prazo e memória episódica), a velocidade de processamento e a atividade 

psicomotora sofrem um declínio, o que é suscetível de exercer algum 
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impacto na participação em atividades de educação e aprendizagem. No 

entanto, para Bäckman et al. (2000), este declínio cognitivo não decorre 

apenas do desgaste orgânico resultante do processo biológico de 

envelhecimento, havendo outras razões que contribuem para a 

diminuição da eficácia do funcionamento cognitivo: estilo de vida 

caracterizado por falta de estimulação cognitiva, determinadas doenças 

(como a depressão), falta de interesse e de motivação, baixas 

expetativas e falta de confiança, solidão e isolamento. Todavia, 

retomando aqui os princípios básicos da psicologia do ciclo de vida, 

quando se fala em envelhecimento do ponto de vista psicológico não há 

só perdas, também há ganhos: ao nível do conhecimento e da experiência 

– traduzidos no que se designa habitualmente por sabedoria (Baltes; 

Staudinger, 2000), nos domínios emocional e da cognição social 

(Carstensen et al., 2011), e no desenvolvimento da personalidade 

(Staudinger; Kessler, 2009). 

Na velhice, todavia, aspetos positivos e negativos são sempre 

mediados pelo significado emocional atribuído a uma dada condição de 

vida, o que, em grande parte, é explicado pelos mecanismos de coping 

utilizados pelo indivíduo para fazer face às circunstâncias. Não havendo 

um caminho único para atingir um envelhecimento ativo, conclui-se que, 

ao contrário do simples padrão de envelhecimento normal, o 

envelhecimento ativo requer do indivíduo que envelhece uma postura 

que, tal como o nome sugere, seja “ativa” perante o modo como se 

envelhece, procurando “melhorar o seu funcionamento e desempenho, 

propiciando o desenvolvimento e bem-estar psicológico” (Silva, 2005, p. 

147).  

O estilo de vida adotado pelo indivíduo assume uma enorme 

preponderância na forma como o processo de envelhecimento se 

desenrola, sendo a prática de atividade física, a adoção de uma 

alimentação saudável, a busca permanente de estimulação cognitiva, a 

realização de atividades que visem a manutenção e o desenvolvimento 
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de competências sociais, a preservação das relações interpessoais e a 

adesão a iniciativas suscetíveis tanto de promover a saúde e a segurança 

individuais como de prevenir situações capazes de ameaçar o bem-estar, 

aspetos-chave de compreensão do que significar envelhecer ativamente. 

 

Envelhecer bem: o papel da participação em atividades de 

aprendizagem  

À medida que se envelhece, a balança entre ganhos e perdas 

desenvolvimentais tende mais para o campo das perdas do que para o 

campo dos ganhos. Isto é globalmente verdade, mas também o é a 

verificação de que, apesar das perdas serem reais, envelhecer com 

qualidade é cada vez mais uma possibilidade ao alcance da maioria dos 

indivíduos, quer pelo retardamento da ação dos efeitos negativos do 

envelhecimento, quer pelo recurso a estratégias que permitam uma 

adaptação eficaz face a essas mesmas perdas.  

A participação em atividades de aprendizagem é, 

reconhecidamente, uma estratégia que favorece a adaptação, permitindo 

a otimização das capacidades que ainda subsistem, sejam elas de 

natureza biológica, física, cognitiva, emocional ou social. 

Para Lazarus e Lazarus (2006), envelhecer bem vai depender 

essencialmente dos mecanismos que o indivíduo mobilizar para fazer face 

às perdas, défices e limitações que vão surgindo no decorrer do processo 

de envelhecimento, das oportunidades que tiver ao seu alcance e dos 

recursos disponíveis (os do próprio indivíduo e aqueles que são 

proporcionados pelo contexto em que vive). Da lista de princípios por 

meio dos quais Lazarus e Lazarus definem o que é necessário para se 

atingir um envelhecimento bem-sucedido, alguns poderão ser 

efetivamente alcançáveis através do envolvimento em programas 

educacionais: 
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• empenhar-se de forma intencional na realização de atividades; a 

realização de uma atividade (neste caso, de aprendizagem), com 

um determinado propósito, reflete entusiasmo pela vida e mantém 

o indivíduo focalizado em algo que lhe dá satisfação e confere 

sentido ao quotidiano, 

• manter laços próximos com os outros; quando participamos num 

programa educacional fazemo-lo inseridos num grupo, o que facilita 

o relacionamento interpessoal e o envolvimento emocional, 

• esforçar-se por manter uma visão positiva de si mesmo; este 

princípio contempla noções como autoestima, autoconceito e 

autoeficácia, dimensões que a participação em atividades de 

aprendizagem promove e favorece. 

 

Algumas condições devem, todavia, ser consideradas para que a 

participação em atividades de aprendizagem possa contribuir para 

favorecer a adaptação às condições singulares do processo de 

envelhecimento.  

Em primeiro lugar, é pertinente conhecer as circunstâncias 

particulares do “aprendente” de idade mais avançada. Villar e Solé (2006) 

destacam, a este propósito, um conjunto de características comuns ao 

perfil destes aprendentes que, necessariamente, terão de se repercutir 

nas preocupações educativas subjacentes à implementação de 

programas educacionais para pessoas mais velhas e idosas: 

 

• a diminuição das capacidades sensoriais e percetivas implica uma 

preocupação especial com os espaços físicos onde o ato educativo 

decorre, nomeadamente, no que se refere a condições acústicas e 

de iluminação; de igual forma, os materiais didáticos 

disponibilizados devem ser legíveis e a acessibilidade dos 

estudantes a esses materiais devidamente acautelada (o recurso a 

plataformas digitais para partilha de informação poderá constituir 
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uma dificuldade adicional se o estudante não for devidamente 

treinado para o seu uso), 

• mudanças relacionadas com a atenção à medida que se envelhece 

(concentração versus dispersão) recomendam que as diversas 

situações educativas sejam apresentadas aos estudantes de uma 

forma gradual, evitando a sobrecarga de informação e consequente 

fadiga mental, um dos fatores que mais se associa à perda de 

motivação e ao abandono; aulas/sessões com duração superior a 

uma hora são desaconselhadas, sendo preferível uma programação 

com aulas/sessões mais curtas e mais frequentes, evitando o 

período pós-refeições, 

• a preocupação com os aspetos funcionais da memória aconselha a 

que os conteúdos sejam apresentados sequencialmente, mediante 

uma plano de abordagem previamente conhecido pelos estudantes, 

a quem deverá ser dado o tempo necessário para a aquisição da 

informação (diferente do tempo requerido por estudantes jovens); 

é especialmente importante efetuar ligações entre novos 

conhecimentos e conhecimentos previamente adquiridos ou 

experimentados pelos estudantes, potenciando a retenção de 

informação e tornando a aprendizagem mais significativa, 

• finalmente, a verificação de alterações ao nível do processamento 

cognitivo também aconselha a que a planificação dos tempos 

educativos não se faça tanto através do recurso ao modelo 

estandardizado “aula-descanso-aula” mas antes, se possível, 

através do recurso a modelos capazes de estimular diferentes 

tarefas de aprendizagem de forma sequencial, intercalando 

atividades educativas de cariz mais teórico com atividades de 

experimentação. 
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Para além destas estratégias de natureza essencialmente didática, 

todas elas de algum modo relacionadas com a tentativa de compensar 

aspetos quantitativos da cognição que sofrem deterioração com o avanço 

da idade (como a atenção, a velocidade de processamento ou a 

capacidade de memorização), há que ter em conta a finalidade da 

atividade cognitiva em pessoas mais velhas e idosas, que se traduz em 

algo qualitativamente diferente do verificado em crianças e jovens 

(Ardelt, 2000). Nestes, os objetivos educacionais centram-se 

predominantemente na aquisição de conhecimentos e no domínio de 

competências úteis para o desempenho futuro de uma atividade 

profissional, ao passo que em pessoas de idade mais avançada estes 

objetivos tendem a perder importância ou são mesmo irrelevantes. Para 

Ardelt (2000), os indivíduos mais velhos e idosos dirigem 

preferencialmente os seus esforços cognitivos para a compreensão de 

aspetos de natureza existencial, muitas vezes refletindo preocupações 

sobre o sentido da sua própria vida, passada e futura; segundo o autor, 

a preocupação desloca-se de um conhecimento quase exclusivamente 

relacionado com o exercício da inteligência para um conhecimento 

relacionado com a sabedoria. 

A ser assim, falar da pessoa mais velha e idosa como um “ser 

aprendente” significa que não podemos apenas concentrar-nos na sua 

dimensão cognitiva, merecendo aqui serem realçadas de um modo 

especial duas outras dimensões: a motivação e os objetivos.  

Se a perspetiva de atingir um curso ou obter um emprego constitui 

um poderoso fator motivacional para crianças e jovens (mesmo quando 

a atividade educativa não é especialmente gratificante), para os mais 

velhos a função motivacional mais importante decorre do processo de 

aprendizagem em si mesmo e do que o envolve (incluindo aqui a 

socialização inerente), onde aspetos como o prazer e a satisfação 

relativamente ao que se aprende e ao modo com se aprende terão de 

estar presentes. Por outro lado, uma estratégia eficaz para lidar com o 
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declínio nas capacidades gerais de funcionamento (logo, também de 

aprendizagem), consiste na seleção de objetivos avaliados como 

importantes e alcançáveis, direcionando para eles a energia disponível e 

otimizando, assim, as capacidades disponíveis. As eventuais perdas serão 

compensadas através de recurso a estratégias diversas, sejam elas 

tradicionais (por exemplo, usando mnemónicas ou “lembretes”) ou 

tecnologicamente avançadas (por exemplo, recorrendo ao telemóvel ou 

ao computador para a consulta de uma dada informação). Os indicadores 

objetivos e subjetivos de uma aprendizagem “com sucesso” devem, pois, 

ser considerados atendendo às características particulares de cada 

indivíduo, respeitando as variações individuais quanto aos critérios de 

sucesso. 

