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Ninguém é velho só porque nasceu há muito tempo ou jovem
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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 paralização como sinal de morte.
(FREIRE, 2005, p. 56)
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RESUMO
Este estudo trata da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e discute a educação da pessoa no
processo socioeducativo na Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI). Aborda a
importância do trabalho em EJA na educação da pessoa idosa; analisa aspectos educativos
que concretizam o acesso e a permanência da pessoa idosa na UATI; amplia a discussão ao
investigar e buscar compreender as práticas educativas e sociais que asseguram o programa
enquanto materialização de política pública; estabelece relação entre o processo de educação
escolar e social dos partícipes da UATI que garante o desempenho qualitativo do Programa.
Adotada a pesquisa com abordagem qualitativa com o viés fenomenológico, evidencia o
caráter descritivo da investigação, a autobiografia como dispositivo metodológico,
instrumentaliza e adota como fonte geradora de corpus da pesquisa a entrevista narrativa. A
discussão remeteu ao conceito da EJA, abarcou o recorte histórico da construção da
educação da pessoa idosa na Bahia, a importância e o significado da UATI enquanto política
pública na educação continuada, compreendendo o processo socioeducativo concernente à
trajetória de vida da pessoa idosa, os desafios pela manutenção da qualidade formativa para
os atores sociais. Nas narrativas autobiográficas buscou perceber a ótica e o sentimento do
sujeito-aprendente do espaço educacional inovador, da ressignificação da vida na fase idosa
e da reconstrução de si a partir de aprendizagens e saberes vivenciados no ambiente
socioeducativo da UATI. As análises autobiográficas revelaram uma educação voltada para
um envelhecimento bem-sucedido, com autonomia, bem-estar, melhoria da qualidade de
vida, inclusão social em que a evolução pessoal dos sujeitos-aprendentes advém do modelo
de educação socioeducativa com prática educativa voltada para a subjetivação, aceitação de
“si”, consciência de “si” e do desejo e necessidade de aprender ao longo da vida.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Autobiografia. Educação de pessoas
idosas. Universidade Aberta à Terceira Idade
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ABSTRACT
This study talks about Youth and Adult Education and discusses the education of the person
in the socio-educative process in the Open University to the Third Age (UATI). Addresses
the importance of Youth and Adult Education work for the education of the elderly; analyses
educational aspects that materialize the access and the permanence of the elderly in UATI;
amplifies the discussion by means of investigating and seeking to understand the educational
e social practices that assure the program as materialization of public policy; establishes
relations between the school and social education process of UATI participants which grants
the qualitative performance of the Program. The research with qualitative approach with
phenomenological focus was adopted, evidences the descriptive character of the
investigation, the autobiography as methodological apparatus, instrumentalizes and adopts
as source for the corpus of the research the narrative interview. The discussion referred to
the concept of Youth and Adult Education, comprised the theoretical cutout in the
construction of elderly education in Bahia, the importance and the meaning of UATI as
public policy in continuing education, comprising the socio-educative process concerning
the life trajectory of the elder, the challenges for the maintenance of formative quality for the
social actors. By means of the autobiographic narratives, it sought to perceive the point of
view and the feeling of the subject-learner about the innovative educational spaces, the
resignification of life in the old age and the self-reconstruction based on learning and
knowledge lived in the socio-educative environment of UATI. the autobiographic analyses
reveal an education focusing a well-succeeded aging, with autonomy, well-being,
improvement of life quality, social inclusion in which personal evolution of the subjectlearners comes from the socio-educative education model with educational practice driven to
subjectivation, acceptance of the "self" and the desire and need for learning throughout life.
Keywords: Youth and Adult Education. Autobiography. Education of the elderly. Open
University for the Third Age.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo se configura na adoção de uma modalidade de investigação, com a
tratativa autobiográfica de pesquisa, amparada pela linha da perspectiva narrativa, objetivando
dialogar e analisar a narrativa dos idosos sobre a UATI. Buscamos compreender o que está
sendo praticado atualmente no campo em estudo, os desafios enfrentados e as mudanças
sociais na vida dos idosos, a partir de um Programa socioeducacional oferecido pela
Universidade Aberta à Terceira Idade, na Universidade do Estado da Bahia.
Nessa perspectiva, optamos por iniciar a discussão tratando das contribuições e do
papel das ciências no processo da longevidade populacional, bem como na progressão da
qualidade de vida, mesmo que esta esteja distante do ideal, mas em condições melhores que
em décadas passadas.
A melhoria nas condições de vida, de um modo geral, repercute demograficamente no
envelhecimento da população e, nesse sentido, requer a oferta de políticas públicas que
proporcionem, às pessoas em geral, a percepção da naturalidade desse envelhecimento e, às
pessoas envelhecidas, aprender a conviver de forma positiva com as limitações, mantendo-se
em atividade física e mental até alcançar idades mais avançadas.
Para a população envelhecida, os desafios de estar no/para o mundo e participar de
forma efetiva e autônoma manifestam-se nos paradigmas e nos conceitos atuais sobre as
pessoas idosas carregados de preconceitos e estigma. Por isso, estar na terceira idade significa
viver uma fase bela e complexa da vida que requer um processo de superação e luta pela
manutenção e garantias dos direitos constitucionais.
Os avanços construídos ainda não foram suficientes para vencer os desafios, o que
justificam as lutas dos movimentos sociais e das organizações não governamentais por ações
de governo em prol dos idosos, tais como: políticas de saúde, visando enfrentar problemas
sociais nas diferentes regiões brasileiras; o Estatuto do Idoso; dentre outros.
Marcada a importância do estudo, contemplamos nas narrativas (auto)biográficas a
busca pela compreensão das questões da educação da pessoa idosa e das políticas públicas
necessárias para atender os idosos que vivem o processo de exclusão. Nesse contexto, a
Educação de Jovens e Adultos (EJA) assume, historicamente, um papel importante enquanto
espaço de inclusão dos idosos através da educação.
Por outro lado, comungamos com a tese da necessidade de investir em técnicas e
tecnologias e na qualificação de profissionais que atuem junto à população idosa nos diversos
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campos do saber, nos quais a necessidade humana exige a valorização dos saberes e das
experiências de vida que cada pessoa idosa traz na sua mochila de conhecimento. Diante
disso, evidenciamos a falta de incentivo, de pessoal qualificado e de espaços em que os idosos
possam exercer atividades sociais e educativas. Tudo isso para atender às necessidades
exigidas pela idade, além de servir como espaço para a educação de idosos, tornando-se um
lugar de troca de experiências.
Nesse âmbito, existem fatores que não influenciam os idosos a buscarem e
permanecerem nesses espaços, tais como: a pouca oferta de vagas em cursos adequados à
necessidade do idoso; o número de instituições públicas e particulares ofertando esse serviço;
os problemas relacionados à locomoção e acessibilidade do idoso; a pouca divulgação acerca
de vagas e oportunidades; dentre outros.
A discussão dessas questões tornou-se necessária em face da pouca opção de espaços
dedicados à atenção e atendimento ao público idoso, condição relacionada direta e
principalmente ao descaso do poder público. Assim, ao adotar a perspectiva autobiográfica na
investigação, buscamos ir ao encontro de respostas que abarquem as exigências e
características da educação à pessoa idosa, alvo de investigação por estudiosos no assunto,
mergulhando na intimidade das carências no mundo da pessoa idosa, dando conta dos
objetivos pleiteados com resultados exequíveis.
Para tanto, focamos o nosso estudo na autobiografia, com a perspectiva de que os
idosos movem seus diferentes sentimentos e episódios importantes relacionados ao processo
formativo, antes e durante a fase idosa, no sentido de analisar o presente, mas objetivando
estabelecer possibilidades para o futuro em que se vislumbra um aumento significativo da
população idosa.
Utilizamos a autobiografia não apenas como forma que descreverem as histórias ou
episódios de vida, mas adquirindo, também, uma função de avaliação das condições moral e
ética vividas pela pessoa idosa. Consideramos a necessidade de promover a história de vida
em educação de cada um dos sujeitos, desde o princípio, sem questionar o fracasso escolar, a
não obtenção do diploma da educação média ou graduação, deslocando-os da carência para
suas possibilidades de ser.
Nesse sentido, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), programa de extensão
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), se apresenta como sendo um dos espaços que
traz a possibilidade de valorização e de transformação dessa fase da vida, através da
educação. É preciso promover a compreensão do envelhecimento como um processo, de
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forma que a pessoa idosa possa ser vista como alguém que consegue se manter em atividade,
no espaço familiar, social ou escolar.
Para firmar a importância dispensada pela UATI no papel que desempenha na
educação da pessoa idosa, - egressas ou não da EJA – as informações preliminares contidas
nas entrevistas narrativas deram conta da satisfação dos idosos que ingressaram nesse
programa, mostrando que a qualidade de vida vem melhorando gradativamente, e apontam
um longo caminho a trilhar na busca por ações e soluções que venham equalizar os problemas
socioeducativos vividos pelos idosos.
Concernente ser um espaço de diversidade e de múltiplas vivências, de diálogo, entre
saberes e culturas, no qual também afloram as desigualdades sociais, sobretudo num país
marcado pelas injustiças, a UATI possibilita uma educação de modo que os idosos possam ter
um aprendizado de forma adequada. Em se considerar e valorizar todo o conhecimento que
esses sujeitos-aprendentes adquiriram ao longo da vida, aprendido de diferentes formas,
educações e contextos socioculturais, tornou possível a interação social – apesar dos desníveis
econômicos e educacionais – o que faz dessa proposta socioeducativa dialógica e humana,
pois o reconhecimento deste aprendizado, somado à conscientização tanto do educador como
do educando, dá a possibilidade da permanência da pessoa idosa nesse espaço educativo para
dar continuidade a busca pela aprendizagem com empenho e motivação.
Nossa aproximação com esses atores sociais condicionou a observar e a entender
melhor as alegrias e as tristezas enquanto egressos da EJA. Muitos foram concluintes do
ensino fundamental ou do médio, com a possibilidade de uma educação consequente, mas
tolhida pelo estigma da incapacidade. Diante do quadro de possibilidades, o ingresso dos
idosos na UATI denota uma forma de não interromper o processo de ampliação e de busca
pelo conhecimento.
Trata-se, portanto, do direito ao “desenvolvimento pleno da personalidade humana”
desses sujeitos que têm suas especificidades que beiram ao especial, principalmente, quando
se trata da compreensão desta modalidade de ensino, que é diferenciada e deve ter o foco na
singularidade, na diversidade de vida e no trabalho de cada indivíduo.
Nesse sentido, quão importante é fazer valer o desejo desses sujeitos-aprendentes que
buscam aprender a sobreviver na maturidade, renovar conhecimentos, bem como se
desenvolver em um processo de extensão cultural. Para muitos desses aprendentes, ingressar
na UATI é a oportunidade de realizar o sonho da formação na área do seu interesse; para
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outros, é simplesmente dar continuidade a meta de melhorar a aprendizagem da leitura e da
escrita.
Entendemos que a discussão do tema da educação da pessoa idosa parte do
pressuposto da existência de objetivos, levando em conta todo o contexto social, econômico e
político, bem como os avanços da ciência que possibilitam uma maior longevidade, que
satisfazem e fazem o homem arvorar a procura do novo, de novas descobertas e de novas
verdades. Nesse contexto, surgem as questões de manutenção e de ampliação dos espaços que
promovem a perceptibilidade e a cidadania dos idosos, pautados na perspectiva de inclusão
pela educação, no respeito aos direitos e às liberdades fundamentais.
A proposta de discutir a temática da educação de idosos egressos da EJA e ingressos
na UATI da UNEB objetivou responder à seguinte questão: qual é a importância do trabalho
em EJA realizado pela Universidade Aberta à Terceira Idade para o aluno idoso?
A UATI é aqui apresentada como sendo um espaço público que vem dando a devida
importância e oportunidade aos idosos – egressos ou não da EJA - a darem continuidade à
educação. Enquanto seres incompletos, esses idosos podem ser retirados da condição de
exclusão e se desenvolverem com a consciência do envelhecimento ativo e bem-sucedido,
com a autoestima valorizada.
Trata-se em dar continuidade aos prazeres vividos na escola, mesmo que tardiamente,
mesmo tendo seus direitos sufocados pelo clichê de “não tenho mais idade para estudar” e
pela vontade interrompida com falta de espaço formativo ideal para abrigar esse público,
concedendo-lhe o direito à educação ao longo de toda vida.
Sendo assim, buscar novos saberes é uma ação perfeitamente entendida e, nesse
processo, os sujeitos constroem o conhecimento e se educam nas suas relações sociais, em
função de sua inconclusão, que se constitui um processo inerente ao existir humano, na sua
formação enquanto uma pessoa cidadã. É nesse sentido que vemos a importância da educação
de idosos como possibilidade de conscientização e mobilização social, ultrapassando as
barreiras da inclusão, servindo de instrumento de empoderamento de homens e mulheres que
compõem esse grupo social de excluídos.
Elegemos como objetivo geral: analisar aspectos educativos que concretizam o acesso
e a permanência da pessoa idosa na Universidade Aberta à Terceira Idade. Nesse sentido,
entendemos que o processo de inclusão de idosos através da educação de adultos e idosos
deve deixar de ser vista como uma mera executante da educação àqueles e àquelas de idade
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mais avançada, por não entendermos que exista limite para a necessidade de aprender e
ampliar a mochila dos saberes.
Concomitantemente, elegemos como objetivos específicos: investigar o significado e a
importância da EJA na educação da pessoa idosa, através do Programa da Universidade
Abertas à Terceira Idade; compreender as práticas educativas e sociais da UATI que
assegurem o programa enquanto materialização de política pública; estabelecer relação entre o
processo de educação escolar e social dos partícipes do Programa que garanta a qualidade do
processo.
Consideramos o estudo de suma importância, pelo ecoar das questões que foram
levantadas, pelos resultados que contribuam para a reflexão e ações voltadas às questões que
envolvem o envelhecimento e o bem-estar do idoso, no que tange ao seu reconhecimento
social concomitante ao processo educacional e cultural.
Nesse contexto, acreditamos que a UATI continuará com sua missão de contribuir
com o processo de aquisição de novos conhecimentos, com a valorização e resgate das
identidades de homens e mulheres com sessenta anos ou mais, além de servir como referência
para educadores da EJA na tratativa das questões das práticas educativas e metodológicas
relacionadas com os idosos na escola.
Por isso, mantemos a visão de que vivemos numa sociedade excludente, com uma
conjuntura social, política e econômica, marcada pela ausência de políticas públicas voltadas
a assistir o sujeito idoso, que também vive o fenômeno da desigualdade social.