Por último, ao contrário da tendência geral que considera “o idoso” 

como uma categoria uniforme, a ciência desde há muito tem vindo a 

demonstrar que não só as pessoas mais velhas e idosas não são todas 

iguais como as diferenças entre elas tendem a aumentar com o avanço 

da idade, devido à acumulação progressiva de acontecimentos e 

experiências que criam trajetórias individuais idiossincráticas (Fonseca, 

2005). Isto significa que ter no mesmo contexto educativo pessoas com 

um leque de idades que pode facilmente ir dos 60 aos 80 anos (ou mais 

extremado ainda) traz consigo problemas particulares, que Lemieux e 

Sánchez (2000) sugerem poderem ser resolvidos dando ênfase a práticas 

educacionais de natureza gerontagógica que consigam promover um 

equilíbrio entre o perfil de cada grupo concreto de participantes e o perfil 

individualizado de cada estudante.  

 

Programas educacionais para pessoas mais velhas e idosas 

Em 2013, o Conselho Económico e Social português elaborou um 

documento onde analisava as implicações do envelhecimento da 

população portuguesa e elencava um conjunto de recomendações para 

ultrapassar os problemas daí decorrentes e aproveitar o que de vantajoso 
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poderia ser retirado dessa realidade demográfica. Aí se recomendava, 

especificamente, a generalização de ofertas de educação “para 

populações tendencialmente idosas e cuja frequência é essencial a uma 

aprendizagem vitalícia como alavanca a um estilo de vida ativo e 

mentalmente saudável”, bem como a “dinamização de condições que 

promovam a partilha de conhecimentos, competências e experiências dos 

mais idosos junto dos mais jovens” (Conselho Económico e Social, 2013, 

p. 22‑24).  

Passados oito anos, existe hoje uma grande variedade de 

programas educacionais “para populações tendencialmente idosas”, 

organizados tanto por instituições educativas formais (universidades e 

politécnicos) como informais (universidades/academias séniores), bem 

como por Instituições Particulares de Solidariedade Social, fundações, 

autarquias e outras entidades, com funcionamento regular ou pontual. 

Podemos olhar para esses programas tão diferentes entre si segundo 

vários critérios (Fonseca, 2021). 

Um primeiro critério é em função da sua temática, diferenciando os 

programas voltados sobretudo para a aquisição de conhecimentos 

(línguas, informática, literatura, etc.) dos programas centrados no 

desenvolvimento de competências e capacidades pessoais (sejam elas 

físicas, emocionais, relacionadas com a saúde ou com aspetos 

específicos, por exemplo, competências de cuidado de outros ou de si 

mesmo). Um segundo critério é em função dos objetivos do programa, 

podendo aqui diferenciar-se dois tipos de objetivos: programas dirigidos 

à compensação de perdas (já ocorridas ou previsíveis) visando a 

aquisição, pelo participante, de conhecimentos e instrumentos que lhe 

permitam retomar ou manter a máxima funcionalidade possível; e 

programas dirigidos à otimização do respetivo desenvolvimento visando 

potencializar dimensões de natureza social, emocional, relacional ou 

espiritual do estudante, com implicação direta e positiva no seu bem-

estar. 
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Um terceiro critério prende-se com um aspeto particularmente 

crítico no desenho e implementação de programas educacionais para 

pessoas mais velhas e idosas: a integração de participantes de idade mais 

avançada em programas conjuntos com gerações mais novas versus a 

segregação de participantes de idade mais avançada em programas 

autónomos, funcionando em espaços também eles autónomos e 

identificados por designações em que a diferenciação etária do programa 

está presente (por exemplo, universidade da terceira idade ou academia 

sénior). Tradicionalmente, a razão para a existência de programas 

segregados por idade tem sido defendida através dos seguintes 

argumentos (Villar; Solé, 2006): 

 

• os programas “apenas” para pessoas mais velhas (geralmente a 

partir dos 50 anos) e idosas aumentam as probabilidades de 

relação mútua entre os participantes, atendendo a uma maior 

semelhança entre eles por via da identificação geracional, 

• para além disso, tais programas oferecem mais oportunidades de 

controlo relativamente a aspetos organizativos (pelos responsáveis 

pela respetiva implementação) e curriculares (pelos 

professores/formadores),  

• assuntos práticos como a frequência ou duração das aulas, horários 

e assiduidade são mais facilmente harmonizados entre pessoas de 

idades aproximadas pelo fato de apresentarem características e 

necessidades semelhantes. 

 

Não obstante alguns destes argumentos serem válidos e poderem 

até justificar, em alguns casos, a segregação por idades, tem sido notório 

o esforço de algumas entidades em implementar programas educacionais 

cujo foco principal são efetivamente pessoas mais velhas e idosas, mas 

cujo funcionamento decorre em espaços partilhados com diferentes 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 
876 

gerações e em que essa partilha se estende, inclusivamente, ao currículo 

dos programas (Pimentel; Faria, 2016). 

Concluindo, temos bem presente que a aprendizagem ao longo da 

vida é um dos pilares para o envelhecimento ativo, juntamente com a 

saúde, a segurança e a participação social. Em idades mais avançadas, 

aprender constitui um instrumento eficaz para que as pessoas mais 

velhas possam permanecer cognitivamente mais saudáveis e 

comprometidas socialmente, favorecendo o desenvolvimento pessoal. 

Numa sociedade em constante mudança, é essencial que as pessoas 

desenvolvam continuamente o interesse pela aprendizagem de novos 

conhecimentos. No decurso do envelhecimento, a aquisição de 

conhecimentos tem um papel fundamental, propiciando o 

desenvolvimento de competências e promovendo a adaptação.  

É verdade que se trata de uma aprendizagem diferente, para lá dos 

contextos formais, como escolas ou mesmo universidades. Aprende-se 

de várias formas: através da Internet e das redes sociais, nas viagens e 

nas interações sociais, nas conversas com familiares de todas as idades. 

Quem está disposto a aprender, aprende, independentemente da idade.  
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CAPÍTULO 50 – EDUCAÇÃO PERMANENTE E A IMPORTÂNCIA DAS 

UNIVERSIDADES ABERTAS À TERCEIRA IDADE  

 

 

Egidio Lima Dórea 

 

 

A educação continuada ao longo do curso de vida, considerada um 

direito fundamental de todo indivíduo, é um dos grandes pilares da 

promoção do envelhecimento ativo-saudável. A educação permanente 

oferece condições para uma maior conscientização do processo do 

envelhecimento, sua importância, direitos e participação na sociedade e 

cultura na qual estamos inseridos. A educação, deste modo, não pode ser 

entendida apenas com base na ideia de formação de mão de obra, e sim 

na construção do indivíduo e cidadão. Nesses termos, a educação 

continuada constitui-se no ensino ao longo da vida da pessoa, tanto para 

a formação profissional, quanto pessoal. Constitui-se naquela que se 

realiza, de modo contínuo, por toda a vida de uma pessoa, estando ligada 

à concepção de construção do ser. Envolve tanto a aquisição de 

conhecimento e aptidões como o desenvolvimento de atitudes e valores 

(Haddad, 2007). Esse processo representa não somente uma evolução 

do pensamento pedagógico, mas uma necessidade da constante 

atualização num ambiente globalizado onde as mudanças são rápidas e 

contínuas, e que possibilitam a evolução do homem segundo estes 

preceitos (Oliveira). 

Do ponto de vista histórico, a importância da educação continuada 

começou a ser contemplada em 1972, através do relatório da comissão 

internacional para o desenvolvimento da educação, estabelecido pela 

organização das nações unidas para a educação, a ciência e a cultura 

(UNESCO) e presidida por Edgar Faure. Publicado com o título “Aprender 

a ser”, é reconhecido atualmente como uma das referências no tema. 

Este relatório lançou as bases da educação permanente. Os sistemas 

educativos tradicionais foram colocados em questão, como podemos 

verificar na afirmação realizada pelo próprio Faure: “...ultrapassar a 
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concepção de educação limitada no tempo (idade escolar) e fechada no 

espaço (estabelecimentos escolares); considerar o ensino escolar não 

como um fim, mas como um componente fundamental do ato educativo 

total, nas suas dimensões escolares e não escolares... conceber a 

educação como um continuum existencial, cuja duração se confunda com 

a duração da própria vida... desenvolver por todos os meios 

convencionais e não convencionais a educação” (Gomes; Loures; Alencar, 

2005). Neste processo as Universidades Abertas à Terceira Idade (UATI) 

apresentam um papel relevante. 

 

Educação como direito 

A declaração universal dos direitos humanos de 1948 não dispôs de 

forma concreta o amplo o conjunto de direitos humanos necessários 

destinados aos idosos. O art. XXV cita, somente, que toda pessoa tem 

direito à segurança em caso de velhice. O pacto internacional de direitos 

econômicos, sociais e culturais (protocolo de San Salvador), por sua vez, 

não trouxe de forma explícita qualquer disposição legal sobre os direitos 

das pessoas idosas. A educação, como um direito elementar de todo ser 

humano, independentemente da idade, e numa percepção educacional 

ao longo da vida, foi preconizada primeiramente pela UNESCO em 1972. 

Em 1973, a assembleia geral das nações unidas alertou para a 

necessidade de efetiva proteção aos idosos.  