1.1 INFLUÊNCIA PROFISSIONAL, RAZÕES E RELEVÂNCIA DO ESTUDO NA
PERCEPÇÃO AUTOBIOGRÁFICA DO PESQUISADOR

Neste subcapítulo, trago o caráter autobiográfico como forma de apresentar um pouco
da minha história de vida, minha itinerância, constituindo a elaboração resumida da minha
autobiografia ou narrativa de si a partir da invocação da memória, mesmo sabendo que ela, a
memória, “[...] é algo que não se fixa apenas no campo subjetivo, já que toda vivência, ainda
que singular e auto-referente, situa-se também no contexto histórico e cultural. A memória é
uma experiência histórica indissociável das experiências peculiares de cada indivíduo e de
cada cultura” (SOUZA et. al. 2007, p. 63).
Nesse sentido, as lembranças e a memória narrativa convergiram no propósito de
esboçar, ainda que resumidamente, a trajetória da minha vida e do meu caminhar
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profissional/social imbricados com a educação. Ao recorrer às lembranças, remeto-me a uma
recuperação do eu dentro da dimensão genealógica, sustentada pela memória narrativa,
triangulando, segundo Souza (2007, p. 64), com “[...] um olhar retrospectivo e prospectivo no
tempo [...]”; espaço e vida.
Por isso, foi importante entender quando Souza (2007, p. 66) explicita que “Narrar é
enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual construímos um sentido e damos
um significado”. Nesse sentido é que inicio narrando a minha origem: de família humilde do
interior da Bahia – Conceição do Almeida – sou o terceiro de uma geração de 11 filhos do Sr.
Alcides Alves de Souza e de D. Maria de Lourdes de Cerqueira Souza, que mal cursaram a
terceira série do antigo curso primário, mas deles veio à base da minha formação educativa e
social.
Toda minha educação formal foi em escolas públicas: o fundamental, nas escolas da
rede municipal da minha terra natal; o ensino médio, no colégio público da rede estadual, na
cidade vizinha de Cruz das Almas, porque em minha cidade natal só tinha um colégio
particular e não havia como pagar pelos estudos.
Com a formação no ensino médio em Técnico em Administração, e partindo para a
capital, Salvador, fiz o curso Técnico na Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), hoje
Instituto Federal da Bahia (IFBA); depois, a graduação em Filosofia, feita na Universidade
Católica do Salvador (UCSal), com recursos próprios, pois na época já trabalhava na
indústria, exercendo a profissão de técnico em Instrumentação, fruto do curso técnico da
ETFBA.
Meu envolvimento com a educação de adultos e idosos teve início com a campanha de
alfabetização desenvolvida pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Quando
ainda jovem, lá com os meus 13 anos, por volta dos anos 70, conheci uma escola em um dos
distritos de Conceição do Almeida, durante o dia, funcionava com o ensino primário,
nomenclatura da época para escola de crianças e, à noite, sob a luz de candeeiros, se
transformava em uma escola para adultos e idosos, tendo à frente meu tio, professor leigo,
chamado por muitos de Mestre.
Tudo acontecia em uma grande casa de um casal de tios, local de minha estadia
durante o período das minhas férias escolares, quando acompanhava os trabalhos numa
pequena benfeitoria da família, a qual chamávamos de roça. Durante todas as noites, ali se
estabelecia uma escola de adultos com as mesmas práticas aplicadas às crianças do ensino
primário.
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Como toda escola rural, formada por homens e mulheres, os chamados rendeiros das
fazendas e sítios da localidade, as “Migrações, deslocamentos, mobilidade social, fixação na
terra, lugares de origem, intervenção social, dinamismo local e função da escola são marcas
que acompanham, historicamente, os lugares destinados às escolas rurais no contexto
educacional brasileiro” (SOUZA, 2012, p. 17).
Na análise que faço hoje, vou ao encontro de Arroyo (2006, p.17) ao defender que:
“[...] costumo dizer que a formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre
foi um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estava acontecendo a EJA”.
Inconscientemente, ali já começava minha caminhada na educação de adultos e idosos,
auxiliando-os a tomar nas mãos calejadas um lápis para ensinar-lhes a contornar as letras que
formavam seus nomes. Era a chamada alfabetização dita apenas por saber assinar o nome e
ler, embora muito pouco!
Diante daquele cenário que ora revivo, busco mergulhar na fonte do pensamento
freireano que me leva a seguinte reflexão: “[...] o fato de ele necessitar da ajuda do educador,
como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador, anular
a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura
desta linguagem” [...] (FREIRE, 2015, p. 13).
Aquele era um processo que se repetia com a mesma prática adotada no ensino
primário com crianças e, naquele momento, servia de incentivo para que aqueles adultos e
idosos conquistassem seus sonhos de saber ler e escrever. Iniciava-se, ali, o processo de
inclusão social daqueles adultos e idosos que buscavam na escrita uma forma de se libertar e
se afirmar na sociedade enquanto cidadão ou cidadã que sabia assinar o nome.
Para muitos, significava não ter mais que se utilizar da identificação digital – ser uma
pessoa letrada como se dizia naquela época – condição essencial para ser reconhecido/a tanto
no âmbito social como político, pois havia a satisfação de poder votar sem sair da cabine de
votação com dedos ainda sujos de tinta, ou mesmo dentro dos bolsos das calças para esconder
as marcas perversas do analfabetismo.
Entendo, portanto, que naquela época a escola para aqueles adultos e idosos já
[...] representava uma dívida social não reparada para com aqueles que não tiveram
acesso nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela e
tenha sido à força do trabalho empregado na constituição de riquezas e na elevação
de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento
imprescindível para a presença significativa na convivência social contemporânea
(BRASIL, 2000, p. 5).
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Foi com todo entusiasmo, enquanto partícipe daquele processo de aprendizagem,
fazendo um papel de auxiliar do professor, que vi muitos idosos vencer a identificação digital,
não nos moldes atuais, e saírem felizes e empolgados, visto que poderiam dar o voto eleitoral
ou receber a aposentadoria do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), nesse
caso, sem terem que sujar os dedos para assinar. Se bem me lembro, naquela época, anos de
1970, os analfabetos não tinham direito de votar e ser votado. Só foi possível a partir de 1982
que mesmo não sabendo escrever a pessoa tinha o direito a votar.
Por um bom tempo, acompanhei o meu avô idoso que não sabia ler e escrever. Estava
ali, em meio aos idosos, quando se dirigiam a uma cidade vizinha para receber a
aposentadoria

do

FUNRURAL,

participando

das

conversas,

observando

seus

comportamentos, trocando experiências, se bem que aprendendo mais que ensinando, a não
ser quando dizia respeito ao ato de ler e escrever.
Foi nesse período de convivência que passei a perceber o drama vivido pelos
analfabetos, aqueles idosos a me pedirem para ensinar a assinar o nome, se verem livres
daquela coisa da identificação digital, e “[...] do ponto de vista social, facilitar-lhe a sua
passagem de uma cultura oral a uma cultura escrita, a contribuir para sua melhoria e do
grupo” (MOURA, 1999, p. 31).
Muito jovem, a idade não me credenciava como procurador do meu avô ou de outro
idoso, papel exercido pelo preposto e agenciador no FUNRURAL, mas lá estava eu, para
servir de garantia que nada de errado ocorresse com os seus vencimentos. São fatos que ainda
trago nas lembranças com “[...] possibilidades de narrar as experiências. O tempo e a
memória, o tempo instala-se nas vivências circunscritas em momentos; o tempo é o situar-se
no passado e no presente” (SOUZA, 2006, p. 102).
Avalio, a partir da escrita do autor supracitado, que minha dedicação às questões que
envolvem os idosos nasce das experiências no tempo de convivência e aproximação com os
meus avós e com os idosos do processo de alfabetização na escola rural. Certamente, foi a
marca que ficou imputada no meu subconsciente, e, mais tarde, despertada já na condição de
professor.
Nada foi planejado para, nos dias de hoje, estar como professor em educação de
pessoas jovens, adultas e idosas. Ao longo da minha caminhada junto a Educação de Jovens e
Adultos, que começa oficialmente em 1994, concomitante com as atividades que já realizava
na indústria, vivi experiências e influências desses senhores e senhoras que passaram pelo
banco da escola, que na minha visão simplista rotulei como meus alunos. Na verdade, foram
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sujeitos que me fizeram transportar sentimentos e emoções que estavam adormecidas no meu
eu, revisitando minhas representações sociais para, de lá, trazer um olhar humanístico para
esses novos sujeitos da EJA.
O entendimento que Cavaco (1999, p. 178) traz sobre a escolha da profissão corrobora
e justifica a minha escolha em ser professor, ao afirmar que:
Por outro lado, reconhece-se que a escolha de uma profissão e a trajetória de
trabalho de um indivíduo resulta de múltiplos fatores: implicam redes de relações
sociais e culturais tecidas de diversos níveis e atravessadas por lógicas próprias,
feitas de acaso e circunstâncias, de aspirações e de constrangimentos, de
coincidências e de decisões.

Estar em contato direto com esses atores, adultos e idosos, correndo atrás, como
muitos deles gostavam de se posicionar, simbolizava uma corrida contra o prejuízo e, para
eles, significava o tempo perdido em que cada um passou ausente da escola. Muitos estavam
ali, depois de um dia inteiro de trabalho braçal, ou mesmo estando já aposentados, movidos
pelo interesse de aprender a ler e a escrever e, apesar de toda experiência vivida, sentiam-se
envergonhados pela incapacidade de realizar atividades relacionadas ao domínio da leitura e
da escrita. Além da falta de conhecimentos úteis à ajuda a seus filhos e netos nas tarefas
escolares, se sentiam excluídos das rodas de conversas familiares com os mais novos. A fala
característica de quem não teve acesso à escola, por vezes reclamada pelos familiares, era o
motivo da vergonha, corrigida diante de estranhos, o que não deveria ser problema à
manutenção da comunicação. Neste sentido, Freire (2001, p. 58) tinha toda razão em defender
esse ponto de vista ao afirmar que:
É preciso saber ouvir, ou seja, saber como ouvir uma criança negra com a linguagem
específica dele ou dela, com a sintaxe específica dele ou dela, saber como ouvir o
camponês negro analfabeto, saber como ouvir um aluno rico, saber como ouvir os
assim chamados representantes de minorias que são basicamente oprimidas.

Todo pensamento desses adultos e idosos ao retornarem à escola estava voltado para o
se formar, como se referiam quando pensavam em concluir o ensino fundamental ou o ensino
médio. Ouvi e presenciei muitas histórias desses atores, mas foi de uma aluna, com os seus 58
anos, de quem ouvi algo mais emblemático e significativo enquanto professor. Ela disse:
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“Estou fazendo esse sacrifício para ter o canudo na mão para esfregar na cara de muita gente”
(MRF)1.
Ainda tenho em Freire (2004, p. 44) o aporte para entender toda a angústia daquela
senhora, quando ele afirma: “[...] só a custo de muita teimosia se consegue tecer a vida com
sua quase ausência ou negação, com carência, com ameaça, com desespero, com ofensa e
dor”. Dialogando com o autor, percebemos que a teimosia vista por muitos, nada mais era que
o ímpeto para conquistar a formação para vencer os obstáculos e as dificuldades vividas no
dia a dia.
Certamente, naquela época não me veio à mente questionar aquela reação; acredito
que se deve à forma como foi tratada, a humilhação a que foi submetida e daí o surgimento de
toda aquela garra para voltar à escola em busca de vencer a condição da estigmatização e do
analfabetismo, por não dispor do conhecimento tecnológico de ler e escrever, pois, conforme
Soares (2010, p. 20), “[...] o analfabeto é aquele que não pode exercer em toda a sua plenitude
os seus direitos de cidadão, é aquele que a sociedade marginaliza, é aquele que não tem
acesso aos bens culturais de sociedades letradas e, mais que isso, grafocêntricas”.
Em um breve diálogo com a autora, chego ao entendimento que a intermitência na
frequência escolar, a falha na alfabetização que obviamente levou a não dominar a técnica de
ler e escrever, esteve no centro das questões vividas por aquela aluna: vivenciando a
humilhação social e no trabalho que tanto vem causando fraturas éticas no ambiente laboral e,
também, as fraturas éticas no lar.
Foram muitos os fatos vividos por aqueles adultos e idosos e, hoje, entendo não serem
pertinentes à presença de tais fatos na vida dos novos sujeitos da EJA, por uma questão de
justiça e afetividade, pelo respeito à cultura e à diversidade.
Na minha vivência, por mais de 17 anos em sala de aula, passei mais tempo assistindo
esses alunos, proporcionando-lhes momentos de interação social, ouvindo desses idosos suas
histórias de vida e buscando contextualizá-los dentro daquilo que tinha programado para
ministrar nas aulas. Assim, acredito que o mesmo ocorrerá nesse trabalho de pesquisa, no
qual, em determinado momento, sujeito e objeto perderão seu valor científico, seremos todos
sujeitos ou objetos do estudo. Fiquei particularmente atento a isso!

1

Aluna da EJA, Tempo Formativo III, Eixo VII, casada e com filhos maiores de 18 anos. Retornou a escola em
busca da formação escolar oportunizada por não ter mais as obrigações com o acompanhamento dos filhos e do
marido que já gozava da aposentadoria, diante dos desafios e dificuldades vividas no cotidiano social e familiar.
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Em outra faceta, atuando como gestor escolar por 7 anos, vivenciei situações que me
trouxeram indignações e algumas inquietações. Especialmente, ao ver alunos e alunas que
pretendiam abandonar a escola por não se sentirem motivados; a maioria deles adultos-idosos,
que viam seus primeiros sinais de animação e entusiasmo por voltar à escola serem diluídos
pelas ausências dos professores, a falta de acolhimento na sala de aula, por se tratarem de
alunos idosos, tanto pelos professores quanto pelos colegas, bem como a falta de estrutura da
escola. Todo esse contexto me levou a eleger como problema dessa pesquisa as práticas
pedagógicas e metodológicas e ampliar a discussão delas enquanto fatores impactantes no
desejo dos educandos idosos em dar continuidade aos seus estudos.
Eram muitas as reclamações que exigiam de mim todo um trabalho de convencimento
e um envolvimento maior com cada aluno para retirar a ideia de abandonar a escola,
principalmente, por ter visto a alegria e o entusiasmo ao retornarem a ela e também por
entender que os fatores influenciadores para o abandono poderiam ser contornados ou pelo
menos minimizados com ações novas e eficazes. Ver novas alternativas na condução da
gestão da escola não significa “Dizer que algo é inovador em relação ao tradicional, significa
aqui não apenas substituir métodos convencionais por outros. Trata-se de reformular a própria
finalidade da educação, isto é, colocá-la a serviço das forças emergentes da sociedade”
(SAVIANI, 1980, p. 21).
Apesar de exigentes e impacientes com as questões da escola, esses aprendizes eram
sujeitos que vislumbravam ser aquele um espaço concretizador das esperanças ali depositadas
e, portanto, era preciso investir em soluções com o objetivo de sanar tudo aquilo que causava
a revolta dos alunos e a minha indignação. “Como professor, um simples questionário pode
substituir uma aula?” Esse era o questionamento que muitos faziam quando faltava um
professor e o professor de outra disciplina entendia que estava antecipando a aula,
simplesmente passando um questionário, isso quando não se juntava as turmas, fato que era
outro motivo de reclamação.
No meu entendimento, isso fugia daquilo que foi dito enquanto uma proposta do papel
e da missão educacional da escola.
Por isso, nos tempos atuais, o trabalho educacional vem ganhando relevante
importância, principalmente porque se deseja descobrir qual é de fato a verdadeira
missão das instituições de ensino, especialmente diante da abertura democrática no
caso brasileiro e nos países em via de desenvolvimento (AMORIM, 2007, p.13).
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Não concordar com tais práticas pedagógicas e educativas significava investir em um
trabalho de conscientização que levasse o professor ao entendimento do papel da EJA e,
principalmente, a necessidade da atenção e acolhimento àqueles alunos que ali estavam: os
trabalhadores cansados depois de um dia de trabalho, muitas vezes famintos, pois saiam direto
do trabalho para a escola, e os idosos.
Assim, entendia a escola como sendo um lugar de educação reconhecido pelo papel
histórico que exerce no desenvolvimento desses sujeitos e “[...] Nesse sentido, a educação tem
evoluído com o objetivo de procurar modelar o comportamento, os saberes, as atitudes e os
valores de uma determinada comunidade” (AMORIM, 2007, p. 33).
Não se quer, aqui, pensar em uma escola puramente operacional, uma escola apenas
formadora, mas uma escola que auxilia e participa da promoção social e cognitiva dos sujeitos
e, nesse sentido, a escola que acreditava, desde aquele momento, ter um papel de fundamental
importância na mudança de vida desses sujeitos, do desenvolvimento socioeconômico e, por
isso, entendia que
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas,
ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção
de um saber, que vai além do saber de pura experiência feita, que leve em conta as
suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito de sua
própria história (FREIRE, 2006, p.16).