Contudo, foi apenas em 1982, com a realização da I conferência 

internacional sobre envelhecimento, que foi elaborado um plano de 

políticas públicas para os idosos, o plano de ação de Viena, que 

contemplava as seguintes esferas de atuação: saúde e nutrição; 

habitação e ambiente; proteção dos consumidores idosos; família; bem 

estar social; segurança financeira; emprego; pesquisa; educação e 

treinamento.  

Em 1991, a organização das nações unidas (ONU) instituiu a carta 

de princípios para pessoas idosas. Na Europa, instaurou-se em 1993 o 
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"ano europeu das pessoas idosas e da solidariedade entre gerações". E 

com o objetivo de alcançar a tão almejada integração de gerações, a 

associação internacional das UATI (AIUTA) apresentou, naquele ano, a 

seguinte proposta: "a universidade da terceira idade deseja suscitar 

maior frequência em seus cursos e conferências de alunos do secundário 

ou estudantes do terceiro grau (universitário ou superior não 

universitário), objetivando notadamente a promoção de suas atividades 

nos estabelecimentos escolares” (Louis, 1993).  

Em 1999, instituiu-se o ano internacional do idoso (towards a 

society for all ages), no qual ocorreram, discussões sobre a situação dos 

idosos; desenvolvimento individual ao longo do curso de vida; relações 

intergeracionais e relações entre o envelhecimento populacional e o 

desenvolvimento.  E em 2002, na segunda assembleia mundial em 

envelhecimento, foi elaborado o plano internacional de Madri de ação em 

envelhecimento com 18 prioridades referentes a 35 objetivos específicos 

com 239 recomendações de ações distribuídas em três eixos principais:  

 

• idosos e desenvolvimento: participação, emprego, 

aprendizado continuado 

• saúde e bem estar no envelhecimento: promoção da saúde, 

prevenção de doenças, incapacidades e lesões 

• ambientes protetores: segurança, acessibilidade, habitação, 

cuidado, prevenção e redução de abusos, participação e 

empoderamento do idoso e eliminação do idadismo (United 

Nations)    

 

No Brasil 

No Brasil, a lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei 

9.394/96), apesar da sua importância em relação ao direito à educação 

no cenário nacional, não menciona sobre a educação voltada à terceira 

idade. O idoso encontra-se incluído na modalidade de educação destinada 
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a jovens e adultos. Essa inclusão pode ser prejudicial, já que esse grupo, 

por suas características individuais, precisa de atividades e currículos 

voltados às suas necessidades educacionais específicas.  

Em 04 de janeiro de 1994, foi promulgada a lei no. 8.842, que 

estabelece a política nacional do idoso. Isso decorreu de uma série de 

reivindicações feitas pela sociedade em meados da década de 70 e, 

principalmente, em razão do documento políticas para a terceira idade 

nos anos 90, produzido pela associação nacional de gerontologia – ANG, 

que estabeleceu uma série de recomendações sobre os idosos. A lei foi 

promulgada, a fim de assegurar os direitos sociais dos idosos, 

possibilitando condições para promoção da sua autonomia, integração e 

participação na sociedade. Concernente à educação, a lei trata da 

inclusão da gerontologia e geriatria como disciplinas curriculares nos 

cursos superiores e, nos currículos mínimos, nos diversos níveis de ensino 

formal, inserindo conteúdos voltados para o processo de envelhecimento 

bem como o desenvolvimento de programas educativos, especialmente 

nos meios de comunicação, a fim de produzir conhecimentos informando 

sobre o assunto, de forma a eliminar preconceitos. Determina que o 

ministério da educação elabore uma proposta orçamentária, visando o 

financiamento de programas nacionais compatíveis com a política 

nacional do idoso (art. 8o, parágrafo único). E demanda o apoio do 

governo na criação de universidades abertas para a terceira idade, como 

meio de universalizar as diferentes formas do saber. E também o 

desenvolvimento de programas que adotem modalidades de ensino à 

distância, adequados às condições do idoso compatibilizando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais destinados 

a essa faixa etária. 

O estatuto do idoso veio resgatar os princípios constitucionais que 

garantem aos cidadãos os direitos que preservem a dignidade da pessoa 

humana, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade conforme 

o artigo 3o IV da Constituição da República Federativa do Brasil. A 
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educação deve ser encarada como um agente transformador e deve estar 

integrada ao contexto cultural no qual vive o indivíduo. Para o idoso ela 

representa um instrumento para questionamento, decisões, capacitação, 

diálogo e acima de tudo inclusão (Oliveira, 2007). 

A primeira UATI foi criada na cidade de Toulouse, França, em 1973 

pelo professor de direito internacional, Pierre Vellas (“Universitè du 

Troisième Âge-U3A”).  O objetivo principal era o de ocupar o tempo livre, 

adquirido com a aposentadoria, com atividades novas, variadas, 

desafiadoras e produtivas. Retirar os idosos do isolamento, propiciar-lhes 

saúde, energia e interesse pela vida e modificar sua imagem perante a 

sociedade foram, desde o início, os objetivos do programa. O próprio 

Pierre Vellas afirmou que é possível compensar todo o tipo de dificuldade 

decorrente da idade e obter novas possibilidades de vida e bem-estar, 

graças à ação apropriada composta de vida social, exercícios físicos, 

atividades culturais e medicina preventiva (Gomes; Loures; Alencar, 

2005).  O sucesso desta iniciativa foi imediato.  

Em 1974, Vellas criou unidades-satélites da universidade em 

estações de verão (terapêuticas termais) e de inverno (esqui) e no fim 

da década de 70 já existiam mais de 20 unidades em várias cidades 

francesas. E rapidamente o número de UATIs expandiu-se pelo mundo. 

A sua formação original, baseada em atividades de extensão e sem 

finalidade profissional, mantém-se até hoje em várias delas, como é o 

caso da primeira UATI da Argentina estabelecida na década de 1980 na 

Universidade Nacional de Entre Rios.  Entretanto, em outros países elas 

assumiram particularidades específicas, como: o modelo praticado no 

Reino Unido, que se caracteriza por basear-se na aprendizagem 

compartilhada ou de autoajuda. O norte-americano, no qual ocorre uma 

participação mais expressiva dos idosos na própria organização dos 

cursos. O modelo Chinês, que é direcionado para a vida em comunidade 

e na manutenção da cultura tradicional. E o modelo sul-americano, 
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baseado no Francês, e que funciona exclusivamente nas instituições de 

ensino superior.  

No Brasil as primeiras iniciativas de educação com a população 

idosa foram os grupos de convivência do Serviço Social do Comércio 

(SESC), que datam de 1963. Eles ofereciam atividades semelhantes às 

das primeiras iniciativas e propósitos das escolas francesas, ou seja, 

preencher o tempo livre. Posteriormente, o SESC ampliou para atividades 

preparatórias para aposentadoria; discussão sobre os aspectos 

biopsicossociais do envelhecimento, atividades físicas, culturais e sociais.  

As primeiras UATIs do Brasil surgiram no início da década de 80.  A 

Universidade Federal de Santa Catarina criou, em 1982, o Núcleo de 

Estudos de Terceira Idade (NETI), que oferecia cursos preparatórios para 

a aposentadoria, preparação de profissionais com formação gerontológica 

e preconizava a disseminação de conhecimentos gerontológicos. Em 1988, 

face às necessidades populacionais da região, a Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) criou a Universidade Sem Fronteiras. Entretanto, a primeira 

instituição a criar um UATI, formalmente baseada no modelo francês, foi 

a Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1990. 

Atualmente, existem no Brasil mais de 200 programas dessa 

natureza, presentes em instituições de ensino superior, privadas ou 

gratuitas. Esses, na sua maioria, são projetos de extensão universitária 

e de educação permanente de natureza não formal; com durações 

variáveis; necessidade ou não de seleção para a participação; voltados 

exclusivamente para idosos ou com participação intergeracional e com 

idades para admissão que variam entre de quarenta a sessenta anos (Eltz 

et al, 2014). 

 

Universidade Aberta à Terceira Idade da USP (USP 60+) 

Em 1993, sob a direção da Profa. Éclea Bosi, foi criada a UATI – 

USP no Instituto de Psicologia, fundamentada em três grandes 

norteadores: 
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• abertura o mais ampla possível- excluindo a necessidade de 

formação prévia por parte dos interessados em ingressar na 

instituição e com livre escolha das atividades de acordo com 

os seus interesses pessoais; 

• intergeracionalidade: estimular o convívio do aluno 60+ com 

alunos de graduação da USP, com o objetivo de romper a 

prática vigente da divisão geracional que só alimenta, desde 

a década de 80, os conflitos geracionais; 

• gratuidade: os cursos gratuitos. O que permite o ingresso de 

uma maior parcela da população mais carente e sem 

condições de frequentar cursos pagos. 

• A USP 60+ faz parte do programa de integração USP 

comunidades que engloba: USP- Aproximação; USP-

Diversidade; USP-Legal; USP-Abraça a escola; Giro Cultural; 

USP-Nascente e Feira das profissões.  

• As atividades oferecidas pelo programa estão distribuídas em 

três grandes grupos, que são ministradas nos campi da USP 

em Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, 

São Carlos e São Paulo: 

• atividade da grade curricular: a cada semestre os 

coordenadores das diferentes disciplinas oferecem vagas em 

seus cursos para o aluno da USP 60+, como: propriedade 

intelectual e acesso à informação, biomecânica aplicada, 

comunicação organizacional, jornalismo esportivo, arte da 

crônica e do conto, circuitos elétricos e produção audiovisual 

em comunicação digital. O número de vagas varia de acordo 

com o semestre. Nesta atividade o aluno 60+ participa das 

atividades juntamente com o aluno da graduação; 

• atividades culturais (cursos, palestras e oficinas): são 

diferentes tipos de atividades elaboradas especificamente 
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para os alunos da USP 60+, abrangendo os mais diversos 

temas como: história, cultura, memória, arte e atividades 

práticas de conservação e restauração, empreendedorismo e 

franquias, práticas com tablets e celulares, artesanato, 

direitos humanos, longevidade, coaching de bem estar e 

saúde, dentre outros; 

• atividades esportivas: a importância da prática de exercícios 

físicos regulares está estabelecida como uma das medidas 

mais importantes para a promoção do envelhecimento ativo. 

Não somente pelos seus impactos positivos na saúde física, 

mas também na saúde mental e no bem estar social. Várias 

atividades são oferecidas, como: dança circular, ginástica 

adaptada, musculação, pilates, ioga e treinamento funcional.  

 

A USP 60+ firmou, ao longo dos anos, parcerias com diversas 

instituições com o objetivo de oferecer oportunidades, para que as 

pessoas que não têm acesso aos campi, de discutirem, ouvirem e 

aprenderem sobre diversos temas relacionados ao envelhecimento com 

especialistas na área. Palestras e workshops presenciais e virtuais são 

realizados mensalmente nessas instituições parceiras. Temas como 

saúde, propósito, espiritualidade, finanças, cuidado, violência, literatura 

são debatidos.  

Nos dois últimos anos, através de atividades de cunho artístico e 

cultural e objetivando uma participação mais ativa dos idosos e um maior 

empoderamento, foi criado o concurso fotográfico, o olhar do 60 mais e 

em 2020 o primeiro prêmio arte e literatura USP 60+, onde os melhores 

trabalhos em conto, crônica, poesia, pintura, fotografia e escultura serão 

selecionados por um júri de especialistas nas áreas e posteriormente 

exibidos e publicados em formato de e-book.  

Em 2019, foi lançada a campanha de combate e conscientização do 

preconceito pela idade, idadismo, com o nome orgulho prateado, em 
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parceria com a prefeitura de São Paulo, secretaria de direitos humanos e 

cidadania e a liga solidária. Foram realizados seminários e aulas sobre o 

tema; atividades esportivas e teatro. Em 2020 a USP 60+ em parceria 

com o metrô; secretaria de direitos humanos e cidadania da prefeitura 

de São Paulo, Aging 2.0 e Ativen, iniciou o movimento #soumaissessenta, 

com o objetivo de dar prosseguimento à campanha realizada em 2019 e 

retirar da invisibilidade os idosos, através do resgate das suas histórias 

de vida e também das suas atividades atuais e propósitos.  

 

Impactos das UATIs 

Desde que foram criadas, as UATIs objetivam a valorização do 

idoso; melhoria da qualidade de vida; maior participação da vida em 

comunidade; maior convivência na universidade com outras faixas 

etárias; combate aos estereótipos e preconceitos; promoção de auto-

estima; resgate da cidadania; incentivo à autonomia e independência; 

promoção da auto-expressão, reinserção social e envelhecimento 

saudável. Além disto, as UATIs podem ser encaradas como uma rede de 

suporte social informal, pois podem auxiliar no processo de assegurar um 

pertencimento e reduzir o isolamento, o que é fundamental para a 

manutenção da saúde, uma vez que os laços sociais estimulam e 

reforçam o senso do significado da vida, ou seja, um porquê para viver. 

A ajuda dada ou recebida aumenta o sentido de controle pessoal e 

contribui para o bem-estar psicológico (Matsuruka; Maturano; Oishi, 

2002).  

Desde o início, e sobretudo a partir dos anos 2000, diversas 

pesquisas têm sido feitas para verificar os seus impactos no processo do 

envelhecimento e nos seus diferentes aspectos: saúde mental e física, 

participação social e cívica e inclusão. Estudo realizado na UATI na 

Austrália com 617 participantes com idade média de 73 anos em homens 

e 70 em mulheres, sobre os motivos que os levaram a ingressar na 

instituição e se suas necessidades haviam sido preenchidas, mostrou que 
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o principal motivo de procura foi a aquisição de conhecimentos, seguido 

de satisfação pessoal e contato social. Em relação às necessidades 

satisfeitas: inclusão social- 90,3%; desenvolvimento intelectual- 96,2%; 

aumento da autoestima- 85%; melhora da memória- 87,9%; melhora na 

saúde- 72,6%. Os resultados obtidos neste estudo demonstram o 

impacto positivo da UATI nesta população (Hebestreit, 2008). 

Estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para 

avaliar o impacto do tempo de participação na UATI na saúde mental 

(depressão e qualidade de vida) com 103 idosas, com idade média de 69 

anos, mostrou que as que participaram por mais de um ano, tiveram 

taxas significativamente menores de depressão e maiores índices de 

qualidade de vida nos domínios físico, psicológico e de relacionamentos 

sociais (Irigaray; Scheineder, 2008). Estes resultados foram ratificados 

por outra pesquisa realizada com 54 idosos, 89% do sexo feminino e com 

idade média de 67 anos, que mostrou que a participação na UATI 

determinou ganhos na saúde física, disposição, memória, relações sociais, 

capacidade de realizar tarefas e atividades de lazer. E não teve impacto 

em moradia, família, casamento e dinheiro (Inouye et al, 2018). Outro 

estudo que avaliou o bem estar subjetivo e psicológico em 265 alunos, 

65% do sexo feminino e idade média de 67 anos. Verificou os seguintes 

ganhos associados à participação na UATI:    

 

• manutenção dos índices de satisfação com a vida e de 

sentimentos positivos 

• avaliação da própria trajetória de desenvolvimento e 

compromisso com a sociedade 

• ponderação sobre um ideal de excelência pessoal 

• envelhecimento como uma experiência positiva (Cachioni et 

al, 2017). 
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Esses e diversos outros estudos mostram e ratificam a importância 

das UATIs no contexto do envelhecimento. Reafirmam que os seus 

objetivos iniciais estão sendo atingidos. Entretanto, vários desafios 

impõem-se para a educação dos idosos e fortalecimento das UATIs em 

nosso país, assolado por graus crescentes de desigualdade.  

Políticas públicas, para o fortalecimento das UATIs, e o aumento de 

oferta de cursos são necessários, com particular atenção às populações 

mais carentes. Inclusão e letramento digital mostraram-se fundamentais, 

sobretudo com a pandemia COVID-19, que determinou a necessidade de 

isolamento social e expôs as vulnerabilidades da população idosa. Neste 

contexto de pandemia, todas as atividades foram realizadas à distância 

e com isso indivíduos que não tinham acesso ou sem letramento digital 

ficaram mais excluídos. Assim, programas de incentivo à inclusão digital, 

bem como fornecimento de uma rede adequada, equipamentos e custos 

reduzidos são necessários para que a população seja contemplada como 

um todo e que a questão da desigualdade não seja ampliada. A ausência 

de letramento digital implica em exclusão social, perda de qualidade de 

vida e incapacidade para a obtenção de uma educação permanente ao 

longo do curso de vida, um direito humano fundamental e necessário 

para a promoção de um envelhecimento saudável. 
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CAPÍTULO 51 – A ESCOLA DA TABANCA DE SINTCHAM: A 

BONITEZA E A ESPERANÇA MARCADAS PELA LUTA E RESISTÊNCIA 

DO POVO GUINEENSE 

 

 

Luís Carlos Ferreira 

Euclides André Musdna Malú 
 
 

A escrita que celebra Paulo Freire e seu legado é a mesma com que 

nos dedicamos à boniteza e a esperança do trabalho de pensar suas 

contribuições na educação brasileira e na educação dos países africanos 

por onde passou, em especial, nas culturas guineenses.  

Nesse sentido, o propósito do texto é analisar a educação 

comunitária em Guiné-Bissau, a partir da construção da Escola da 

Tabanca de Sintcham, como uma fortaleza de luta e resistência dos 

povos-locais da região, na perspectiva do diálogo com Paulo Freire.  

Tratamos de discutir aspectos ligados à história da educação em 

Guiné-Bissau como tentativa de compreender o processo de conversão 

do homem novo, africano com princípios que apagassem tradições, 

crenças, histórias e memórias de suas culturas. No caso, a luta armada 

e os conflitos militares que levaram à destruição de escolas e o 

apagamento dos conhecimentos formais não impediram que a 

organização da população rural no combate ao colonialismo e as formas 

de submissão e dominação dos corpos e mentes, contribuíssem para a 

preocupação com o analfabetismo de adultos.  

A independência de Guiné-Bissau, em 1973, e os reflexos 

produzidos no estado guineense somaram às tentativas de ampliação do 

processo de alfabetização, enquanto estratégia de desenvolvimento e 

conscientização do povo, a partir da aprendizagem crítica da leitura e 

escrita de suas próprias histórias. Nesse contexto, Paulo Freire aceitou o 

convite do Comissário da Educação de Guiné-Bissau de se engajar na 

implantação de uma Campanha Nacional de Alfabetização que não fosse 

para o povo – no sentido vertical de tratar as políticas e programas de 
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alfabetização e educação de adultos – mas que fosse produzido, pensado 

e dinamizado com o povo, num processo de “reafricanização das 

mentalidades” (Freire, 1977, p. 21). 

Os esforços empreendidos pela comunidade da tabanca de 

Sintcham, contada numa conversa com o presidente da mesa da 

assembleia da Associação da Tabanca de Sintcham, Forma N’bundé, nos 

revelam caminhos e os descaminhos de histórias e culturas que merecem 

adaptação e, sobretudo, superação de valores considerados próprios da 

tradição e que ainda marcam parte da evolução das consciências 

libertadoras pela educação. Em outras palavras, as relações de gênero 

pautadas nos papéis determinados às raparigas e aos rapazes, merecem 

destaque numa ampla discussão por igualdade de gênero e busca por 

humanização, a partir do direito universal à educação. 