O balanço que faço dos posicionamentos de Amorim (2007) e Freire (2006) corrobora
o entendimento de que defendo uma educação voltada para a construção de uma sociedade
justa e democrática, que esteja edificada a partir do respeito à realidade na qual o educando
está inserido, o que quer dizer uma sociedade pautada no processo de educação evoluída e
participativa, humanizadora e dialógica.
Em alguns momentos, busquei promover algumas atividades interativas com projetos,
atividades nos laboratórios de Física e Química, onde os equipamentos, instrumentos e
objetos que lá estavam passaram a ser atrativos e motivos de curiosidade para aqueles alunos
e alunas, principalmente os mais idosos que nunca os tinham visto. Por vezes, tive de ficar
acompanhando os alunos nesses laboratórios a questionar e a querer saber mais das coisas que
ali estavam e a conhecer o novo.
Durante o período que denominamos tempo de serviço ou tempo de magistério, dito
como antigamente, enquanto professor ou mesmo gestor, acompanhei vários episódios que
me fizeram buscar alternativas para as situações vivenciadas com os alunos da EJA. Algumas
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me fizeram pensar e nortear a idealização dessa proposta de pesquisa, que nasce da ansiedade
de idosos, beirando os 60 anos, desejosos em dar continuidade aos estudos, ao verem a
impossibilidade de realizarem esse intento, devido à pouca preparação para enfrentar o
processo do ENEM para adentrarem a Universidade, para aqueles que concluíam o Tempo
Formativo II.
Concomitante ao processo de chegar até a universidade havia situações em que os
alunos desejavam parar de estudar, devido à ideia de já terem cumprido com o objetivo de
concluírem o Ensino Fundamental e não tinham outro caminho a seguir, por entenderem que a
idade não permitia mais.
Eram situações antagônicas que me inquietavam e instigavam, a ponto de gerar uma
preocupação e abraçar o questionamento de um projeto escolar: o que fazer com os nossos
alunos idosos?
Essa preocupação foi se ampliando a ponto de realizar uma verificação acerca da
existência de instituições que atendessem essa demanda, para mim ainda desconhecidas, que
abraçassem e contemplassem o desejo daqueles que gostariam de dar continuidade aos
estudos. Para aqueles que queriam parar após concluir o fundamental, era só a tarefa de
convencer a continuar os estudos, pois existia a possibilidade de continuar ainda na EJA no
Tempo Formativo III.
Muitos não queriam continuar estudando formalmente, mas queriam continuar fazendo
algo que ocupasse a cabeça, dando continuidade ao processo de conhecer coisas novas.
Entendia que esses idosos tinham em seu contexto familiar situações extremamente
fragilizantes, que os colocavam na condição de vitimização constante e com a estima
extremamente baixa. Era o conflito da educação vivido na família, oriundo do contexto social
e se estabelecendo no seio familiar.
A verdadeira tolerância não é indiferente às ideias ou ao ceticismo generalizado.
Supõe convicção, fé, escolha ética e, ao mesmo tempo, aceitação da expressão de
ideias, convicções, escolhas contrárias às nossas. A tolerância supõe sofrimento, ao
suportar a expressão de ideias negativas ou, segundo nossa opinião, nefasta, e a
vontade de assumir este sofrimento (MORIN, 2011, p. 88 – 89).

Dialogando com Morin (2011), não foi difícil perceber que o conflito vivido por esses
sujeitos no seio familiar estava vinculado à intolerância, fruto do preconceito, da mancha, ao
ser apresentada na sociedade como pessoa inadequada aos moldes social; pessoa que não
contempla as exigências sociais e inabilitada a desempenhar e acompanhar as nuances sociais.
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Assim, também o próprio sujeito se vê diante do preconceito, que toma contorno de
xingamento, de agressividade, de se ver a partir do ser incapaz, que ganha requintes com a
intolerância. Em suma, não há tolerância para com aqueles adultos e idosos menos abastados
na educação, quanto à sua expressão de ideias, pois, na idade em que se encontram, ainda não
atingiram um grau de escolarização que lhes garanta um conforto social.
Foi justamente um casal vivendo situação semelhante que serviu de referência para
idealização e desenvolvimento desse projeto: ela, dona de casa, ele, um carpinteiro
aposentado. O que levou essa senhora a voltar à escola?
A vontade de voltar a estudar estava condicionada à presença e companhia do esposo,
o carpinteiro aposentado, fiel companhia todas as noites, na escola. Aqui, ainda vale aquele
velho jargão: mulher minha não anda só à noite, do tempo em que o adulto só podia ir para a
escola à noite. Juntos, eles concluíram o ensino médio. Depois, ela ainda cogitou a
possibilidade de dar continuidade aos estudos, fazer outra coisa que a deixasse mais ativa, de
modo que não ficasse dentro de casa, sem nada a fazer todas as noites, concentrada apenas na
televisão. Ele, só quis concluir o Ensino Médio, parou de estudar!
Foi muito complicado vivenciar determinadas situações e ficar sem ter o que fazer ou
mesmo dizer, pois as decisões já estavam tomadas, impossibilitando qualquer interferência,
até porque não tinha algo concreto a sugerir ou a oferecer. Ainda vinha à cabeça aquele
questionamento compartilhado de outros professores: o que fazer com os idosos?
Esse questionamento teve uma maior repercussão quando fiz 2 cursos de formação
para professores e coordenadores em EJA, em 2013 e 2014, promovidos pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia (SEC), quando vi em um dos projetos de aula elaborado por um
professor tendo justamente como tema “O que fazer com os nossos idosos?”
Muito recentemente, um aluno do 3º ano do Ensino Médio, de uma das turmas da
Unidade Escolar em que leciono, que também oferta o Ensino Médio além da EJA, nos seus
quase 60 anos, fez uma afirmação sobre minha atuação dizendo: “o professor nos ensinou a
falar!”. Isso me incomodou muito, pois, na verdade, apenas lhes dei o direito à fala, muito
negada nas práticas educativas. Para mim, era isso que estava faltando, dar voz e vez aos
sujeitos que trazem consigo uma bagagem de conhecimentos e experiências.
Esses eventos que trago nesse relato me fizeram refletir e avaliar todo esse tempo em
que me dediquei à função de professor ou mesmo gestor, revendo meus conceitos e
elaborando questionamentos. A partir disto, nasceu a ideia de estudar a educação da pessoa
idosa a partir da proposta promovida pela UATI, na UNEB.
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As razões do meu envolvimento com a temática da educação de idosos também estão
vinculadas à convivência que tive no passado com meus avós e outras pessoas adultas e idosas
analfabetas, vindo a aflorar esse sentimento durante as minhas atividades junto aos alunos
adultos, envelhescentes e idosos, enquanto professor e gestor da EJA. A relevância pela
escolha do problema está correlacionada aos conflitos vivenciados na escola, no que diz
respeito à permanência na escola e à continuidade dos estudos dos alunos idosos da EJA, da
valorização do envelhecimento e da fase idosa e, principalmente, pela forte tendência que
tenho em atuar junto a esse segmento em sala de aula.
Ainda no campo das razões e relevância, discutir o tema da educação da pessoa idosa
perpassou também pela percepção que tive – ainda hoje tenho – da necessidade de mudarmos
conceitos que estão postos na sociedade atual, os quais passam a ideia das instituições que
lidam com a realidade social dos idosos como um clube de velhos, rotulados como melhor
idade. Instiga também o estudo a falta de visibilidade para com esse segmento, no que se
refere à criação e manutenção de espaços sócio-formativos não como espaços generosamente
concedidos, mas como um direito voltado à proposta de educação ao longo de toda vida,
dentro da concepção do envelhecer como um processo biopsicossocial.
A nossa compreensão atual em discutir esse tema, trazendo a UATI da UNEB como
palco dessa discussão, reside na necessidade de contextualizar a ideia de valorização da
existência de cada pessoa, a partir da observação de como se operam os direitos à vida, do
nascimento a morte, sem perder de vista os processos educativos também refletidos na EJA.
Por outro lado, vemos a necessidade de discutir alguns questionamentos: como vivenciar o
processo de envelhecimento? Como atender os idosos que se comportam ativamente, vivem,
experienciam e valorizam a longevidade? Como as histórias de vida podem contribuir com os
processos formativos e educativos dos idosos e de outros sujeitos que os cercam?
Essas questões me direcionaram para a problemática, somando-se às experiências
vivenciadas com meus avós, as quais, ainda hoje, vivencio com os alunos da EJA. Não são
todos idosos, mas uma pequena parcela convive com o desafio do envelhecer, sem o domínio
da leitura e escrita, que lhes poderia assegurar informações através dos livros ou das revistas.
A complexidade nas relações humanas vai avançando e com ela o número de
indivíduos da população idosa. Portanto, é necessário despertar a discussão pela educação na
fase idosa, no que tange à realidade do envelhecimento com dignidade, à erradicação do
analfabetismo, face aos constrangimentos, preconceitos e discriminações que ele engendra.
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A educação da pessoa idosa, cerne dessa discussão, parte da valorização de pessoas
idosas que trazem suas histórias de vida, carentes do progresso social e cognitivo, ignoradas e
excluídas dos ambientes sociais, estigmatizadas como pertencendo ao passado, de pouca
cultura e pouca representatividade. Esses são alguns dos motivos que me fazem crer ser
pertinente discutir a temática, a qual também vem sendo alvo das atenções de outros
pesquisadores e segmentos da sociedade organizada.
A educação foi um caminho sob o qual me debrucei para discutir a temática, dado o
significado e relevância que ela tem para as pessoas idosas, a meu ver, como propósito de
completude humana marcada pela itinerância, aquisição e socialização do conhecimento.
Enquanto pesquisador, perquiri desvelar nas histórias de vida, através das entrevistas,
narrativas e depoimentos, os importantes processos educativos vividos pelos sujeitos
envelhescentes e idosos, egressos ou não da EJA, ingressos no programa UATI.

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma: inicia-se com a Introdução,
versando, em seu preâmbulo, acerca do papel das ciências na longevidade, o envelhecimento
e a educação da pessoa idosa, além de apresentar o problema da pesquisa, os objetivos que
subsidiaram a investigação, com um breve aporte nos processos da educação da pessoa idosa
na Universidade Aberta à Terceira Idade, no que tange às práticas socioeducativas.
No primeiro subcapítulo desse capítulo introdutório, falamos de história de vida na
perspectiva da autobiografia do investigador, na abordagem da itinerância imbricada na
influência e experiências vividas antes e durante a formação profissional, em que ficou
marcante a aproximação junto aos idosos, às influências exercidas no fazer social e
pedagógico, no sentir humanizador e na reformulação das Representações Sociais, baseada na
teoria de Moscovici (1978).
O relato de história de vida e experiências, além de relembrar fatos emblemáticos
ocorridos na nossa caminhada particular, sinaliza também como se deu a formação e
consolidação da nossa identidade profissional, partindo do princípio de que não houve a
formação pela formação, mas um processo de autovalorização enquanto sujeito inacabado,
trilhando pelo caminho da troca de experiências, de uma formação voltada para assistir e
dedicar-se às pessoas, colocando-se na condição de eterno aprendiz.
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Ainda nesse subcapítulo, expomos as razões e a relevância para o estudo sobre a
educação da pessoa idosa na UATI/UNEB, lugar onde se origina essa dissertação, evocando a
necessidade de revermos conceitos estigmatizados, postulados pela sociedade dos nossos dias:
tanto com a educação da pessoa idosa, quanto com as instituições que atuam diretamente
atendendo às necessidades desse público. Nessa abordagem, revelamos nossa preocupação
com os preconceitos imbricados na discussão sobre o envelhecimento e valorização da fase
idosa.
No segundo capítulo, apresentamos a trajetória metodológica consubstanciada por
cinco subcapítulos, assim delineada não apenas pela questão estética, como também pela
necessidade de dar ênfase a pontos considerados significativos no processo de
desenvolvimento do estudo, ao tempo em que reafirmamos a necessidade da utilização de
uma metodologia adequada e propícia para o sucesso deste estudo.
Ainda no preâmbulo desse mesmo capítulo, incorporamos à descrição da trajetória
metodológica uma breve discussão sobre a pesquisa aplicada, com base em concepções
teóricas. Adotamos essa tipologia pensando gerar conhecimentos no contexto da educação da
pessoa idosa, exequíveis nas tratativas das questões do envelhecimento e da prática educativa
dedicada ao público idoso, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas vividos
no mundo real dos sujeitos, vinculados aos interesses que a sociedade dispensa a esse público.
Assim, no primeiro dos subcapítulos, discutimos a abordagem qualitativa da pesquisa
com ênfase nos aspectos importantes da fenomenologia. Ao atuar no campo das
subjetividades, a linha fenomenológica possibilitou o aprofundamento nas questões
relacionadas à compreensão, interpretação, comportamentos, cultura e representações sociais
dos sujeitos participantes do estudo. Por outro lado, o foco investigativo aproximou e
envolveu a todos os atores da pesquisa e pesquisadores, confirmando uma tendência dos
caminhos da fenomenologia, qual foi o de migrar da empatia pelo tema para o quadro de
sinergia que, geralmente, ocorre quando se trata de pesquisa com seres humanos.
Dando prosseguimento, no segundo subcapítulo, falamos da autobiografia enquanto
um dispositivo metodológico, dialogando com os autores que discutem essa tipologia
metodológica, como Abrahão (2011; 2018), Souza (2006), Nóvoa (2001), Passeggi (2013),
Santos (1999; 2018). Tomamos como base as teorias de Souza (2004 a 2012) tratando das
visões dos sujeitos, expressas em suas entrevistas narrativas sobre suas práticas cotidianas e as
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experiências de vida em espaços de aprendizagens, entrecruzando com teorias de outros
autores.
Defendemos que se trata de uma opção metodológica que exige muita atenção,
paciência e cuidados, devido à subjetividade de cada sujeito, como também à espontaneidade
das falas individuais; por vezes, deixando imperceptíveis alguns detalhes nas narrativas e
evidenciando o sentido fenomenológico como componente importante da análise nos
depoimentos das experiências de vida enquanto instrumento de formação.
No sentido de cunhar a autobiografia, buscamos evidenciar o caráter descritivo como
forma de contemplar as entrevistas narrativas recheadas de singularidades, experiências e
histórias de vida. Transcrever ipsis litteris tudo que foi narrado, envolvido de sentimento, fez
deste estudo o viés de valorização das experiências diante da realidade social e do
entendimento de forma integral dos fenômenos que envolvem o autoconhecimento.
No terceiro subcapítulo, discorremos acerca do local e dos sujeitos da investigação,
caracterizando o espaço de discussão, apresentando como lócus o Núcleo da Universidade
Aberta à Terceira Idade (NUATI) de Salvador e os idosos que o frequentam como os sujeitos
da investigação. Ancoramo-nos nessa proposta de local por ser o ambiente que abarca um
público diversificado com a presença de um quantitativo de sujeitos-aprendentes residentes no
perímetro Quilombola do Beirú, do bairro Tancredo Neves.
No quarto subcapítulo, apresentamos os dispositivos da pesquisa que deram
completude ao estudo com o uso da autobiografia como dispositivo metodológico. Nesse
sentido, abalizamos a entrevista narrativa como principal dispositivo para reunirmos
narrativas, das quais selecionamos e estratificamos corpus da pesquisa, sendo que recorremos
a alguns registros das oficinas de Fotografia e Vídeo, Identidade e Memória e Psicologia do
Envelhecimento, evocando narrativas apresentadas de forma espontânea, bem como
mensagens não verbais através da captação de gestos, expressões fisionômicas e corporais
observados durante os grupos de discussões sobre os temas relacionados às questões
socioeducativas da pessoa idosa.
Adotamos ainda outro dispositivo, o questionário, utilizado na perspectiva de coletar
dados sociobiográficos para elaborar o perfil do público atendido pela UATI. Nesse contexto
estavam os 20 sujeitos-aprendentes que fizeram parte do estudo, selecionados a partir de uma
questão consulta do questionário no sentido de conhecer o desejo e a disponibilidade destes
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em participar do processo das entrevistas narrativas e, por fim, as entrevistas semiestruturadas
visando conhecer o pensamento de gestores e professores do NUATI/ Salvador.
Enfim, no quinto subcapítulo, expomos as etapas do processo e da análise das
narrativas, elencando as seguintes etapas: na primeira, a pesquisa de fontes bibliográficas; na
segunda, pesquisa das informações a respeito da estruturação da UATI; na terceira,
subsidiamos e discutimos a autobiografia como dispositivo metodológico, com o objetivo de
conhecer o processo de formação e as histórias de vida dos sujeitos; na quarta, estabelecemos
as entrevistas narrativas, abarcando o grupo de discussão das oficinas; na quinta, buscamos
fortalecer e estabelecer as estratégias, visando à realização da entrevista narrativa de cada um
dos sujeitos-aprendentes e, para tal, solicitamos a autorização através do TCLE; na sexta, a
intervenção propriamente dita com a realização das entrevistas narrativas; por fim, na sétima,
dedicamos a atenção para a formação do corpus da pesquisa com os significados, sentimentos,
opiniões e representações sociais presentes no conteúdo das entrevistas narrativas junto aos
idosos e, ainda, para os dados da entrevista estruturada realizada com os professores, assim
como para os questionários aplicados na coleta de dados sociodemográficos, a fim de tecer o
perfil biográfico dos idosos.
Na sequência, no terceiro capítulo, concentramo-nos na discussão da EJA e a educação
da pessoa idosa a partir de um recorte histórico e autobiográfico dos sujeitos. Diante do
significado e importância da EJA, consubstanciamos a discussão em três subcapítulos: o
primeiro, para discutir a EJA enquanto fomentadora da educação de pessoas idosas,
abarcando o conceito e histórico da modalidade de educação no contexto brasileiro; o
segundo, para historicizar a educação de pessoas idosas na Bahia, com enfoque na perspectiva
atual; e o terceiro, dialogando a atuação da EJA e da UATI na formação continuada do idoso.
No quarto capítulo, oportunizamos a discussão sobre a importância da implantação do
trabalho educativo para a pessoa idosa, amparada em dois subcapítulos: no primário, tratamos
da UATI, das histórias de vida e da implantação do programa socioeducacional para a pessoa
idosa; no secundário, discutimos os desafios da UATI no sentido de manter a qualidade
formativa do programa para seus atores sociais.
O quinto capítulo, o qual intitulamos “Narrativas (auto)biográficas: percepções da
tessitura do espaço educacional inovador para a pessoa idosa”, apresenta a análise das
entrevistas narrativas. Estruturamos a discussão da seguinte forma: no primeiro subcapítulo,
discutimos o papel da UATI na educação da pessoa idosa em resposta ao lugar comum na
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ótica dos sujeitos-aprendentes; no segundo subcapítulo, discorremos sobre as práticas
educativas e sociais na construção autobiográfica do ser idoso aprendente em resposta ao
tempo; no terceiro subcapítulo, explanamos sobre os processos de (re)invenção na vida,
(re)construção de si, a (re)visão social em resposta a vida idosa; no quarto subcapítulo,
discorremos sobre os saberes experienciados pelos sujeitos-aprendentes em resposta ao ato de
viver; no quinto subcapítulo apresentamos o produto da pesquisa; por fim, no sexto
subcapítulo apresentamos os impactos sociais e educacionais revelados pelos diálogos da
pesquisa no texto e contexto das narrativas autobiográficos.
Finalizamos a dissertação com as considerações finais, seguidas das referências, dos
apêndices e dos anexos.
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2 TRAJETÒRIA METODOLÓGICA

Neste capítulo, apresentamos o nosso entendimento acerca da adoção de uma proposta
metodológica propiciadora do desenvolvimento do estudo, destacando a coerência entre o que
pensamos e planejamos, com a prática exercida na abordagem da realidade. Nesse sentido,
adotamos uma metodologia voltada à articulação entre as concepções teóricas, conteúdos,
pensamentos e experiências, com uma estrutura de abordagem satisfatória ao objeto de
estudo, indo ao encontro de respostas para a problemática estabelecida.
Abarcamos as concepções teóricas que mantiveram o caminhar, lado a lado, entre a
teoria e a prática metodológica, de maneiras inseparáveis e indissolúveis. A metodologia,
enquanto um conjunto de dispositivos teve um aparelhamento instrumental claro, coerente e
elaborado, capaz de conduzir os impasses teóricos para o desafio da prática.
Minayo (2014, p. 23) potencializa a discussão que envolve a questão metodológica, ao
considerar a pesquisa como sendo a:
[...] atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma
atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva
da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e
dados.

Com base na afirmação da autora, tem-se a pesquisa como um processo de busca, no
sentido de um aprimoramento contínuo, em que nada em si se esgota, há sempre um motivo
ou razão para a continuidade do processo da descoberta de uma nova realidade, a qual está aí
posta, mas não definitiva. Entendemos que se trata de um processo de caráter dinâmico que
vai ao encontro da acomodação e do sentimento de conclusão, do internamente acabado.
Nesse sentido, desvelamos as teorias a partir do desenvolvimento do estudo, pois, a cada
confronto com os dados nele coletados, reforçava-se o ponto de discussão ou dava-se margem
a um contraponto, a uma nova teoria ou algo novo a ser acrescentado e que se configurava em
uma descoberta científica.
No tocante à educação, a pesquisa conduz à realidade a partir de fatores que podem
interferir objetivamente nos resultados, bem como as influências exercidas sobre esses
resultados. Lüdke e André (2018, p. 7) discutem os limites da metodologia de pesquisa como
impedimentos para se “[...] compreender a trama intrincada do que ocorre numa situação
microssocial [...]” e, por esta razão, há uma insatisfação dos pesquisadores diante da
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impossibilidade de obterem resultados de pesquisa, que, de fato, venham contribuir para
amenizar os problemas da educação. Assim, ficou cada vez mais evidente a necessidade
constante de se perceber toda nuance dos fenômenos educacionais diante da sua dinâmica,
suas relações e suas complexidades.
Com isso, as teorias chamam a atenção para o seguinte: “[...] cada vez mais se entende
o fenômeno educacional situado dentro de um contexto social, por sua vez inserido em uma
realidade histórica, que sofre toda uma série de determinações” (LÜDKE; ANDRÉ, 2018, p.
5). Neste sentido, o fenômeno da educação de idosos só deve ser visto à luz das questões
pertinentes ao mundo do idoso; entretanto, não podemos descartar ou banir qualquer iniciativa
que venha trazer a possibilidade de conectá-lo ao que se apresenta fora dele.
Por fim, dialogamos com Rodrigues (2007), que elaborou a sua definição de pesquisa
como sendo a procura por respostas para indagações propostas, concomitante com a definição
de pesquisa científica como “[...] a realização concreta de uma investigação planejada,
desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência”
(RODRIGUES, 2007, p. 3).
Abrigamos, portanto, este estudo numa metodologia em que as concepções teóricas de
abordagem e as técnicas possibilitaram a construção da realidade, junto ao nosso potencial
enquanto investigador. Para tanto, por exigência do nosso mestrado profissional, optamos pela
pesquisa aplicada, por ser uma ferramenta metodológica que possibilita transitar entre a
prática e a teoria, de forma a eliminar as discrepâncias e divergências entre o que discutimos e
o que planejamos com as ações práticas.
Obviamente que a opção estratégica por essa tipologia de pesquisa advém da
importância do estudo e dos objetivos nele contidos, por entendermos a necessidade em dar
um caráter original e inovador, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos,
objetivando o surgimento de um produto como resultante do processo da pesquisa. Sendo
assim, o nosso objetivo, além de produzir conhecimentos para aplicação prática, foi o de
contribuir com produto exequível que, concretamente, pudesse ir de encontro e solucionar
problemas específicos voltados para o tema em questão, gerando melhoria na qualidade de
vida das pessoas idosas.
Logo, foi preciso o entendimento da necessidade de ruptura do que está posto pelo
senso comum e, seguindo essa linha de raciocínio, o caminho adotado foi o de obter algo de
inovador que provocasse mudanças nos conceitos que influenciam o comportamento e visão
da sociedade atual, diante da invisibilidade de problemas acerca do idoso. Para tanto, ao
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idealizar e executar a elaboração do vídeo institucional como produto da pesquisa foi com o
objetivo de divulgar e dar visibilidade ao trabalho realizado em prol da educação da pessoa e
processos socioeducativos.
Dessa forma, a opção pela pesquisa aplicada surge a partir da necessidade em avançar
nas pesquisas e na aplicabilidade dos produtos oriundos delas, uma vez que consiste na
investigação original concebida pelo interesse em adquirir novos conhecimentos, bem como
“[...] resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas” (APPOLINÁRIO, 2011, p.
146). Corroboramos com Appolinário (2011), ao enfatizar o papel da metodologia no sentido
de promover soluções para os problemas existentes no nosso cotidiano, particularmente no
que se refere ao público idoso, por meio de ações concretas e exequíveis e de caráter prático e
coletivo.
Nesse sentido, tornou-se importante a aplicabilidade do que foi gerado, como forma de
contextualizar grande parte daquilo que trouxemos para discussão, a partir da motivação e da
necessidade de produzir conhecimentos aplicáveis no cotidiano dos sujeitos desse estudo,
também, segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 78), “[...] com o objetivo de contribuir para fins
práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.
Visitando Vilaça (2010), verificamos que ele dá uma conotação aos objetivos a serem
atingidos com a pesquisa aplicada, tais como: buscar respostas e resoluções para os
problemas; formular e testar teorias; produzir conhecimentos; caracterizar um contexto ou
uma população; identificar e mensurar probabilidades; observar e descrever comportamentos;
explorar aspectos poucos conhecidos; determinar condições, identificar e mensurar
fenômenos; e estabelecer classificações.
Nessa perspectiva, a teoria contribuiu para ensejarmos a verticalização na
investigação, ouvindo o chão da experiência, e aprofundarmos na discussão sobre o contexto
vivido pela pessoa idosa, a fim de produzir conhecimentos caracterizados no âmbito social e
educacional desse público. Ainda, explorar aspectos pouco conhecidos e fenômenos contidos
nas histórias de vida, os quais permitiram perceber a condição humana desses sujeitos, os
conceitos advindos da nossa visão de mundo ante as informações de que dispomos,
requerendo compreender os propósitos de viver a vida idosa nas condições necessárias à
interpretação e entendimento da realidade.
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2.1 ABORDAGEM QUALITATIVA E A FENOMENOLOGIA

Neste primeiro subcapítulo, discutimos a abordagem qualitativa de pesquisa, por ter
suas origens teóricas na fenomenologia que tematiza o sujeito em toda sua subjetividade. Esta
foi a linha que norteou essa pesquisa, por se tratar de um estudo que foi ao encontro das
ciências sociais, visando estudar o que motiva um grupo ou segmento da sociedade, aqui os
idosos, com o propósito de nos aprofundarmos nas questões que envolvam a compreensão e
interpretação de: comportamentos; cultura; representações sociais, dentre elas a educação;
vida social; e expectativas dos indivíduos que compõem esse segmento social.
Destacamos a importância em adotar a abordagem qualitativa, pois, assim, abarcamos
o sentido fenomenológico tangente ao significado e sentimento trazido pelos idosos, enquanto
sujeitos do estudo, diante daquilo que propomos como foco de investigação, permitindo
perceber o dinamismo das situações, o que não seria possível atingir se não estivéssemos
envolvidos no contexto do estudo. Sendo assim, a nossa perspectiva, ao adotarmos a
abordagem qualitativa com os fundamentos da fenomenologia, foi de não só captar a
aparência do fenômeno, mas adentrar nas características mais importantes que explicassem a
sua origem, relações e mudanças, bem como deduzir as consequências.
Assim sendo, quando abraçamos a fenomenologia como um viés metodológico,
tornou-se necessário estar atento para não reduzir a investigação fenomenológica a uma
simples descrição, tal como trabalhada pelo fenomenólogo, tendo como protocolo apenas
descrever o que é visto, sentido, e as experiências vividas pelos sujeitos. Portanto, o que foi
descrito teve a sua importância, fornecendo “indicadores do solo perceptual” ocorrido na
experiência perceptiva.
A opção pela abordagem qualitativa, com o viés na fenomenologia, proporcionou uma
nova ótica, ao desvelar a perspectiva dos sujeitos com toda sua subjetividade. Segundo André
(2015), esse tipo de abordagem busca examinar o mundo como é experienciado,
compreendendo o comportamento humano a partir do referencial individual de cada pessoa ou
do que um pequeno grupo de pessoas pensa ser a realidade, valorizando a indução e
assumindo que fatos e valores estão intimamente relacionados, o que torna o pesquisador
participante do processo, admitindo-se a impossibilidade de uma postura neutra. A autora
ainda defende que a pesquisa qualitativa se configura como
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[...] naturalística ou naturalista porque não envolve manipulação de variáveis, nem
tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em seu acontecer natural.
Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a
realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente),
defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os
componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas (ANDRÉ,
2015, p. 17).

Tratamos, assim, de uma metodologia que possibilitou descrever a visão de mundo,
bem como as representações sociais dos sujeitos-aprendentes, além de conhecer a sociedade a
partir de contextos menores e dos significados individuais, mesmo possuindo um inegável
componente subjetivo. Não sendo possível trabalhar com todo o universo de sujeitos da
UATI, a redução do contexto de estudo nos oportunizou um aprofundamento nas questões em
que o subjetivismo deixou de ter um caráter de proporcionalidade e, nesse caso, a amostragem
não precisaria seguir rigores de representatividade da população estudada, mas retratar o que
refletia as suas características.
Na área da Educação, tendo como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, é
importante entender que a crítica que se faz à pesquisa qualitativa deve-se ao empirismo,
subjetividade e ao envolvimento que o pesquisador dedica à pesquisa.
A pesquisa qualitativa, para Minayo (2012, p. 21-22),
[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas ciências sociais,
com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com
um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço muito profundo das relações dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Entendemos a visão da autora, o que fortaleceu nosso propósito de desenvolver a
pesquisa qualitativa, no sentido fenomenológico, até pela impossibilidade de entender o
comportamento dos sujeitos, sem no mínimo buscar entender o que esses indivíduos trazem
como referência para manifestarem seus pensamentos, sentimentos e ações. Isso nos colocou
como pesquisador, exercendo o papel subjetivo de participante e o papel objetivo de
observador, buscando compreender e explicar o comportamento de cada um desses atores ou
de um grupo deles.
Procurando contextualizar o caráter qualitativo da pesquisa, promovemos etapas de
estudo envolvendo desde a análise documental, aplicação de questionários, entrevistas com
sujeitos, confronto entre os dados, evidências e informações coletadas sobre determinado
assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Isso fortaleceu a ideia de que o
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confronto acontece não pelo acaso ou do nada, mas a partir de uma hipótese de trabalho, um
problema que esteve nos intrigando, inquietando ou instigando;
[...] daí a primeira e fundamental regra do método fenomenológico: ‘avançar para as
próprias coisas’. Por coisa entende-se simplesmente o dado, o fenômeno, aquilo que
é visto diante da consciência. A fenomenologia não se preocupa, pois, com algo
desconhecido que se encontre atrás do fenômeno; só visa o dado, sem querer decidir
se este dado é uma realidade ou uma aparência: haja o que houver, a coisa está aí
(GIL, 2008, p. 14).

A valorização do sentido fenomenológico na pesquisa qualitativa – enquanto uma
abordagem em contínua construção – esteve na perspectiva de estudar todo o fenômeno,
considerando a necessidade e possibilidade do recomeço empírico daquilo que,
conscientemente, identificamos como um dado importante, correlacionado com o nosso
problema. Todavia, tal pressuposto se deu sem estabelecer relações de causa e efeito e de
existência, mas no sentido de aprofundar a discussão sobre informações e dados apresentados
nas narrativas, pois se refere ao “[...] estudo dos fenômenos, daquilo que aparece a
consciência, daquilo que é dado a partir de si mesmo. É também um amplo movimento
científico e espiritual, extraordinariamente variado e ramificado, ainda hoje vivo” (LIMA,
2014, p.10).
Isso proporcionou o entendimento de que tudo aquilo que se apresentou durante a
pesquisa se configurou um dado que valorizamos e que trouxe o interesse, enquanto
investigadores, em perceber os significados atribuídos pelos sujeitos da investigação, sem
redução por princípios ou leis, sem deduzir o que estava presente na fala dos sujeitos que
traduziram a sua consciência e suas percepções acerca do que estava sendo investigado.
Assim, o sentido fenomenológico, mais que uma simples análise, permitiu a
investigação do genuinamente possível de ser descoberto e potencialmente presente, mas nem
sempre visto. Isso implica em dizer que o olhar fenomenológico determinou alguns aspectos
da suspensão que se denomina “redução fenomenológica”, compreendida como uma intuição
da essência, isto é “[...] uma apreensão direta, imediata e atual, de uma ideia na sua realidade
individual” (MARTINS, 1992, p. 56).
A concepção construída resultou das experiências vividas a partir de cada sujeito, com
a exposição dos seus depoimentos a qual, seguindo a linha de Martins (1992), possibilitou
investigar a cobertura de uma gama de acontecimentos bem mais amplos do que aquele que
poderíamos pesquisar diretamente, como também propiciou o aprofundamento da
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investigação nas questões relacionadas ao que nos propomos estudar, valorizando o contato
direto com o objeto de estudo, buscando perceber e entender a individualidade de cada
sujeito, bem como os múltiplos significados nas relações sociais. Nas palavras de Flick (2009,
p. 21),
[...] a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais
devido à pluralização das esferas de vida. As expressões-chave para essa
pluralização [...] e a dissolução de velhas desigualdades sociais dentro de novas
diversidades de ambientes, subculturas, estilos, e formas de vida. Essa pluralização
exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões.