 Estamos convencidos de que, aos poucos, encarnamos os ideais e 

pensamentos de Paulo Freire em inúmeras experiências em educação, 

nacionais e internacionais, que nos inspiram na tarefa de promover a 

transformação dos homens com os próprios homens, em comunhão. 

 

Um pouco da evolução sócio-histórica de Guiné-Bissau 

Inicialmente, é preciso uma breve apresentação de Guiné-Bissau, 

país africano situado na costa ocidental da África, limitado ao norte pela 

República de Senegal, ao leste e sul pela República de Guiné-Conacri, 

possui um território de 32.126 km², e mais de 1,5 milhão de habitantes 

divididas em 8 regiões mais o setor autônomo. O país apesar de ser 

pequeno é conhecido pela sua diversidade cultural, linguística e étnica 

muito grande, havendo mais de duas dezenas de grupos étnicos, tendo 

cada uma sua língua. (Cá, 2005).  

Mendes (2021) nos mostra sobre o território que hoje conhecemos 

como atual Guiné-Bissau era uma colônia portuguesa e a presença dos 

portugueses neste território africano teve o seu início pouco depois da 

“descoberta” dessa terra, pelo navegador português Nuno Tristão, em 
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1446, vindo da costa senegalesa seguindo o trecho do litoral africano no 

Rio Cacheu, onde desembarcou na cidade de Cacheu, tendo os primeiros 

contatos com os nativos daquela cidade. 

Um dos discursos usados para justificar a presença ou a ocupação 

portuguesa no continente africano era de levar a “civilização” e a 

“salvação” aos povos “primitivos”. No entanto, o que tivemos foi a 

afirmação da superioridade eurocêntrica, legitimada pela ocupação 

colonial e toda a sua perversidade no continente africano.  

A dominação colonial nas sociedades africanas se deu em diversas 

dimensões, principalmente, sob os domínios militar e econômico que 

acentuaram tanto o conflito armado como ideológico no país.  

 

A exploração, torturas, racismo, liquidação coletiva, 

opressão racial, ganharam uma configuração estrutural 

transformando literalmente a população autóctone em um 

objeto nas mãos da nação ocupante. Portanto, este homem 

objeto, sem meios de existir, sem razão de ser, é destruído 

no mais profundo da sua existência. O desejo de viver, de 
continuar, torna-se cada vez mais indeciso, cada vez mais 

fantasmático. Portanto, as instituições religiosas e 

educativas, especificamente, as escolas desempenhariam 

uma função social, ideológica e política legitimadoras do 

processo da dominação o que contribuiria de forma 

significante na construção de uma sociedade idealizada 

conforme a concepção do colonizador, onde seria possível 
controlar as mentes da população local, o que facilitaria a 

dominação. (Mendes, 2021, p. 24). 

 

Levar a religião cristã aos homens não-civilizados foi a justificativa 

usada por todas as potências europeias para efetivação das suas ações 

desumanas no continente africano, e o conjunto desses processos e 

mecanismos de dominação instaurados nas colônias, principalmente 

portuguesas. Cande Monteiro (2013) nos mostra que em Guiné-Bissau 

assim como em outras colónias portuguesas em África, esses 

mecanismos de dominação ganharam nova forma e traduziram-se num 

processo de assimilação das pessoas ditas “não-civilizadas” como um ato 

que visava à conversão das pessoas, de modo a torná-las “novas” do 
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ponto de vista social e religioso e a criação de sujeitos cujo pensamento 

e ação baseavam-se em princípios ocidentais que renunciassem as 

práticas, costumes e crenças tradicionais africanos. 

Para a maioria da população guineense, a educação formal era uma 

simples utopia porque o regime colonial português em Guiné-Bissau 

vetou a possibilidade de acesso à escola aos autóctones – “não-

civilizados” – ao adotar o estatuto do indigenato que restringia o acesso 

à educação escolar pelos assimilados. (Soncó, 2014). 

Nos estudos de Furtado (2005), algumas características especiais 

da educação institucionalizada no período colonial serviram para 

reproduzir a desigualdade social entre os guineenses: de um lado, para 

manter a forma rudimentar aos indígenas no seu próprio meio; de outro, 

transformar uma minoria civilizada e projetá-los na sociedade tal qual 

civilizada como seus colaboradores mais próximos.  

Após o início da luta armada para a libertação nacional 1963, o 

Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC) 

percebeu a importância da formação de seus quadros. Por essa razão, 

durante esse período de luta criou uma organização da educação e de 

ensino nas zonas libertadas controladas pelo partido e pela população 

dessas zonas, paralelo à escola de regime político-administrativo 

português que se concentrava nas cidades. Então, depois de um ano de 

luta, a rede das escolas das zonas libertadas começou a desenvolver-se 

a base de um plano pré-concebido que evoluiu de acordo com os 

territórios e as condições materiais e financeiras que o partido dominou, 

a fim de consolidar um novo sistema educativo que visasse a formação e 

organização da população no combate ao colonialismo e a garantia da 

emergência de uma nova sociedade. (Soncó, 2014). 

A Guiné-Bissau se tornou independente de Portugal em 1973 e a 

situação da instrução escolar era ainda muito baixa, com índice na taxa 

de analfabetismo em torno de 90% (noventa por cento) que representava 

as sequelas causadas pelo regime político-administrativo português no 
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país. Em Monteiro (1997), ao analisarmos a distribuição da população 

analfabeta em função dos parâmetros geográfico-culturais, fica nítido que 

o elevado índice do analfabetismo se deve à exclusão da população 

camponesa que vivia nas zonas rurais.   

Esse processo de analfabetismo localizado entre os povos do campo 

tem importância reconhecida em nossos estudos, pois conservam as 

questões culturais e tradicionais que são fundamentais para 

compreendermos e problematizarmos o porquê dos processos de 

dominação e subalternização cultural imposto pelo imperialismo. No caso 

dos povos africanos, a cultura representa [entre outras questões] 

instrumento de resistência e luta, sobretudo, porque é parte indissociável 

da identidade africana. No caso guineense, lembramos que “90%, do 

ponto de vista linguístico, é altamente “letrado” do ponto de vista político, 

ao contrário de certas “comunidades” sofisticadamente letradas, mas 

grosseiramente “analfabetas” do ponto de vista político”, nos revela 

Freire (1977, p. 18) em sua importante passagem por Guiné-Bissau. 

Com a independência, uma das principais preocupações do estado 

guineense era de transformar o sistema educacional, ampliar a oferta de 

ensino obrigatório para todos e combater o analfabetismo. Ou seja, a 

política do Estado tinha uma iniciativa forte que visava a dinamização do 

processo de alfabetização numa estratégia de desenvolvimento e de 

consciencialização da política de massas (Soncó, 2014). 

A convergência entre a vontade política e o desejo da população 

pela educação permitiu registrar um crescimento no ensino básico 

elementar em termos de números de matriculados, a partir dos anos 

1975-1980. Além disso, tivemos a Campanha de Combate ao 

Analfabetismo de forma sistematizada, em 1975, pelas Forças Armadas 

Revolucionárias do Povo (FARP) com três metas a cumprir: primeiro, 

alfabetizar todos os militares nos quartéis da capital Bissau; segundo, 

ampliar a alfabetização para todas as unidades militares do país; terceiro 

e último, alcançar a população civil (Moreira, 2006).  
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Então, foi nesse quadro que o Comissário da Educação de Guiné-

Bissau convidou Paulo Freire para prestar consultoria na implantação de 

uma Campanha Nacional de Alfabetização. Sabiamente propôs-se a 

conhecer com as pessoas que integram o processo, ao mesmo tempo, 

“ver e ouvir, indagar e a discutir, não carregando conosco, em nossas 

valises de mão, planos salvadores ou relatórios semi-elaborados” (Freire, 

1977, p. 20) 

Essa é uma questão importante para que a alfabetização de 

adultos, na proposta de programa de governo, não ficasse restrita à 

função mecanicista, autoritária e distanciada das pessoas que fariam uso 

da palavra e da leitura. Ao contrário, Paulo Freire compreendia a 

alfabetização de adultos [em Guiné-Bissau] como um ato político porque 

os envolvidos se engajavam como militantes na aprendizagem crítica da 

leitura e da escrita e não na memorização mecânica das palavras e frases 

prontas. 

Aos colonizados envolvidos na herança de uma cultura 

“adestradora” restava o desafio da superação, negação e resistência 

como resposta. Logo,  

 

o importante, de fato, na alfabetização de adultos não é o 

aprendizado da leitura e da escrita de que resulte a leitura 

de textos sem a compreensão crítica do contexto social a 

que os textos se referem. Esta é a alfabetização que 

interessa às classes dominantes quando por diferentes 

razões, necessitam estimular, entre as classes dominadas, 
a sua "introdução ao mundo das letras”. E quanto mais 

“neutras” fizerem estas classes sua “entrada” neste mundo, 

melhor para aquelas. (Freire, 1977, p. 29). 