Com base nas histórias de vida dos sujeitos-aprendentes, foi possível perceber a
desigualdade que ainda permanece presente como um fenômeno cruel e excludente para com
essa parcela da população, muito difícil de ser entendido se não houvesse possibilidade de
correlacionar com os sentimentos manifestados, bem como com o comportamento, as
referências e os pensamentos elaborados pelos sujeitos. A interpretação dos pensamentos,
sentimentos e ações destes dependeu da hipótese qualitativa fenomenológica. Para tanto,
enquanto

pesquisadores,

buscamos

adotar

instrumentos

visando

compreender

o

comportamento dos indivíduos concomitante a sua intencionalidade objetiva do fenômeno
estudado.

2.2 AUTOBIOGRAFIA COMO DISPOSITIVO METODOLÓGICO

Neste segundo subcapítulo, discutimos o conceito de autobiografia. Inicialmente,
observando a etimologia da palavra “autobiografia”, vinda do Grego (αὐτός-autos eu + βίοςbios vida + γράφειν-graphein escrita) e deparamos com a tríade ser-vida-escrita como marca
deste tipo literário que consiste numa narrativa centralizada, em que o sujeito é o ponto de
partida para o objeto do estudo. Nesse processo de relato autobiográfico, a sequência dos
acontecimentos narrados possibilita uma avaliação de si, mesmo dando lugar a um
encadeamento de fatos, representando o evoluir e retroceder do desenvolvimento dos
sujeitos. Desse modo, o relato biográfico contempla três dimensões possíveis do
desenvolvimento psicológico e da construção das subjetividades: periodização do
desenvolvimento, as narrativas autobiográficas em si e os modos de subjetivação das tensões
sócio-históricas da contemporaneidade.
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Frente à ontologia, a autobiografia adotada como dispositivo metodológico de
pesquisa e investigação – enquanto evolução da biografia surgida nas ciências sociais –
assumiu um papel de natureza ética e política, na medida em que, ao recuperar a memória, o
sujeito passou a ser o narrador da sua própria história, não cabendo inferências no contexto e
no tempo vivido, construindo por si só a historicidade do caminho de sua vida social.
Nesse sentido, adotamos essa proposta teórica metodológica de pesquisa no intuito de
construir um conhecimento ampliado das histórias de vida da pessoa idosa, com as narrativas
de histórias individuais e coletivas. Objetivamos trazer do nosso espaço de estudo um quadro
de representatividade e visibilidade acerca da discussão da educação da pessoa idosa, no que
tange as potencialidades, práticas e processos de formação, a compreensão de mundo e de
vida dos idosos enquanto sujeitos de direitos.
Reiteramos a preocupação com a pouca atenção e visibilidade dispensadas para ao
público idoso, preocupação manifestada por alguns autores do campo da gerontologia. Por
isso, enveredamos pelo caminho da autobiografia, com o intuito de dar ênfase às histórias de
vida dos atores que passam por um processo de anonimato, exclusão e abandono, com toda
variedade de situações vivenciadas os quais, mesmo assim, estão situados à beira da
invisibilidade.
Assim, a autobiografia vem se consolidando como uma alternativa para formação de
adultos e, por esta razão, não só ela, também a história de vida evoluiu assumindo a condição
de um novo meio de pesquisa, indo desde as memórias, crônicas entre outras, até as novas
formas que valorizam a oralidade, considerando as vidas ocultas, o testemunho de épocas e
períodos históricos. Neste caminho metodológico, a entrevista assume um grau de
valorização, isto dada a “[...] importância da ‘reafirmação somato-psíquica’ como condição da
narrativa de vida” (SOUZA, 2006, p. 34). Para Souza (2006), esse tipo de entrevista é baseado
na verbalidade, isto é,
[...] é a tomada da palavra no ato da vivência de Si no momento em que se vive uma
experiência extra-quotidiana como é um tratamento manual. Uma rememoração
sensorial espontânea emerge muitas vezes dessa situação extra-quotidiana. Ela
oferece graças a um toque manual que instala um clima de confiança, de
relaxamento e de disponibilidade à novidade. Esta natureza de rememorização é,
muitas vezes, acompanhada de uma ressonância corporal, de uma tonalidade que
transporta consigo pensamentos, imagens, flashes, relacionados com a história da
pessoa. O passado jorra então espontaneamente no presente da pessoa sem que esta
tenha à partida em qualquer projecto de o interrogar (SOUZA, 2006, p. 34).
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Na direção do entendimento de Souza (2006), a entrevista narrativa, de acordo com o
modo como foi trabalhada, possibilitou o acesso às informações espontâneas dentro da
história de vida comunicada pelo entrevistado, sem lhe causar nenhum impacto, mantido o
grau de confiança estabelecido entre entrevistador e entrevistado.
Observamos que as experiências pessoais vividas pelas pessoas acabaram
influenciando e determinando o processo de investigação de fenômenos sociais, mesmo sem a
pretensão de reconstituir histórias, mas de acompanhar trajetórias múltiplas e específicas no
campo da educação, da profissão e da arte vividas pelos sujeitos selecionados para o estudo,
no sentido de reviver experiências e conhecimentos que promovam a autoestima e a satisfação
interior. Dar-se a construção do memorial e,

[...] nesse sentido, admitimos que em cada memorial encontraremos uma articulação
dialética entre o indivíduo e a instituição, o professor e a cultura acadêmica, a
condição docente e as condições de trabalho e de empregabilidade, entre o privado e
o público, as estruturas mentais, institucionais e sociais, nas quais e com as quais o/a
autor/a do memorial dialoga (PASSEGGI; VICENTINI; SOUZA, 2013, p. 31).

Através da subjetividade presente nos relatos e nas entrevistas cunhadas na identidade,
reflexão e significação para as pessoas, foi possível articular as narrativas das experiências
com as histórias de vida dos sujeitos. No nosso entendimento, a reflexão autobiográfica
aparece com a perspectiva de formação através da construção das histórias de vida obtidas por
caminhos e estratégias discursivas, utilizando a oralidade e/ou a escrita.
Esses sujeitos, valorizados a partir do exercício da autobiografia, trouxeram uma
riqueza de conhecimentos, vivenciados através de aprendizagens decorrentes das experiências
vividas em espaços formais e não formais. Neste sentido, as narrativas orais contribuíram para
a transformação de sentidos histórico-culturais referentes às representações de si, do outro e
do mundo, enquanto sujeito de ação refletido pelo que foi narrado, lido, escutado e analisado.
De acordo com Santos (2018, p. 5),
Vivemos num tempo atónito que ao debruçar-se sobre si próprio descobre que os
seus pés são um cruzamento de sombras que vêm do passado que ora pensamos já
não sermos, ora pensamos não termos deixado de ser, sombras que vêm do futuro
que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser.

Mesmo vivenciando tempos difíceis com muitas dúvidas, tal como manifesta o autor,
colocamos em prática esse dispositivo metodológico, na perspectiva de potencializar “[...] o
ato de narrar como sendo um fenômeno antropológico e civilizatório [...]” (SOUZA, 2016, p.
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65). Enquanto método de pesquisa, houve a preocupação com a constituição e a análise das
fontes biográficas e (auto) biográficas, no sentido de investigar: aspectos históricos, sociais,
multiculturais próprios da formação humana; as narrativas de si como prática de formação e
autoformação; o que reflete a (auto)biografia e suas repercussões nos processos de
constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito; e as narrativas, enquanto
dispositivo de intervenção educativa.
Por isso, as narrativas dos sujeitos-aprendentes trouxe o lugar onde a vida foi narrada,
o lugar onde a experiência foi vivenciada, o tempo construtivo da teia de saberes para que,
através da manifestação dos sentimentos, aflorasse a identidade e pertencimento, delineando
vínculo entre ser, lugar e tempo.
A memória é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento sobre as
experiências. Tempo e memória que possibilitam conexões com as lembranças e os
esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas e das dimensões existenciais do sujeito
narrador. É evidente que a memória, inscreve-se como uma construção social e
coletiva e vincula-se às aprendizagens e representações advindas da inserção do
sujeito em seus diferentes grupos sociais. A relação entre memória e esquecimento
revela sentidos sobre o dito e o não-dito nas histórias individuais e coletivas dos
sujeitos, marca dimensões formativas entre experiências vividas e lembranças que
constituem identidades e subjetividades, potencializando apreensões sobre as
itinerância e as práticas formativas. O não-dito vincula-se às recordações e não
significa, necessariamente, o esquecimento de um conteúdo ou de uma experiência
(SOUZA, 2006, p. 04).

Assim, tal como escreve Souza (2006), o tempo, fator considerado no transcorrer da
história de vida, evidencia a marca e a importância do corpo na reconquista da temporalidade,
da memória em que são armazenados os momentos de uma vida. As histórias de vida
revividas pelas narrativas possibilitaram aos sujeitos-aprendentes exprimirem livremente as
suas emoções vividas durante um determinado fenômeno. Neste contexto, os relatos
manifestaram saberes e experiências, além de revelarem a riqueza das histórias de vida,
memórias e lembranças presentes entre gerações.
Não afirmamos, contudo, ter sido esse um procedimento técnico perfeito, até porque
permitiu a omissão, a partir daquilo que o sujeito-aprendente não quis falar, que esqueceu
estrategicamente ou não, criando-se um hiato temporal no relato de vida.
Estávamos sabedores que os relatos poderiam promover alguns riscos, tal como a
visão imaginária daquele que narrou sua história, pois esse não esteve livre das vaidades ou
do niilismo presentes nas narrativas para dar sentido ao que somos ou queremos ser.
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Buscamos ampliar esse entendimento a partir da explicitação de Nóvoa (2001), o qual
argumenta que:
[...] é preciso reconhecer que mesmo os mais impenitentes críticos do gesto
(auto)biográfico a ele se consagraram uma ou outra vez. Tudo se decide na
consciência do ato. No seu equilíbrio e sensatez. Na aceitação de que a (auto)leitura,
mesmo partilhada, não constitui uma verdade mais certa do que as outras leituras.
Não se trata de uma mera descrição ou arrumação de factos, mas de um esforço de
construção (e de reconstrução) dos itinerários passados. É uma história que nos
contamos a nós mesmos e aos outros. O que se diz é tão importante como o que fica
por dizer. O como se diz revela uma escolha, sem inocências, do que se quer falar e
do que se quer calar (NÓVOA, 2001, p. 7-8).

Significa dizer que trabalhar com as narrativas requereu uma postura de atenção, pois
não significou simplesmente reunir tudo que foi coletado com as entrevistas como sendo
única verdade possível. Por isso, entendemos que o estudo autobiográfico se constituiu um
processo de construção, com a nossa implicação enquanto entrevistador com quem foi
entrevistado e, dada a razão do estudo, em que pese às exigências do processo de produção,
todos os recursos perceptivo-cognitivos foram solicitados, visando à reconstrução de uma
história a ser contada para todos.
Por isso, não ficamos alheios aos riscos que poderiam se apresentar, ao utilizar as
memórias como única fonte de análise. Até porque se tratou de um processo de reconstrução
de história de vida, por vezes marcada pela supervalorização dos relatos e, para tanto,
utilizamos de outros materiais para realizar a triangulação de informações, visando à coesão
de fatos.
No contexto da utilização desse dispositivo metodológico, foi fundamental que a ética
estivesse presente e evidenciada, pois buscamos perscrutar a intimidade da vida privada dos
sujeitos ou de pequenos grupos, nas suas individualidades e complexidades. Salientamos que
a ética não foi vista apenas como um procedimento durante a escuta sensível que serviu de
base para a coleta de dados e informações, mas em todo desenvolvimento metodológico do
estudo. Por isso, foi imperativo o permanente conflito vivido enquanto pesquisadores sobre o
porquê, para que e como investigar, bem como o que e como divulgar os resultados obtidos
com o estudo.
Diante dos questionamentos surgidos, a ética veio ancorar esse estudo na relação entre
nós, pesquisadores, e os sujeitos do estudo. Para alguns autores, a ética perpassa todo o
processo investigativo, que vai desde a escolha do tema, ou ainda, dos instrumentos de coleta
de informações, exigindo do pesquisador um compromisso com a verdade e o respeito aos
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sujeitos que nele confiam. O mesmo se aplica à análise das informações e à produção das
conclusões.
Por fim, reafirmamos e justificamos a nossa opção metodológica, conscientes do
sentido político, do envolvimento, da necessidade de trocas entre os sujeitos, em que as
potencialidades da história oral nos possibilitaram ter acesso às vozes ocultas daqueles que
vivem à margem do contexto social.

2.3 LOCAL E SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO

Neste terceiro subcapítulo, abordamos, de forma genérica, o local e os sujeitos da
investigação, trazendo a UATI/UNEB e seus partícipes para o palco da investigação.
Organizamos essa seção do trabalho, de modo a caracterizar o mais fiel possível o local e os
sujeitos abordados. Esta organização buscou atender não somente a uma questão estética para
apresentação da dissertação, mas também por possibilitar uma ênfase mais acentuada a cada
ponto tratado.

Figura 1 - Logotipo da UATI

Fonte: www.nuati.uneb.br/

A UATI/UNEB nasceu de um projeto inovador, em agosto de 1995, através da
servidora Kátia Jane Chaves Bernardo, encaminhado à Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis – PRACE, na forma de Grupo de Trabalho da Terceira Idade –
GTTI.
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Em 1997, com a posse da Reitora Ivete Alves do Sacramento e através do incentivo
do então Pró-Reitor de Extensão Lourisvaldo Valentim da Silva, o Grupo de
Trabalho da Terceira Idade ampliou sua atuação e se transformou em Universidade
Aberta à Terceira Idade, atendendo, atualmente, 600 pessoas (GUERRA, 2012, p.
11-12).