 

Nunca é demais lembrar que o método de alfabetização em Paulo 

Freire baseia-se no aprendizado crítico da leitura e da escrita que 

permite, sobretudo, uma leitura sobre a vida do alfabetizando, sua 

realidade na língua que o alfabetizando se sente à vontade como autor e 

testemunho da sua história. Infelizmente, o projeto de alfabetização 

implementado em Guiné-Bissau no período pós-independência baseado 



Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire 
Edições Hipótese, 2021 

- - - - - 

 

896 

na perspectiva freiriana, enfrentou várias dificuldades e fracassou por 

diversos motivos, apesar dos esforços empreendidos pelo Comissariado 

de Educação. Entre os principais elementos que justificam o fracasso do 

programa de alfabetização, Soncó (2014) destaca “a falta de pessoal 

qualificado para a formação de novos membros [...] Falta de verbas e 

financiamentos externos; obstáculos da diversidade linguística; opção 

pela língua em que se processaria a alfabetização”. (Soncó, 2014, p. 36) 

É bom dizer também que, na contemporaneidade, muitas questões 

apresentadas ainda não foram resolvidas.  Mesmo assim, alguns 

resultados positivos foram alcançados pelo Comissariado de Educação e 

geraram a transformação no setor educativo, de 1975 a 1979, período 

da campanha nacional de sensibilização dos pais e encarregados pela 

educação que mandassem os filhos à escola e, como consequência, o país 

alcançou um crescimento em termos de matriculados. 

 

Os esforços na evolução das políticas educacionais do país 

Os dados educacionais do Recenseamento Geral da População e 

Habitação, de 2009 8 , apontavam para a complexa situação do 

analfabetismo no país que mantinha uma taxa geral de analfabetismo em 

torno de 46,1% de pessoas que não tinham o domínio da leitura, escrita 

e cálculo. Desse percentual total, 63,2% faziam parte do sexo feminino 

enquanto 41,8% faziam parte do sexo masculino e 4% não declararam, 

ou seja, pelos números apresentados, seis em cada dez mulheres são [ou 

estão] analfabetas e quatro em cada dez homens, são [ou estão] 

analfabetos.  

Alguns estudos mostram que um dos grandes desafios impostos às 

culturas africanas consiste na inclusão das mulheres no contexto 

socioeducacional, pois ainda são vítimas de submissão ao casamento 

prematuro, ritos de iniciação, gravidez precoce, sobrecarga em tarefas 

 
8 Dados extraídos do Recenseamento Geral da População e Habitação (2009) de Guiné-

Bissau, documento emitido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e disponível no 

endereço https://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/4515 
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domésticas e, principalmente, preteridas quando o investimento nos 

filhos está centrado nos rapazes, consequência [entre outras questões] 

do “analfabetismo feminino” (Ferreira; Rubim, 2019; Falola, 2020).  

É bom lembrar que Guiné-Bissau é um dos estados-membro da 

UNESCO que participou da Conferência Mundial de Educação para Todos 

entre os 157 diversos países, firmando o compromisso na assinatura da 

“Declaração de Joimtein” – como ficou conhecida – por ter sido realizada 

em Joimtein, na Tailândia, em 1990. O compromisso fundamental da 

reunião de acesso universal à educação e o combate ao analfabetismo 

expresso no tempo de dez anos, reafirmado no encontro seguinte do 

Fórum Mundial de Educação, em Dakar, no Senegal, no ano 2000, com a 

elaboração da Declaração de Dakar, documento-marco de 

recomendações e orientações para a educação nos próximos anos. 

Convém destacar que a África foi a preocupação e motivo de 

atenção na preparação da VI CONFITEA - Conferência Internacional de 

Educação de Adultos – realizada em Nairóbi, no Quênia, em 2008, sob o 

tema era “O poder da aprendizagem de jovens e adultos para o 

desenvolvimento africano”. Desse encontro, saiu a “Declaração de 

Nairóbi” em que os representantes de 46 países firmaram o compromisso 

de transformar a educação e a aprendizagem de jovens e adultos em 

direito e realidade nos seus países e, principalmente, como garantia no 

desenvolvimento sustentável e na cultura de paz.  

Ao tomarmos a alfabetização e a educação de jovens e adultos nos 

países africanos como um dos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento educacional, econômico e social, os resultados não são 

nada encorajadores. Apesar dos esforços empreendidos durante décadas 

para erradicar o analfabetismo no continente, os índices de pessoas de 

jovens e adultas sem escolarização associadas às questões de gênero 

pela desigualdade de acesso entre homens e mulheres e entre as áreas 

urbanas e rurais tornam as expectativas ainda maiores e apontam para 

os desafios da atualidade. Aitchison (2009) nos revela que  
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Poucos países na África têm políticas específicas e 

regulamentadas para a educação de adultos (as exceções 

são: Benin, Burkina Faso, Chade, Cabo Verde, Eritreia, 
Guiné, Madagascar, Namíbia e África do Sul), embora 

diversos tenham elaborado documentos de política, os 

quais, todavia, muitas vezes não são regulamentados 

durante anos a fio (Aitchison, 2009, p. 338). 

 

Em termos de políticas de educação, a Constituição da República 

da Guiné-Bissau trata em seu Artigo 49 que “o Estado promove 

gradualmente a gratuitidade e a igual possibilidade de acesso de todos 

os cidadãos aos diversos graus de ensino”, ainda pouco suficiente para 

que a alfabetização e a educação de jovens e adultos seja, efetivamente, 

um compromisso com a modalidade garantida pela Lei de Base do 

Sistema Educativo.  

Pelo Lei de Bases do Sistema Educativo, no Artigo 6º, Capítulo II, 

a “Alfabetização e educação de base de jovens e adultos” desenvolve-se 

na área da Educação não-formal. Conforme o Artigo 7º da legislação 

educacional guineense, cabe ao Estado e a sociedade civil a promoção 

dessa forma de educação que pode, então, ser realizada “em estruturas 

de extensão cultural do sistema escolar, bem como em sistemas abertos, 

lançando mãos de meios de comunicação social e tecnologias 

apropriadas, nomeadamente a rádio e a televisão educativas, bem como 

a internet”. 

Os conflitos armados que fizeram parte da história dos países 

africanos e, no caso, do conflito militar de 1998, em Guiné Bissau, 

trouxeram consequências irreparáveis no setor educativo, 

principalmente, porque muitas escolas foram atingidas pela destruição na 

infraestrutura dos prédios escolares, debilitando ainda mais a política 

econômica, financeira e social do país. 

Essas razões explicam parte da ajuda recebida por parceiros 

internacionais, organizações brasileiras – União Europeia (UE), Banco 
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Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Comunidades dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), UNESCO, UNICEF entre ONG’s e 

tantos outros parceiros – que buscam a melhoria da situação político-

econômica em diversas áreas, embora convivendo com uma constante 

instabilidade política por conta dos golpes de estado retomados por 

conflitos militares marcados pela tomada do governo (Djaló, 2009; 

Tchuda, 2020). 

Em Tchuda (2020), podemos notar as incertezas político-

administrativas  

  

Com a falta do funcionamento administrativa do país, a 

educação está afetada em todo sentido, as escolas não têm 

uma condição favorável para com seus alunos, o governo 
não cumpre com sua obrigação de pagar o salário dos 

funcionários e técnicos da educação, sucessivas greves dos 

professores comprometem os anos letivos que muitas das 

vezes não chegam ao fim, e mesmo que chegam é com 

grandes dificuldades e paradas no meio do ano. Guiné é um 

país que recebe muitas ajudas dos seus parceiros 
internacionais e de muitas ONGs que estão no país. 

(Tchuda, 2020, p. 12). 

 

A oferta da educação de adultos por organizações sociais, 

organismos internacionais, instituições religiosas enfraquece o 

compromisso do Estado e indica pouca participação e responsabilidade 

com os jovens e adultos sem escolarização, fundamentais ao exercício do 

direito à educação e reconhecimento da cidadania. Além disso, a ausência 

de perspectiva na formação escolar, em termos de desenvolvimento da 

população econômica e socialmente ativa, comprometeu [e ainda 

compromete] a qualidade e expectativa de vida, melhoria nas condições 

de trabalho e renda, cuidados à saúde, aumento da produtividade, 

evolução da ciência e, principalmente, redução da pobreza entre tantas 

outras questões associadas ao crescimento do país.  

Em Aitchison (2009) é possível entender que as organizações não-

governamentais e parceiros em projetos educativos como igrejas, 
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empresas, fundações, bancos, exercem formas de conseguir recursos 

para as instalações e infraestrutura, enquanto o governo atua em outras 

áreas para assegurar a educação escolar. 

A falta de escolas públicas destruídas pelos conflitos armados levou 

o compromisso do PAIGC no combate ao analfabetismo e, na perspectiva 

da ampliação da escolaridade nas zonas libertadas, ao incentivo de 

escolas rurais ou tabancas [aldeias], criadas com a participação 

comunitária e popular, de projetos de voluntariado, cuja força das 

pessoas comuns se tornam fundamentais na multiplicação desse tipo de 

apoio. No chão batido e na terra, Mendes (2021) nos mostra que as 

escolas nas tabancas deviam seguir premissas básicas na construção 

com: Barraca da escola, quase sempre embaixo de árvores ou locais 

seguros; Latrina, como conhecemos por banheiros; e a Horta, para 

ensinar a amar e respeitar o trabalho no campo. 

Na prática, a multiplicação de espaços de aprendizagem, 

organização local e envolvimento humano em prol da transformação da 

comunidade, sobretudo, nas áreas rurais refletiram nessa alternativa que 

se intensificou na década de 1990, no pós-guerra, quando essas escolas 

avançaram no país e contaram com as parcerias institucionais, apoio de 

ONG’s, instituições religiosas entre outros. 