Nesse caminho histórico de lutas, o projeto inicial alavancou e tomou novos rumos,
tornando-se a Universidade Aberta à Terceira idade – UATI, um programa de extensão
universitária caracterizado como uma rede não formal de educação continuada, com o
propósito de atender às pessoas idosas de ambos os sexos e de qualquer nível
socioeducacional, cuja faixa etária fosse igual ou superior a sessenta anos, se bem que há
alguns anos atrás era possível entrar na UATI com idade inferior aos 60 anos.
Dentre os objetivos do programa, estava à reinserção psicossocial dos idosos para o
pleno exercício da cidadania, desenvolvendo ações educativas de caráter permanente com o
propósito de, sob a ótica da Pedagogia Social, estimular a reflexão sobre as diversas
concepções de envelhecimento e velhice no cenário da contemporaneidade. Seu público alvo
eram os idosos das comunidades circunvizinhas, os excluídos social e economicamente.
No início, a UATI atendia a 60 idosos, passando a atender nos dias de hoje a mais de
2500. Esse atendimento foi ampliado através dos 21 núcleos vinculados aos campi da
Universidade do Estado da Bahia.
Segue a linha das políticas públicas educacionais voltadas para a pessoa idosa, com o
compromisso de intensificar ações que valorizem os saberes, desenvolvam competências e
cultivem a heterogeneidades de ideias, incentivando o sentimento de identidade e
pertencimento.
Figura 2 – Mapa Físico de localização do NUATI/UNEB Campus I

NUATI
UNEB

Fonte: www.nuati.uneb.br
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O local escolhido para o desenvolvimento deste estudo foi um dos Núcleos da
Universidade Aberta à Terceira Idade – NUATI, localizado no Campus I da Universidade do
Estado da Bahia / UNEB – Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula, Salvador – Bahia.
As dependências do NUATI/Salvador estão localizadas nas proximidades do prédio da
Reitoria, ponto estratégico para acolher todos os que desejavam dela participar, através do
processo de adesão para as vagas ofertadas pelo programa, chegando a atender a um
contingente de mais ou menos 800 pessoas idosas, distribuídas nas oficinas dos três núcleos:
Núcleo Teórico, Núcleo de Vivências Corporais e Núcleo de Trabalhos Manuais, assim
distribuídos:
– Núcleo Teórico, que tem por objetivo “[...] levar o aluno a refletir criticamente sobre
a realidade do Brasil e do mundo, analisando conceitos sobre cultura e meio ambiente,
sistematizando, agregando e produzindo conhecimentos, descobrindo-se como participante
ativo na construção da cidadania” (GUERRA, 2012, p. 12). Esse núcleo é composto pelas
oficinas: Educação de adultos /Alfabetização; Identidade e memória; Direito da pessoa idosa;
Línguas (Inglês, Francês e Espanhol); Caminhos da Bahia; Homem, espaço e sociedade; Meio
ambiente; Nutrição na terceira idade; Tecendo redes de saberes; Saúde na terceira idade;
Literatura viva; Terapia comunitária; Valorização do idoso na família; Psicologia do
envelhecimento; Linguagem e cultura.
– Núcleo de Vivências Corporais, o qual “[...] busca desenvolver a prática do
movimento e do lazer, objetivando a melhoria das condições físico-morfológicas, psicológicas
e sociais e o desenvolvimento de potencialidades e talentos” (GUERRA, 2012, p. 12-13). O
núcleo tem em sua composição: Coral; Dança de salão; Dança do ventre e Danças ciganas;
Dança flamenca; Dança moderna; Rodopiando na cultura popular; Expressão corporal, Lazer
e qualidade de vida; Tai chi chuan; alongamento e Yoga.
– Núcleo de Trabalhos Manuais, que objetiva “[...] desenvolver habilidades, despertar
a criatividade, aguçar o senso estético e a sociabilidade” (GUERRA, 2012, p. 13). Na
composição do núcleo, estavam: Artes plásticas; Embalagens; Mãos e criação; Pintura em
gesso e madeira; Artesanato regional; Pintura em tecido; Macramê; aprenda/faça e venda;
Porcelana fria; Pedraria e Artes em retalhos.
Inicialmente, o programa contava ainda com mais um núcleo, o de Tecnologia e
informação (Informática, Fotografia e Vídeo), o qual visava a formação dos participantes em
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atividades tão presentes no mundo tecnológico e na vida das pessoas. Porém, atualmente, esse
núcleo encontra-se incorporado ao núcleo Teórico.
Além dos núcleos mencionados, o NUATI/Salvador comporta outros projetos com
caráter solidário, na medida em que leva até as pessoas a oportunidade de vivenciar e
socializar novas experiências, saberes e conhecimentos, proporcionando a interação através
dos relatos de histórias de vida, auxiliando no reconhecimento da sua identidade como
cidadão.
No contexto da Pedagogia Social e da Gerontologia, a respeito do aprofundamento das
questões voltadas para as experiências intergeracionais, são incentivados a promoção e o
apoio a programas interdisciplinares envolvendo diversos Departamentos da UNEB. Por via
da extensão, tais programas convidam a Universidade a partilhar mais explicitamente a
inserção no fazer sociopedagógico, a valorizar seu papel crucial na produção, trocando
conhecimentos através das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. Isso, por
meio de uma equipe multidisciplinar de professores das áreas de Pedagogia, Direito, Biologia,
Psicologia, Nutrição, Enfermagem, entre outros. O seu projeto pedagógico é embasado nos
pressupostos da Pedagogia Social, operacionalizado através de oficinas e de vivências
corporais, sociais e educativas.
Figura 3 – Mapa Físico de localização dos Campi UNEB/NUATI

Fonte: Encarte da UATI, 2019.
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O NUATI/Salvador é um dentre os 19 núcleos instalados nos campi da UNEB,
conforme mostra a Figura 3, situados nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da
Lapa, Brumado, Caetité, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Eunápolis, Guanambí,
Ipiaú, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus,
Teixeira de Freitas, Seabra, Senhor do Bomfim, Serrinha, Xique-Xique, Valença e, mais
recentemente, em Camaçari. Todos os núcleos estão vinculados à Pró-Reitoria de
Extensão/PROEX e embasados no estatuto e planejamento estratégico da UNEB, no que se
refere principalmente ao seu compromisso institucional em relação à sociedade e às realidades
locais e regionais onde está inserida.
A consolidação do NUATI/Salvador resultou de um processo de luta desgastante e
doloroso àqueles que estiveram à frente desde o início da sua criação – repercutindo nos dias
atuais –, em busca dos espaços físicos adequados para instalação da estrutura administrativa e
das oficinas, de pessoal qualificado e de equipamentos necessários para o desenvolvimento
das atividades nas oficinas. Vencidas as primeiras dificuldades, continuam desafiados a
manter o programa e a lutar por novas conquistas e avanços nos processos educativos e
formativos.
Diante desse contexto, enquanto espaço de formação, o NUATI/Salvador apresenta,
em seu site www.nuati.uneb.br, as informações que visam esclarecer o público do seu papel
social, abrindo com questionamento, sequenciando com resposta e justificativa. Lá,
encontramos informações sobre a UATI, apresentada como um programa de extensão
universitária que atende a pessoas de ambos os sexos, de qualquer nível socioeducacional,
cuja faixa etária seja igual ou superior a 60 anos.
Nesse mesmo espaço, estão listados os principais objetivos da UATI, assim descritos:
proporcionar ao público-alvo a oportunidade de frequentar a Universidade em atividades de
extensão com vistas à sua formação continuada; oferecer aos idosos espaços para o exercício
da livre expressão de suas potencialidades artísticas e culturais; desenvolver atividades que
estimulem a atuação social dos idosos; preparar os alunos-idosos para assumirem seu
processo de envelhecimento, resgatando a autoconfiança e autoestima, através da formação
teórica e prática.
O NUATI/Salvador é lugar importante no contexto social da cidade soteropolitana.
Localizado nas dependências da maior instituição pública de ensino superior da Bahia, no
perímetro da região Quilombola do bairro do Cabula, historicamente caracterizado como
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“loco de resistência”, tal como muitos bairros da cidade, convive com os problemas na
educação, sendo que
É possível notar que nesse local os serviços de educação são bem ofertados, mas o
que é necessário realmente é que haja investimentos do poder público no sentido de
proporcionar melhorias nessas instituições com a finalidade de promover um ensino
de qualidade, beneficiando todos os usuários desse serviço (SILVA, 2013, p.130).

Silva (2013) evidencia a necessidade de melhorias nas instituições educativas do
bairro e, ainda, em relação à UATI, apontamos a necessidade de melhorar o processo de
divulgação do programa, pois, conforme o gráfico a seguir, ao falar de educação do idoso,
ficou explícito o desconhecimento, por grande parte da população local, da UATI, através do
NUATI Salvador.
Motivado pelo estudo, em razão do contingente de idosos frequentando a instituição,
elencamos a população de sujeitos da pesquisa em atenção a necessidade de atender as
questões epistemológicas e teórico-metodológicas no campo da pesquisa com a autobiografia
enquanto dispositivo metodológico. Daí resultar o quadro de sujeitos-aprendentes
acompanhado do perfil sociobiográfico que apresentamos a seguir.

Quadro 1. Relação de sujeitos-aprendentes: perfil sociobiográfico.
PERFIL SOCIOBIOGRÁFICO DO GRUPO DE SUJEITOS-APRENDENTES
Nome

Sexo

Idade
(anos)

Escolaridade

Ana

Fem.

65

Segundo Grau

Ana Lima

Fem.

69

Pós-graduada

Dagmar

Fem.

75

Graduação

Diva

Fem.

71

Segundo grau

Evanita

Fem.

67

Segundo Grau

Carmô

Fem.

63

Segundo Grau

Bairro
onde reside
Cabula
Rio
Vermelho
Imbui
Rio
Vermelho
São Rafael
Pirajá

Situação
social

Como chegou a
UATI

Aposentada

Informação da
instituição

Aposentada

Através do
Prepara-se

Aposentada

Indicação de
familiar

Aposentada

Informação da
instituição

Aposentada

Indicação de
geriatra

Em atividade

Indicação médica
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Cristóvão

Mas.

79

Segundo Grau

Dionísio

Mas.

73

Primeiro Grau

Iara

Fem.

65

Pós-Graduação

Joselita

Fem.

72

Segundo Grau

Pimentel

Fem.

71

Segundo Grau

Maura

Fem.

70

Segundo Grau

Maria

Fem.

82

Segundo Grau

Nícia

Fem.

77

Graduação

Nymaria

Fem.

86

Segundo Grau

Osvaldo

Mas.

67

Pós-Graduação

Pedreira

Mas.

70

Segundo Grau

Raimundo

Mas.

73

Segundo Grau

Rosa

Fem.

67

Segundo Grau

Solange

Fem.

68

Segundo Grau

Pernambués

Don Avelar

Pau da Lima
Cabula

Aguas claras
Cabula
Do lar

Imbui
Imbui
Imbui

Cabula

Cabula

São Gonçalo
Cabula

Aposentado

Informação de
amiga

Aposentado

Informação da
instituição

Aposentada

Informação de
amiga

Aposentada

Indicação de
amiga

Aposentada

Funcionário da
Uneb

Aposentada

Indicação médica

Aposentada

Indicação de
familiar

Aposentada

Outro aluno da
UATI indicou.

Aposentada

Indicação Amiga

Aposentado

Indicação de outra
aluna

Aposentado

Indicação de
familiar

Aposentado

Funcionário da
UNEB

Aposentada

Informação da
instituição

Aposentada

Indicação de outra
aluna

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados sociobiográficos, 2019.

No sentido de estabelecer a população da pesquisa, consultamos os sujeitosaprendentes participantes das oficinas (Identidade e Memória, Psicologia do Envelhecimento
e Fotografia e Vídeo) e chegamos ao número desejado de 20 idosos que foram selecionados –
critério de adesão – por optaram em participar da pesquisa. Para tanto, incluímos uma questão
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consulta, entre as demais questões que compunham o questionário visando mapear o perfil
sociobiográfico do público atendido nas oficinas do NUATI.
Trata-se de um quadro representativo do perfil do público total atendido pela
instituição UATI que, a partir do questionário aplicado, passamos a analisar e construir o
perfil sociobiográfico, acompanhado de outras questões pertinentes ao NUATI/Salvador e ao
programa socioeducativo. Assim, tomamos como base 52 questionários que foram aplicados,
gerando os resultados a seguir.

Gráfico 1 - Formas de divulgação do programa NUATI/Salvador
Como os idosos chegaram a UATI
4%

RADIO E TV

6%

PROCUROU
PELA ESPOSA

2%
33%

OUTRA ALUNA(O)

NR
IRMA EX-ALUNA
INTERNET

2%
2%
2%
18%

INF. INSTITUIÇÃO
IND. GERIATRICA
IND. FILHO

2%
2%
20%

FUNC. DA UNEB

7%

AMIGA

Total: 100 %
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Analisado o Gráfico 1, evidenciamos que não houve uma uniformidade na divulgação,
para que as pessoas tivessem acesso ao serviço. A partir do percentual maior para o menor,
listamos a divulgação sendo feita pelos seguintes meios: por alunos e ex-alunos da instituição
(35%); pelos funcionários da UNEB (20%); pelos informativos da instituição (18%); pelos
amigos (7%); rádio, tv e internet (6%); pela procura individual (6%); pelos filhos e esposas
(4%); indicação de médicos geriatra (2%); os que não indicaram a forma como tiveram
conhecimento sobre a UATI (2%).
Ficou evidente que a divulgação feita pelo quesito boca a boca, através de alunos e exalunos da instituição, foi a principal razão da chegada desses à instituição. Certamente, esse
acesso não se deu de forma equitativa, de modo que possamos traduzir como sendo “para
todos”, pois, nesse processo de divulgação, alguns ficaram de fora por não terem ciência de
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onde, quando e como chegar à instituição, independente de outras questões que envolvem o
acesso ao serviço prestado pela UATI.
Quando questionado sobre a qualidade e a forma de deslocamento para acompanhar as
atividades, a devolutiva daqueles que frequentavam o programa dava conta que o
deslocamento era bom e que a maioria utilizava do sistema de transporte coletivo normal. Por
outro lado, aqueles que tinham dificuldades de locomoção por problemas físicos e/ou
geográfico utilizavam do veículo próprio para se deslocar até o NUATI e alguns adotavam a
prática da carona solidária. Isso fez ver que o NUATI estava bem localizado no bairro do
Cabula.

Gráfico 2 - Bairros contemplados com menor número de idosos no NUATI/Salvador
Participação de uma pessoa idosa por bairro
Ref.

VILA LAURA
STIEP
SÃO MARCOS
ROMA
RIBEIRA
PIRAJÁ
PIATÃ
PATAMARES
ONDINA
MARES
LUIZ ANSELMO
ITAPOÃ
FEDERAÇÃO
FAZENDA COUTOS
DORON
DOM AVELAR

COSTA AZUL
COSME DE FARIAS
BOCA DO RIO
AMARALINA

Total de 20 participantes
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Percebemos a abrangência da instituição, ao comtemplar as pessoas idosas residentes
dos bairros de Salvador, tais como: Águas Claras; Amaralina; Boca do Rio; Brotas; Cabula;
Cajazeiras; Costa Azul; Cosme de Farias, Don Avelar, Doron, Fazenda Couto; Federação,
Imbuí; Itapuã; Luiz Anselmo; Mares; Matatú; Ondina; Patamares; Pernambués; Piatã; Pirajá;
Pituba; Roma; Ribeira; Rio Vermelho; São Gonçalo; STIEP; Vila Laura, dentre outros; bem
como as pessoas idosas das cidades da região metropolitana de Salvador, a exemplo de
Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho.
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O Gráfico 2 contempla os bairros da capital baiana que tiveram um menor número de
sujeitos-aprendentes participantes no programa. Salientamos que não existiu um critério para
que esses bairros tivessem apenas 1 participante frequentando a instituição, até porque bairros
como Doron, localizados próximos ao perímetro do Cabula, onde está o NUATI/Salvador,
tiveram apenas 1 sujeito-aprendente inscrito.
Compreendemos, assim, que o fato de outros bairros terem um número tão pequeno de
sujeitos-aprendentes deve-se a questões que envolvem o sistema de transporte, o qual, para
muitos, significa um fator que impossibilita o deslocamento, uma vez que nem todos possuem
veículo automotivo e, mesmo tendo, torna-se oneroso, como destacou Dionísio (entrevista
narrativa): “[...] quando eu pego o carro e venho pra cá, fica muito caro. Outro dia, [...] peguei
um taxi que deu trinta reais. Se tivesse dois ou três que morasse em Don Avelar ficava melhor
cada um pagava dez ou quinze. Quando eu saio assim eu pego Uber ou táxi e eu pago só”!
Gráfico 3 - Bairros contemplados com maior número de idosos no NUATI/Salvador

BAIRROS

Onde residem
SÃO GONÇALO
RIO VERMELHO
PITUBA
PERNAMBUÉS
OUTROS
NÃO RESPONDEU
MATATU
IMBUÍ
CAJAZEIRAS
CABULA
BROTAS
AGUAS CLARAS

2%
5%
4%
6%
25%
5%
2%
7%
2%
33%
7%
2%
TOTAL 100%
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Evidentemente, conforme o Gráfico 3, outros bairros apresentam um maior
contingente de pessoas idosas acolhidas pelo programa. O destaque ficou por conta do
perímetro envolvendo Cabula, Pernambués e São Gonçalo, que somou 41%. Nesse contexto,
a nossa surpresa ficou por conta de não haver registro de participantes do Beirú/Tancredo
Neves na amostra – possivelmente, alguns tenham indicado como Cabula diante de algum
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estigma que cerca o bairro –, visto que, em sua concepção inicial, o programa visava atender
também o público dessa comunidade.
Entretanto, aprendentes oriundos de outros bairros, como Águas Claras, Brotas,
Cajazeiras, Imbuí, Matatú, Pituba e Rio Vermelho, os mais distantes, se fizeram presentes na
amostra, totalizando 29%. Somaram ainda ao percentual total de entrevistados 25%,
correspondentes a soma dos bairros que tiveram o registro de apenas 1 aprendente (ver
Gráfico 2) e 5% referente ao percentual de entrevistados que não indicaram o bairro de
procedência.
Por fim, é verdadeiro afirmar que a UATI/UNEB tornou-se a Universidade de maior
abrangência/raio de ação de Universidades Abertas à Terceira Idade no Brasil, mas que tem
ainda muito para ser feito com a inserção de políticas públicas educativas, juntamente com
outras boas ações praticadas: “Apoio do Serviço Médico da Universidade, prestando
atendimento aos idosos semanalmente através de inscrições prévias. Os Departamentos de
Fono e Fisioterapia disponibilizam alguns alunos para atender os idosos” (GUERRA, 2012, p.
99).
Gráfico 4 - Amostragem por sexo de idosos participantes no NUATI/Salvador

Percentual por sexo na amostragem
85%

%
Total 100%
15%

Feminino

Masculino

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Como visualizado no Gráfico 4, no contexto geral, o maior percentual de participantes
de sujeitos-aprendentes no NUATI/Salvador pertence ao sexo feminino, apresentando o
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percentual de aproximadamente 85% de pessoas idosas do sexo feminino e 15% de pessoas
idosas do sexo masculino, não fugindo assim da proporcionalidade entre homens e mulheres
presentes nas oficinas.
Não obstante ao contingente populacional de mulheres no mundo, vale destacar que o
maior número de mulheres na UATI advém de alguns fatores como: a ascensão social com os
avanços conquistados pela questão de gênero; maior presença no “mundo público”; a busca
pelo direito antes negado; a quebra do estereótipo da “mulher do lar”; o desejo de realizar um
curso; e por fim, as questões que envolvem as perdas por separação e morte dos seus entes
queridos.
Os sujeitos-aprendentes participantes do programa, na sua totalidade, não estavam
aposentados. Alguns ainda mantinham sua atividade laboral formalmente ou informalmente e
estavam na faixa etária entre 60 e 90 anos. Além disso, vivenciavam um ambiente
multirracial, com o predomínio da raça negra.
Gráfico 5 - Faixa etária dos idosos no NUATI/Salvador
Faixa etária dos idosos

2%

12%

43%

60 a 70 anos

71 a 80 anos

81 a 90 anos

Não respondeu

43%

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Conforme apresenta o Gráfico 5, houve um equilíbrio do número de sujeitosaprendentes nas faixas etárias dos 60 aos 70 anos e dos 71 aos 80 aos na amostra tomada para
estudo. O percentual em cada uma dessas faixas etárias foi de 43% que, somados, representou
a grande maioria do público idoso. Dos dados desta questão, destacamos os 12% que optaram
por não fornecer a idade e outros 2% que estavam na faixa etária dos 81 aos 90 anos.
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Em se tratando da formação profissional, com base na amostragem, houve uma
variação da formação ou técnica, em função das características específicas de cada um
(taxistas, motoristas, ex-funcionários públicos, comerciantes, industriários, domésticas, dentre
outros) até a formação acadêmica (doutores, diretores de escolas, professores, secretárias,
enfermeiras, farmacêuticos, nutricionistas etc.).
No campo da religiosidade, conviveram com o ambiente laico, professando as mais
variadas religiões como o Catolicismo, o Protestantismo, o Espiritismo e religiões de matrizes
africanas, tais como o Candomblé, Umbanda, dentre outras. Quanto ao estado civil, a grande
maioria era de viúvos e viúvas, mas com presença marcante também daqueles com estado
civil definido como casados/(as), separados/(as), os que convivem em união estável e os
considerados solteiros.
Gráfico 6 - Nível de escolaridade dos idosos da NUATI/Salvador
Grau de escolarização

FUND. INCOMPLETO

3%
7%

FUNDAMENTAL

44%

SEGUNDO GRAU
GRADUAÇÃO INCOMP.

Total

2%

100%
32%

GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUADA

Total
100 %

11%

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Quanto à escolaridade dos sujeitos-aprendentes, 44% tinham concluído o segundo
grau, 32% passaram pela graduação, 11% alcançaram a pós-graduação, 7% concluíram o
fundamental, 4% não concluíram o fundamental, assim como 2% não concluíram a
graduação.
De modo geral, percebemos que todos estavam envolvidos com o NUATI/Salvador
com participação ativa e frequente nas atividades educacionais, com vivências, discussões e
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participações na valorização da imagem da Instituição, por meio de visitas técnicas em outras
instituições e atividades, visando dar qualidade ao programa.
O credenciamento desses sujeitos junto ao NUATI/Salvador ocorreu por adesão feita
no início de cada ano, sendo que os já frequentadores são matriculados automaticamente,
dado o desejo de permanecerem na instituição, nas oficinas disponíveis no programa de
acordo com a familiaridade, contanto que sejam três oficinas escolhidas: uma do núcleo
teórico, uma do núcleo de vivências corporais e uma do núcleo de trabalhos manuais.
Visando dar uma maior amplitude ao estudo, inserimos ao grupo de sujeitos da
pesquisa professores, professoras e participantes da coordenação do NUATI/Salvador com o
intuito de coletar mais informações para subsidiar as discussões, por entendermos a relevância
das suas participações no processo de interação com os idosos. Em primeiro lugar, por serem
profissionais capacitados a atender aqueles que “[...] chegam com um nível de energia muito
baixo, desanimados, carentes e deprimidos, [...] propiciando ao idoso ampliar sua capacidade
vital com criatividade, prazer e alegria num processo de reintegração com a vida” (GUERRA,
2012, p.101).
Na busca por dados, informações e histórico da UATI, constatamos a inexistência de
um arquivo digital ou analógico disponível, o qual pudesse conter elementos necessários para
elaborarmos um histórico estatístico dos alunos que por lá passaram, como: o tempo de
permanência de cada aluno, os eventos e fatos ocorridos na instituição e outras coisas mais.
Tais informações seriam relevantes, porque, em contato com alunas e alunos, alguns
sinalizaram estar no NUATI/Salvador já algum tempo, porém sem precisar quanto e não
termos como confrontar os dados.
O público que frequenta a UATI representa uma parcela do contingente da população
de idosos reconhecidos oficia e socialmente por já terem atingido a idade dos 60 anos, em que
uma pequena parcela traz o desejo de manter a continuidade do processo de aprendizagem,
buscando mais que ampliar conhecimentos. Em alguns casos, aprendem a decodificar os
códigos linguísticos, vislumbrando manter o ritmo e exercer as atividades básicas do seu
cotidiano, em que a educação se apresenta como “[...] um ato de recriação e ressignificação de
significados, onde o fio condutor da alfabetização visa à libertação social e política”
(FREIRE, 2011, p. 35).
De forma mais ampliada, lidamos com um público heterogêneo, com seus problemas
psicossociais e econômicos, com uma visão de mundo imbricada na esperança de dias
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melhores, atuantes dentro de uma proposta de ação educativa de caráter permanente, sob a
ótica da Pedagogia Social.

2.4 DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS NA PESQUISA
Neste quarto subcapítulo, debatemos a operacionalização do estudo, levando em
consideração o processo evolutivo da pesquisa, elencando os dispositivos da pesquisa
adotados na coleta de informações, para subsidiar e dar qualidade à técnica da autobiografia,
com a finalidade de atender aos objetivos perseguidos. Nesse sentido, quão importante foram
os dispositivos da investigação que garantiram as informações e as formas de ouvir, registrar e
interpretar as entrevistas narrativas.
Ao desenvolvermos o estudo com base na autobiografia, enquanto dispositivo
metodológico e os demais dispositivos utilizados na pesquisa – segundo Souza (2007, p. 65),
citando Josso (2004) – garantiram a “[...] legitimidade à mobilização da subjetividade como
modo de produção do saber e à intersubjetividade como suporte do trabalho interpretativo e
de construção de sentido para os auto-relatos”.
Em suma, a opção pela entrevista narrativa com o suporte do grupo de discussão –
enquanto dispositivos da pesquisa – deram credibilidade ao corpus da pesquisa, entendido por
Piorier et al. (1999, p. 108) como “[...] um material qualitativo construído por um conjunto de
histórias de vida, de sujeitos saídos de um universo populacional nitidamente definido e dos
fins que se procura atingir [...]”, que subsidiaram a autobiografia. Esses dispositivos
mostraram individualmente a sua importância e, em conjunto, se completaram dando
sustentação ao processo metodológico na tessitura das histórias de vida, visto que “[...] no
trabalho de coleta de depoimentos o investigador dirige o informante diante do objeto e das
questões que pesquisa, ou seja, é o pesquisador quem dirige e conduz a entrevista frente aos
acontecimentos da vida do informante que possam ser incluídos no trabalho” (SOUZA, 2007,
p. 66).
No processo, compreendemos as vantagens com a utilização da autobiografia como
dispositivo metodológico, pois entendemos as Representações Sociais dos sujeitos e nada
melhor que trabalhar com dispositivos da pesquisa que favorecessem e evidenciassem toda
nuance do estudo. Sendo assim, iniciamos os estudos com a pesquisa documental,
imprescindível em toda pesquisa, no sentido de conhecermos através dos livros, artigos e
outros trabalhos já produzidos.
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Nesse sentido, consideramos essa a melhor forma de nos aproximar da realidade social
e da caracterização dos sujeitos, bem como encontrar orientações para melhor
desenvolvermos as entrevistas narrativas, pois, segundo Almeida (2001, p.147), não há “[...]
nada melhor do que ouvir as pessoas, escutar suas lembranças, comparar suas falas,
percebendo diferenças e semelhanças entre elas”.
As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos em
todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de
contar; contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e,
independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade
universal (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).

Ao lidar com essa vertente metodológica, objetivávamos ter como referência algo já
produzido, para que, a partir dela, elaborássemos novos conceitos e formas de interpretar as
entrevistas, a respeito do que foi vivido pelo sujeito-aprendente ou pelo grupo de sujeitosaprendentes em relação a um determinado espaço e tempo. Outro ponto a se destacar é que
esse tipo de pesquisa oportunizou conhecer alguns eventos relacionados à inclusão social de
idosos, bem como uma gama de estudos técnicos e históricos já realizados na área.
A partir da pesquisa documental, iniciamos a construção do nosso referencial teórico,
responsável por alimentar o nosso pensamento enquanto pesquisadores, com informações que
promovessem a capacidade reflexiva e criativa em busca de respostas para as questões e
objetivos do estudo.
Todas as realizações apresentadas sob forma de registro – que indicaram as nossas
ações, manifestaram ideias, ponto de vista ou mesmo a filosofia de vida – geraram os
documentos compostos de informações revelados por Bravo (1991, p. 283) como “[...] aquel
tipo de observación que versa sobre todas lãs realizaciones sociales y lãs ideas humanas o
son producto de la vida social y, portanto, encuanto registran o reflejan esta, pueden ser
utilizados para estudiarla indirectamente”. Nesse sentido, destacamos a pesquisa documental
pela sua relevância enquanto elemento construtivo da autobiografia, por trazer, na linguagem
verbal e escrita dos sujeitos, indispensáveis na conclusão desse estudo que é de cunho
educacional.
Ao desenvolvermos o estudo através da abordagem autobiográfica, adotamos como
dispositivo da pesquisa a entrevista narrativa na intenção de gerar corpus da pesquisa,
servindo de base para o desenvolvimento do estudo. Quanto à entrevista aplicada aos sujeitos
da investigação, adotamos a narrativa, de forma que o entrevistado dispôs do tempo, ficando
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livre para expor o que julgasse necessário, pois “[...] é preciso oferecer o tempo para que o
entrevistado consiga reelaborar e transmitir em palavras aquilo que viveu” (ALMEIDA, 2001,
p. 147).
A estruturação da entrevista foi uma etapa importante no desenvolvimento da
pesquisa, e não se tratou apenas de fazer a entrevista. Foi preciso toda uma organização,
atribuindo etapas cuidadosamente elaboradas, para que chegássemos ao final com uma
proposta de dispositivo que validasse o estudo pelo suporte técnico e importância do conteúdo
apresentado na sequência lógica, exitosamente atingindo o fim para o qual foi proposto.
De forma geral, a entrevista narrativa contemplou os objetivos, principalmente na
prática de obter o posicionamento e visão dos entrevistados, com a finalidade de obter as
respostas precisas e desejadas para atender aos objetivos e responder o problema. Isso porque
entendemos que as entrevistas narrativas deixaram os entrevistados livres para argumentarem
sobre o que julgavam importante.
Nesse sentido, a coleta de dados através da entrevista narrativa foi positiva, por nos
levar, na condição de pesquisador, a atuar de forma interativa com o entrevistado, em que os
papeis foram assumidos e modificados ao longo da entrevista, reagindo à interação, sendo que
toda dependência ficou por conta da informação que cada um dispunha, tanto entrevistador
quanto entrevistado, a partir daquele momento inicial.
Assim, o acontecer do estudo com as narrativas se deu quando foram afloradas as
experiências, as quais influíram na interação e, a partir dessa interação, a construção do
corpus da pesquisa advinda da entrevista narrativa fluiu com mais naturalidade e facilidade,
resultando no clima de segurança e confiança que foi estabelecido entre entrevistador e
entrevistado, proporcionando clareza e sentimento da importância das informações. Segundo
Romanelli (1998, p. 128),
A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre
sujeitos, não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e explicitada e,
assim, controlada pelos recursos teóricos e metodológicos do pesquisador, vale
dizer, da experiência que ele, lentamente, vai adquirindo no trabalho de campo.