Nessa perspectiva, aproveitamos ainda mais o fortalecimento da 

sociedade civil para apresentarmos uma escola de Guiné-Bissau que teve 

sua origem apoiada por uma associação de moradores: a Escola da 

Tabanca de Sintcham, localizada na cidade de Ingoré, região de Cacheu, 

zona norte do país. A tentativa popular de formar uma comunidade de 

aprendizagem 9  formada por membros-locais interessados na 

alfabetização de adultos e o conhecimento formal da leitura da palavra 

precedida da leitura de mundo, como nos ensina Freire (1989), 

 
9 O conceito de “comunidades de aprendizagem” consiste “no desenvolvimento de 
práticas pedagógicas instituídas fora do contexto escolar e formal, mas inserida em  um  

trabalho de formação  humana, científica, cultural, tecnológica, de difusão de  saberes  

e conhecimentos necessários à  vida  social”. (Ferreira e Rubim, 2019, p. 280). 
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demonstra que a relação com o mundo extrapola o trabalho na 

agricultura do cultivo do caju, numa região da zona rural. 

 

Em Guiné-Bissau: a Escola da Tabanca de Sintcham10 em diálogo 

com Freire 

 Apresentamos a Escola da Tabanca de Sintcham, criada entre 

2000-2002, na cidade de Ingoré, na região de Cacheu, zona norte do 

país, por iniciativa comunitária da Associação de Moradores da Tabanca 

de Sintcham11 – ou "Sintcham nô djuda utru", na língua crioulo – e 

necessidade das comunidades-locais no enfrentamento à história 

guineense que tem sido marcada por constantes conflitos armados e 

destruição dos prédios escolares. Adiantamos que, essa experiência na 

tabanca representa a resistência e luta pela liberdade de uma sociedade 

guineense democrática que acredita na educação. 

Na altura, a transformação da consciência do povo africano-

guineense pelo conhecimento escolar, caminha na direção de Freire 

(1977) que “volta” à Guiné-Bissau12 a convite, do então, Mário Cabral, 

Comissário de Educação e Cultura da Guiné-Bissau, para contribuir com 

a recuperação da riqueza cultural e a possibilidade de reconstrução 

política da educação [de adultos] entre os que sonham, no coletivo, com 

a mudança. 

 Assim, o esforço comum produzido e compartilhado na forma de 

sensibilidade comunitária nos convida ao diálogo com Freire (1977, p. 

16) em que “somente numa tal prática, em que os que ajudam e os que 

 
10 Em conversa com Forma N’bundé, presidente da mesa de assembleia da Associação 

da Tabanca de Sintcham, em Guiné-Bissau, foram dadas informações sobre a Escola da 

Tabanca de Sintcham. Nesse caso, utilizamos as redes sociais para trabalharmos na 

análise da conversa, considerando a relevância do conteúdo. Vale destacar que Tabanca, 
em crioulo, significa “aldeia”. 
11 A língua Crioulo ou Kriol serviu/serve como um elo da ligação interétnica por isso é 

considerado a língua nacional. Sintcham, em crioulo significa “vamos nos ajudar”. 
12 Embora Paulo Freire não tivesse a experiencia de conhecer antecipadamente o país, 
a sua “volta” consiste em reencontrar-se, reconhecer-se como parte do povo guineense, 

por sentir seus antepassados, ancestralidade, historicidade que recupera em Cartas à 

Guiné-Bissau, obra publicada em 1977.  
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são ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de ajudar não se 

distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado”. Então, 

nessa troca de experiências dos homens com os próprios homens é que 

se revela um letramento político que supera e vai além do analfabetismo 

da palavra13, sobretudo, porque a preocupação da comunidade consiste 

no reconhecimento de que sua incompletude implica num processo de 

mudança da realidade [historicamente] imposta. 

  No início das atividades escolares, a comunidade começou a 

explorar os recursos da horta de caju, fonte de desenvolvimento e 

sustento na economia em Ingoré e decidiu construir uma escola com 

infraestrutura básica de barracas construídas com kirintins [quiosque] e 

coberta de palhas. Sem carteira e nem materiais escolares, precisou 

contar com os estudantes que levavam as cadeiras para que pudessem 

assistir às aulas.  

Em conversa com o presidente da mesa de assembleia da 

Associação da Tabanca de Sintcham, Forma N’bundé, percebemos que a 

exploração e a violência que os opressores impõem ao processo de 

desumanização de seus oprimidos, têm servido de fonte para o 

renascimento e a restauração da humanidade daqueles que, conscientes 

do engajamento na luta por libertação, se humanizam.  

Por não haver nenhuma instituição de ensino antes da criação da 

Escola da Tabanca de Sintcham, na fala do presidente da associação, 

temos: 

 

“o objetivo era de alfabetizar as crianças, principalmente, 

porque na região para que as crianças estudassem tinham 

de se deslocar para a cidade pelas dificuldades no longo 

trajeto. Aos que conseguiam, tinham pelo menos algum 

meio de transporte, principalmente, a bicicleta que 
facilitava no deslocamento aos que iam a pé”. (Forma 

N’bundé, 2021). 

 
13  A questão da variedade de línguas faladas no país dificulta o processo de 
alfabetização, sobretudo, de adultos que pertencem à inúmeras culturas e que, ao longo 

de suas vidas, tiveram contato com língua/dialeto diferente da língua oficial, língua 

portuguesa. (Moreira, 2006). 
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Nos primeiros anos de funcionamento, a escola atendia a 1ª, 2ª, 3ª 

e 4ª classes do ensino básico14 e as crianças se misturavam nas salas de 

aulas com as pessoas mais velhas, jovens e adultos. Dessa maneira, a 

alfabetização não se restringiu somente às crianças da tabanca, 

analfabetas e sem recursos econômicos, mas passou a ser ampliada às 

mulheres-mães que procuravam a associação manifestando interesse 

que tinham de se alfabetizar.  

No entanto, as mulheres procuraram conversar com a associação 

no sentido de criar uma turma específica porque a situação era 

constrangedora estudar na mesma sala com os seus filhos ou colegas dos 

seus filhos e, por serem donas de casa e camponesas, o horário das aulas 

também passou a dificultar. 

Não por acaso, as relações de gênero forjadas no papel do homem 

como “chefe de família” e “assalariados” (Falola, 2020) explicam que os 

homens não-alfabetizados da Tabanca de Sintcham não frequentavam as 

salas de aula de alfabetização de jovens e adultos dentro das suas 

comunidades por questões de vergonha de compartilharem o mesmo 

ambiente das aulas com esposa, cunhada, irmã, vizinha etc. 

A questão do analfabetismo entre as mulheres é uma realidade que 

merece a preocupação das políticas de educação no país, pois a 

alfabetização e educação de jovens e adultos carece de ações do Estado 

guineense em garantir a escolarização das meninas [raparigas] na escola 

pública de ensino básico, sobretudo, porque as questões das culturas e 

das tradições impactam no acesso e na permanência delas na escola. 

Situações que merecem ser repensadas, rediscutidas e adaptadas aos 

diferentes contextos que afetam o desenvolvimento das comunidades 

locais.  

 
14 O Ensino Básico desenvolve-se do 1º ao 9º ano de escolaridade, conforme a Lei de 

Bases do Sistema Educativo. 
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Algumas mudanças nas práticas culturais arraigadas na religião e 

nas tradições têm sido apoiadas por organizações nacionais, 

internacionais, cooperativas preocupadas com a luta das mulheres na 

erradicação das desigualdades de gênero que persistem na África. Como 

insistimos, a educação enquanto um direito universal deve ser destinado 

à promoção da igualdade de gênero. 

Apesar disso, a luta pelo empoderamento feminino continua a 

influenciar mudanças culturais complexas, como: a prática de raparigas 

nos rituais de iniciação; o casamento precoce e arranjado e as relações 

jurídicas de heranças, divórcio, guarda de filhos; na saúde, os cuidados 

com a higiene, planejamento familiar, nutrição e, principalmente, na 

educação, pela desconstrução da concepção de mulher subordinada aos 

homens.  

Na observação do historiador Falola (2020, p. 398), “as mulheres 

precisam mudar as mulheres e não deixar as decisões para os homens, 

que pensarão em si mesmos e na preservação do status quo”. Isso 

porque o processo de reconhecimento de si e do mundo passa pela 

consciência política e humana no qual a educação é capaz de gerar e 

modificar valores e comportamentos. É a expressão da libertação que 

pode ser alcançada na práxis, conhecimento e luta dos que são vítimas 

da opressão e seus efeitos: as mulheres. 

 Tão complexa a reflexão sobre a (des)humanização entre as 

culturas africanas que, na fala do presidente da associação da tabanca, 

Forma N’bundé, algumas situações do cotidiano lançam esperanças na 

educação escolar,  

 

“houve alguns problemas sobre os horários das aulas de 

alfabetização das mulheres, os maridos estão querendo 

proibir as esposas de frequentar as aulas com a 

preocupação de as mulheres aproveitarem esse momento 
e praticarem infidelidade”. (Forma N’bundé, 2021).  
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No âmbito da igualdade de gênero e busca por humanização nas 

relações sociais, reconhecemos em Freire (1987, p. 34) a liberdade “que 

é uma conquista, e não uma doação, exige uma permanente busca. 

Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz”. 

Nesse caso, por ser uma escola constituída no âmbito da educação não-

formal, pressupomos que a ligação de seus membros-locais favoreça o 

reavivamento da cultura, dinâmica das comunidades e no decorrer dos 

tempos, promovendo mudanças na dinâmica do trabalho, nas condições 

de vida dessas pessoas e, principalmente, na transformação da realidade 

opressora das mulheres. 

Outro destaque na educação de adultos em Guiné Bissau é a 

precariedade na formação dos professores para atuar na alfabetização e 

educação de adultos e na comunidade, a associação procurou jovens da 

Tabanca com o ensino secundário15, dispostos a ajudar na alfabetização 

das mais pessoas velhas, já que a falta de professores sem graduação, 

nem tampouco, formação pedagógica, além de uma realidade, reflete na 

existência de pessoas voluntárias ou remuneradas com um baixíssimo 

valor16. Podemos dizer que as práticas pedagógicas sofrem os prejuízos 

da ausência de formação precária e as metodologias carecem de 

reflexões acerca dos sujeitos culturais, políticos e sociais envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Entretanto, Cá (2008) chama a atenção para o fato de que àqueles 

que atuam nessas escolas comunitárias, “eles poderiam não ter 

conhecimentos específicos, mas sabiam transmitir aquilo que certamente 

era mais importante: amor à terra, razão da luta e linha política do 

partido”. Essa relação entre os saberes produzidos e construídos ao longo 

das experiências de vida encontram nos mais velhos – griots – das 

 
15  Pela Lei de Bases do Sistema Educativo de Guiné Bissau, o ensino secundário 

compreende o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade. 
16 Na conversa com o presidente da associação da tabanca, “os professores eram pagos 
com as contribuições que as mulheres davam no valor de mil francos (1.000 Fcfa) 

mensal equivalente a mais ou menos 10 reais”. (FORMA, 2021). 
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comunidades africanas, o reconhecimento das tradições, 

comportamentos e valores que estão presentes em conhecimentos 

transmitidos pela oralidade e ensinamentos de diversas culturas. 

Não obstante, o desafio teórico e metodológico posto no processo 

de ensino e aprendizagem formal na alfabetização e educação de adultos 

nos permite recorrer ao pensamento de Paulo Freire que nos aproxima 

da concepção de que “o que se coloca a tal educador é a procura dos 

melhores caminhos, das melhores ajudas que possibilitem ao 

alfabetizando exercer o papel de sujeito de conhecimento no processo de 

sua alfabetização”. (Freire, 1977, p. 18). 

A escola da tabanca passou a ter aumento da procura, levando a 

abertura de turma no período da noite que, mesmo com muitas 

dificuldades estruturais como a falta de energia elétrica, a associação 

comunitária mobilizou recursos da horta do caju para a compra de velas, 

candeeiros antigos e até algumas lanternas, como formas de incentivo ao 

funcionamento e estímulo à aprendizagem. 

A ausência do Estado em garantir a educação escolar universal 

tanto para as crianças em idade regular como aos que deixaram ou nunca 

passaram pelos bancos escolares foi o motivo da comunidade e a 

associação de moradores com a horta do caju movimentarem recursos 

para o financiamento de projetos ligados à escolarização dessas pessoas 

até 2017. Por não ter sido suficiente para manter os custos básicos da 

escola, a Associação de Tabanca de Sincham [Sintcham nô djuda n'utru] 

passou a buscar recursos externos com ONG’s, organismos internacionais 

e no próprio Ministério da Educação Nacional, sem alcançar êxito nesses 

contatos.  

Até que, em 2018, a ONG espanhola Soguiba17 – Solidariedade com 

Guiné-Bissau – com escritório na cidade de Ingoré, passou a apoiar e 

 
17  É uma ONG de Cooperação para o Desenvolvimento, conectada à África e 
comprometida com a justiça em Guiné-Bissau. Na luta contra as desigualdades, 

defendem os direitos humanos, promovendo atitudes e políticas de igualdade e respeito 

ao meio ambiente. (https://ongsoguiba.org/) 
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financiar equipamentos ligados à infraestrutura, tais como: carteiras 

escolares, quadros [lousa] e materiais didáticos. E mais ainda: no mesmo 

ano, a associação construiu um pavilhão de três salas de aulas com os 

recursos que vinham juntando da horta e de alguns colaboradores-

estrangeiros com a doação de recursos financeiros. 

Em 2019, o Ministério da Educação Nacional – MEN passou a 

integrar a Escola da Tabanca de Sintcham no sistema de ensino 

guineense, transformando-a em Escola do Ensino Básico Cassimiro 

N'fanda como homenagem ao um dos primeiros anciãos da comunidade 

da tabanca de Sintcham. Nesse movimento, a escola ampliou sua oferta 

para mais de 300 alunos e, no mesmo ano, conseguiu implementar 

turmas do ensino pré-escolar – a partir dos 3 anos de idade – e do ensino 

básico – até o 7º ano de escolaridade – devido a demanda da comunidade 

e preocupação dos encarregados com a escolarização das crianças.  

Num sistema de gestão compartilhada, os custos com a seleção de 

professores, contratação e pagamento de salários, assuntos pedagógicos 

ficaram sob a responsabilidade do Ministério da Educação Nacional, 

enquanto as despesas, manutenção e a área financeira, com a direção da 

escola e a associação da tabanca. Nas palavras do presidente da 

associação da tabanca,  

 

“Essa foi a chance das aulas de alfabetização de adultos 

continuarem a funcionar até hoje no período da noite com 

melhores condições, pois, a UNICEF passou a financiar 

painéis solares, baterias e lâmpadas para reduzir a despesa 
com iluminação e melhorar o funcionamento da instituição, 

no período da noite”. (Forma N’bundé, 2021). 
 

  

Desse legado, ficam poucas certezas, mas sobram tentativas 

esperançosas de que, se não estamos próximos de alcançarmos a 

igualdade de gênero na educação formal do sistema educativo guineense, 

buscamos apontar que o ‘direito a ter direito’ a uma educação escolar 

parte dessa luta em reconhecer a pedagogia da libertação como resultado 
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da eterna e permanente busca da pessoa por sua redenção e 

humanização.  

 

Considerações Finais 

 Nos estudos desenvolvidos sobre a alfabetização e educação de 

adultos nos países africanos podemos notar algumas recorrências que, 

no caso de Guiné-Bissau, reforçam alguns elementos enriquecedores 

para o fortalecimento e diálogo com Freire, em especial. Apontamos que 

o processo de colonização e submissão forçada com que o povo guineense 

sofreu até alcançar sua independência, em 1973, colaborou 

[negativamente] para a escassez de escolas e aumento das 

desigualdades educacionais. 

Na abordagem feita, o analfabetismo oriundo das questões de 

submissão e subalternização cultural da população reforça as 

consequências de situações emblemáticas ainda na contemporaneidade, 

como o analfabetismo feminino. Nessa perspectiva, é sempre bom 

destacar as contribuições de Paulo Freire em Guiné Bissau no sentido de 

dar assistência [e consultoria] ao país em campanhas de alfabetização 

entre as comunidades, sobretudo, rurais; em desvelar no povo 

guineense, as consciências libertadoras [no plural] no qual o processo 

educativo pode gerar na formação de pessoas autônomas e livres das 

situações impostas de tal forma, que não as permitem reconhecer o 

quanto são vítimas desse processo de alienação e dominação. 

A cultura africana tem sido desafiada à adaptação e revisão de 

práticas que, além de polêmicas, não colaboram para a produção de 

novas sociedades, ou seja, mentalidades e comportamentos que superem 

as marcas coloniais de uma educação voltada para os rapazes em lugar 

de se estabelecer a igualdade de gênero. Em outras palavras, os ritos e 

práticas de iniciação das raparigas, o casamento prematuro ou forçado, 

a gravidez precoce, a imposição das mulheres nas tarefas domésticas, 

são algumas experiências associadas às tradições, religiões e valores que 
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deixam cicatrizes que, longe de parecer simples, exigem da educação 

escolar alternativas de superação, resistência e luta pelo engajamento à 

promoção da igualdade de direitos e a própria cidadania. 

Nesse sentido, o movimento popular de criação das escolas 

comunitárias ou rurais nas tabancas mostram bem as implicações na 

produção do homem novo, liberto e consciente de sua ação 

transformadora local e nacional. No caso, a ausência do Estado no direito 

de universalizar a educação escolar e, dessa maneira, investir na 

ampliação das escolas formais não foi suficiente para impedir que a 

associação de moradores da tabanca de Sintcham criasse, no âmbito da 

educação não-formal, a princípio, a Escola da Tabanca de Sintcham que 

atenderia as crianças e, ao mesmo tempo, aos interessados na 

alfabetização e processo de escolarização, a exemplo das mulheres-

mães. 

Ainda no campo das políticas públicas, reafirmar a estrutura dos 

sistemas de ensino pela Lei de Bases do sistema educativo guineense dão 

mostras que a educação de adultos tem um longo percurso até ser 

reconhecida como uma modalidade de educação ligada à obrigatoriedade 

do Estado pela oferta aos que nunca frequentaram ou que foram 

impedidos de permanecer nos bancos escolares. Essa realidade tem [e 

continua] contribuindo para que a sociedade civil organizada e as 

parcerias internacionais e nacionais com projetos educativos de ONG’s, 

instituições financeiras, organismos internacionais ligados à área da 

educação, recorram ao povo guineense e ao Ministério da Educação 

Nacional para implementação de políticas de apoio à educação formal, 

trabalho e renda da população. 

Como mencionado no estudo, a Escola da Tabanca de Sintcham 

com o apoio da Soguiba, organização não-governamental espanhola, 

conseguiu que a oferta da educação escolar pudesse acontecer com o 

interesse do Ministério da Educação Nacional em participar do processo 

de flexibilização e abertura da educação nacional. Também, ao mesmo 
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tempo que nos possibilita o (re)encontro com África, nas palavras de 

Paulo Freire nos registros que fez em sua passagem por Guiné-Bissau, 

podemos dizer que nos africanizamos cada vez que, direta ou 

indiretamente, estamos envolvidos com a sociedade africana e, no caso 

do estudo, a educação guineense. 

Com as reflexões aqui apresentadas, pretendemos promover mais 

esperanças nos que acreditam na caminhada árdua e complexa, geradora 

de transformações promovidas pelo conhecimento não-formal e formal 

que tampouco se esgotam nesse texto.  
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