No plano da subjetividade, o nosso conhecimento prévio sobre o significado das
histórias de vida desses sujeitos, enquanto ação autorreflexiva e pela necessidade de nos
colocar no lugar do entrevistado, assumiu um grau de importância, pois, a partir dele e da
vontade de manter uma relação interpessoal em equilíbrio, evitamos pareceres ou palavras que
implicassem em críticas, surpresas, aprovação ou desaprovação do conteúdo das narrativas.
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Assim, as entrevistas narrativas, em alguns momentos tendo o suporte do grupo de
discussão, foram fundamentais na elaboração do corpus da pesquisa, o que não ocorreria de
forma satisfatória e integral com o uso de outros dispositivos. Por isso, buscamos utilizar uma
opção de dispositivo mais rigoroso, de maneira a estabelecermos procedimentos para que o
processo investigativo com a entrevista narrativa assumisse o papel tal como foi proposto.
Na perspectiva de grupo de discussão, abarcamos as discussões nas oficinas
(Identidade e Memória, Psicologia do Envelhecimento e Fotografia e Vídeo), debatendo
temas relacionados à vida e educação do idoso, como suporte para atender a necessidade de
contemplar os sujeitos-aprendentes e perceber mensagens não verbais, através da captação de
gestos e expressões fisionômicas ou corporais. Nesse sentido, os temas tratados
desembocaram nas narrativas de histórias de vida que trouxeram muitas informações de
cunho pessoal em que, por vezes, o dizente acabou omitindo aquilo que gostaria de trazer no
seu relato diante da presença do grupo.
O grupo de discussão possibilitou compreender a construção social do pensamento
coletivo sobre diversos aspectos. E, visitando a teoria de Weller (2006, p. 244), vimos que se
tratou de “[...] um procedimento distinto aos grupos focais, uma vez que o objetivo principal
desse tipo de entrevista é a obtenção de dados que permitam a análise do meio social dos
entrevistados, bem como de suas visões de mundo ou representações coletivas”.
Na prática, tratou-se de um dispositivo, considerado apenas de suporte, aberto à
exploração e captação de opiniões, sobretudo tendo as falas individuais como resultantes da
interação mútua, constituindo um resultado estruturado construído a partir das experiências
cruzadas na vida dos sujeitos-aprendentes que passam por processos de negação de direitos e
exclusão social, refletindo nas orientações do coletivo ou nas visões e opiniões desse grupo
social pesquisado.
Estivemos conscientes da possibilidade ou não de utilizar o grupo de discussão na
investigação, a priori, enquanto dispositivo de pesquisa complementar para a produção do
corpus da pesquisa, no sentido de obter opiniões, sentimentos e pontos de vistas difíceis de
alcançar com a entrevista individual, só sendo possível em um ambiente menos formalizado,
em que houve a interação do grupo, servindo de insights propícios para fomentar informações
novas, interessantes e originais, dificilmente conseguidas em outras situações.
Quão importante foi a utilização desse dispositivo para subsidiar a tessitura das
narrativas, mesmo sabendo da sua imperfeição quando se trabalha com as narrativas de
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histórias de vida e, ainda assim, sendo eficiente no sentido de vencer a timidez presente no
comportamento de alguns entrevistados.
Por fim, estabelecemos o questionário como sendo outro dispositivo de pesquisa,
ainda que auxiliar, utilizado com duas intenções: a coleta de dados sociodemográficos para
traçar o perfil dos sujeitos da investigação; a seleção dos entrevistados por adesão através de
uma questão consulta, obtendo a partir dele um conhecimento prévio dos sujeitos-aprendentes
que gostariam de ser entrevistados e terem colhidas às narrativas.
Nesse sentido, o questionário não se apresentou como satisfatório apenas pela
aplicação de técnicas na sua elaboração, mas também pela nossa experiência em seguir o
método, identificando etapas elementares para a construção de um documento eficaz. Vale
lembrar que, para os entrevistados que tiveram dificuldades na leitura e na escrita por algum
motivo, utilizamos o questionamento feito pela oralidade – com a colaboração do pesquisador
e dos professores das oficinas – e preenchido o formulário de acordo com as respostas dadas
pelo entrevistado.
Gil (2008, p. 128) define o questionário “[...] como a técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo
por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas etc.”. Ele coloca este dispositivo no papel de não limitar a busca por
respostas para os questionamentos e objetivos perseguidos, condicionando sua construção à
elaboração de questões diretas e pertinentes, que, no nosso caso, contribuíram e
complementaram as entrevistas narrativas, respondendo o que ficou nas entrelinhas das falas,
dos depoimentos e dos relatos de vida.

2.5 ETAPAS DO PROCESSO E ANÁLISE

Neste quinto subcapítulo, após definidos e selecionados os dispositivos, enveredamos
em estabelecer as etapas do processo. Inicialmente, instituímos como a primeira etapa do
estudo a pesquisa de fonte bibliográfica voltada para a história da educação de pessoas
adultas, com foco na questão do sujeito idoso, com evidência para a concepção voltada para
esse particular, imbricada na história da Educação de Jovens e Adultos (EJA), numa tentativa
de contextualizar, autobiograficamente, a história da EJA e de seus sujeitos. Buscamos
referenciais das teorias que tratam e fomentam a concepção e histórico da EJA, tais como:
Arroyo (2006), Brandão (2002), Fávero (2004), Gohn (2011), Galvão e Di Pierro (2007),

68

Haddad e Di Pierro (2000), Pinto (2001) e Silva (2010). Para dialogar com a Educação de
pessoas idosas na Bahia, recorremos a: Bahia (1992), Bahia (1998), Brasil (1996; 2000), Sales
(2009). No diálogo entre a EJA, a Educação socioeducativa e Inclusão de Idosos, ancoramonos nas teorias de Arroyo (2001, 2010), Barros (2011), Brasil (1996; 2003; 2005), Cachioni e
Neri (2004), Capucho (2012), Chauí (1989), Cordeiro (2007), Costa, Costa e Gobbi (2012),
Freire (2004) e Negreiros (2003).
Na segunda etapa da pesquisa procuramos conhecer as informações que dão conta da
estruturação do NUATI/Salvador, através dos registros e documentos existentes na
instituição. Resguardamos o interesse por documentos e trabalhos já realizados, dispostos na
biblioteca da UNEB, Campus I, focados na instituição e nas atividades que nela são
praticadas. Desta forma, construímos um leque de informações as quais, segundo Silva e
Ribeiro (2002), assumem a função de universo teórico que auxilia a campos aplicados de
organização da informação, tal como a Biblioteconomia e a arquivologia.
Na terceira etapa, subsidiamos e discutimos a autobiografia como processo de
formação com base nas teorias de Abrahão (2011; 2018), Foucault (2006), Josso (2004),
Nascimento (2007), Nóvoa (2001), Passeggi (2013), Souza (2003, 2004; 2006; 2010; 2012;
2015) e demais autores.
Voltada à atenção para o critério de inclusão e exclusão dos sujeitos-aprendentes da
investigação, na formação do grupo participante do processo autobiográfico, estabelecemos
três momentos: no primeiro, nossa atenção esteve voltada para o trabalho de esclarecimento e
convencimento junto aos gestores do NUATI/Salvador, enfatizando e priorizando o processo
formativo desses sujeitos, como forma de reviver sua trajetória de vida; no segundo momento,
replicamos o trabalho de esclarecimento e convencimento, visitando as turmas das oficinas do
NUATI/Salvador, buscando a conscientização e sensibilização dos sujeitos, colocando-os no
centro das discussões e identificando aqueles sujeitos-aprendentes que se dispunham a
participar do grupo de estudo.
Finalizamos esta etapa com a aplicação do questionário, apresentado como um
instrumento auxiliar e de suporte à pesquisa, para obtenção de dados sociodemográficos da
amostra de sujeitos-aprendentes, com o propósito de elaborar o perfil biográfico, tendo como
pontos observados: idade, sexo, estado civil, número de filhos, ocupação, formação escolar,
local de residência, qualidade e forma de deslocamento entre casa/instituição, tempo na
instituição, pretensão e razão de estar na instituição, disponibilidade para participar de uma
entrevista narrativa, como chegou à instituição, sentimento em estar na instituição, a
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importância da instituição, as atividades que gosta de desenvolver, relação com as tecnologias
e a atração pelas oficinas.
Na quarta etapa, estabelecemos as entrevistas narrativas com aqueles sujeitosaprendentes que se predispuseram a participar do processo, por adesão, dando prosseguimento
ao estudo autobiográfico. Tivemos a preocupação de trabalhar na manutenção do número de
participantes para que não houvesse desistência por falta de estímulo.
Neste sentido, participamos das oficinas, transformando-as em encontros oportunos
para a aproximação e para estabelecermos um sentimento de confiança junto aos sujeitos.
Aqui, nomeamos esses encontros de “ciclos de convivência”, registrando todas as falas e
depoimentos dos presentes nos grupos de discussões. Buscamos estabelecer relações
interpessoal e grupal, uma maior sinergia com o grupo e perceber como cada ator estava se
sentindo durante as atividades.
A quinta etapa foi para estabelecermos e fortalecermos as entrevistas narrativas e para
solicitar de cada sujeito-aprendente a autorização para o desenvolvimento das entrevistas,
através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE), para elaboração da
autobiografia a partir de relatos de caráter pessoal e/ou familiar, resguardado a cada sujeitoaprendente o direito de evidenciar ou não os relatos, e, quando evidenciado, assegurando-lhes
o sigilo quando não fosse o desejo de divulgá-los. Foi uma ação basilar para construir e
fortalecer a confiança entre entrevistador e entrevistado, tão necessária para que as entrevistas
narrativas ocorressem dentro do clima desejado. Entretanto, em “[...] respeito a liberdade,
autonomia e democracia individual [...]” (SOUZA, 2014 p. 40) e por gozar do direito de
escolha, os sujeitos-aprendentes manifestaram o desejo de manter a originalidade de seus
nomes e deixaram a vontade o uso do primeiro nome ou sobrenome na identificação das
narrativas.
A sexta etapa se deu por meio da intervenção com a aplicação da entrevista narrativa,
“[...] caracterizada como o encontro entre duas ou mais pessoas, havendo de um lado quem
interroga sobre determinadas questões e, de outro, aquele ou aqueles que emitem opinião e/ou
rememoram experiências” (SOUZA, 2006, p.133).
Neste processo, conseguimos elaborar o corpus da pesquisa a partir das entrevistas
narrativas, com base nas análises de questões teórico-metodológicas sobre: narrativa e
experiências de vida; compreensão do modo de pensar, de sentir e agir dos entrevistados;
análise de trajetos antropológicos entre a norma e a vida, entre a subjetividade e a
objetividade do meio social. Apresentamos detalhadamente, no quinto capítulo referente à
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apresentação e análise de dados e informações, as perspectivas e as impressões
(auto)biográficas dos sujeitos-aprendentes, em forma de recorte das entrevistas narrativas.
Para por em prática as entrevistas narrativas, vimos a importância da habilidade com o
trato das informações e a necessidade de estabelecer um padrão no relacionamento com
entrevistado, pois
[...] o tipo de relação que se estabelece com o sujeito entrevistado, a habilidade para
colher informações relacionadas com o tema central, a capacidade de escuta e até
mesmo a competência técnica para operar os aparelhos são aspectos bastante
importantes em trabalhos dessa natureza. Mas é fundamental que, numa relação de
entrevista, a pessoa entrevistada ‘sinta a necessidade de transmitir uma experiência
de vida ou uma tradição’. As resistências a aspectos ou ao tema da entrevista podem
empobrecer a coleta de dados, situação muitas vezes contornada pela habilidade do
entrevistador (SOUZA, 2006, p. 133).

As resistências, as desconfianças e a omissão de informações exigiram paciência e
habilidade diante do comportamento de alguns entrevistados. Foi imperiosa a necessidade de
recorrer ao grupo de discussão e ao questionário para a obtenção de informações, a fim de
completarmos o sentido de algumas narrativas, confrontando e complementando
sequencialmente, com o repassar do texto elaborado a partir daquilo que foi dito pelo
entrevistado.
A última etapa foram as análises, produzidas a partir do corpus de pesquisa com a
aplicação das entrevistas narrativas, dos registros dos grupos de discussão e dos questionários,
transformados em textos que atendessem ao formato idealizado para o fechamento do estudo
e, também com o propósito de apresentar aos sujeitos-aprendentes o que resultou das
narrativas. Para tanto, foi importante evidenciar a cada um deles o compromisso em construir
as narrativas para que, a partir delas, analisássemos na perspectiva da análise compreensiva interpretativa e política do sentido das narrativas de histórias de vida “[...] a partir dos
seguintes tempos: - Tempo I: Pré-análise / leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática –
unidades de análise descritiva; - Tempo III: Leitura interpretativa-compreensiva do corpus “
(SOUZA, 2006, p. 79).
Segundo Souza (2014) o Tempo I consiste na organização e leitura das narrativas
visando a construção do perfil do grupo de sujeitos-aprendentes objetivando “apreender
marcas singulares, regulares e irregulares do conjunto das histórias de vida-formação”
(SOUZA, 2014, p.43). Seguinte o autor ainda se refere ao Tempo II como ainda vinculado ao
Tempo I em razão das leituras cruzadas, “mediante a organização temática e grupamento de
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unidades de análise que possibilitam a compreensão-interpretativa do texto narrativo, através
do seu universo de significados e significantes” (SOUZA, 2014, p. 44).
Sendo assim, Souza (2014) afirma que o no tempo II a análise temática permite
perceber a complexidade, a singularidade e a subjetividade das narrativas e com isso o
pesquisador ter um olhar e leitura mais atento para as regularidades, as singularidades e as
particularidades presentes na oralidade e na escrita por conta dos sentidos e significados
expressos ou não no universo das individualidades experienciadas por cada sujeito.
No terceiro tempo, o autor revela que a análise interpretativa-compreensiva “[...]
vincula-se ao processo de análise, desde o seu início, visto que exige leituras e releituras
individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas, recorrendo aos grupamentos das
unidades de análise temática e/ou ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas” (SOUZA,
2014, p.46). Destaca ainda o lugar que ocupa a triangulação das fontes com histórias de vida.
Desta forma, a triangulação de fontes narrativas e biográficas tende a permitir a apreensão de
questões relacionadas a trajetórias de vida e formação dos sujeitos, abarcando as
aprendizagens e experiências construídas ao longo da vida e outras questões do contesto
escolar, laboral, sexual e social.
Dentro dessa dimensão metodológica, os tempos de lembrar, narrar e refletir –
imbricadas na educação da pessoa idosa e do programa socioeducativo da UATI possibilitou
perceber o nível de satisfação de cada um dos sujeitos aprendentes e, assim, viabilizar a
resultante da pesquisa com a elaboração tecnicamente possível do produto final.
Voltada para o campo social e educacional, as narrativas orais e/ou escritas cunham
experiências dos sujeitos-aprendentes que “[...] possibilitaram construções de identidades
pessoais e coletivas, [...] modos de socialização de experiências em contextos de formação e
de aprendizagens sociais e profissionais” (SOUZA, 2014 p. 40-41). Portanto, optamos em
analisar as narrativas ou corpus de pesquisa numa perspectiva colaborativa e, com isso, a
análise compreensiva-interpretativa possibilitou melhor lidar com as subjetividades das fontes
e as trajetórias de vida. Nesse sentido, estabelecemos unidade de análise temática buscando
evidenciar os sentimentos, visões, sentido, sonhos e expectativas nas trajetórias de vida dos
sujeitos-aprendentes.
As etapas foram desenvolvidas no período de março de 2018 a janeiro de 2019. A
terceira etapa, no tocante ao primeiro momento, foi realizada no início do primeiro semestre
de 2018, diante da necessidade da aprovação do grupo gestor do NUATI/Salvador para que
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coletássemos informações e assim confirmássemos o local do estudo, bem como o
credenciamento junto a Plataforma Brasil.
Trabalhar a temática da educação da pessoa, tendo o programa socioeducativo da
UATI como foco do estudo, foi de muita complexidade, devido à visão carregada de
preconceito, estigma e estereótipo que se tem desse segmento da sociedade. Porém, tivemos
no NUATI/Salvador o aporte para desenvolvermos um estudo com afinco e a
responsabilidade de buscar uma visão real, coerente e justa para, de certa forma, propor
alternativas que atendam às necessidades das pessoas envelhescentes e idosas que estão
naquele e em outros espaços socioeducacionais.
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A EDUCAÇÃO DA PESSOA IDOSA: UM
RECORTE HISTÓRICO À ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA

Neste capítulo, discorremos sobre a Educação de Jovens e Adultos, a partir de um
breve apanhado do significado e da importância desta modalidade de ensino no contexto
histórico-formativo da Educação à pessoa idosa. Tratamos deste vínculo, pois no processo
histórico-formativo se estabelece uma conexão direta entre a história de vida e a escrita
autobiográfica do sujeito, com a criação de um espaço epistemológico de indagação, a partir
de conceitos considerados fundantes à intenção investigadora que propomos nesse estudo.
Eu fui educada em casa. Naquele tempo era difícil ter uma professora assim para
ensinar. Então meu pai como ele não era muito estudado e não queria que a gente
ficasse analfabeta, botou uma prima da gente para nos ensinar numa escola dentro da
casa dele. Foi quando comecei a estudar. Já tinha uns dez anos ou mais. Aí estudei,
naquele tempo não era avançado, fiz até a primeira série. Depois tinha uma escola da
prefeitura de outra prima minha, assim numa fazenda, aí estudei até a segunda série,
hoje é o segundo ano. Depois parei, não estudei mais, foi quando minha mãe morreu
e eu fui morar com minha irmã na cidade para eu estudar, mas naquele tempo
quando se tinha 12 anos não se matriculava mais. Eu tinha a maior vontade de
estudar, mas como eu estava com a idade avançada, então eu não pude estudar na
escola. Mas eu nunca parava de estudar, todo livro que via ficava lendo (Maria –
entrevista narrativa).

A partir do recorte da entrevista narrativa de Maria, observamos sua história de vida
semelhante a um contexto comum nas histórias de grande parte dos sujeitos-aprendentes. Tais
fatos bem indicam um recorte sócio-histórico da educação e estabelecem uma conexão entre o
caminho de dificuldades percorrido por aqueles que buscaram na educação uma via de
desenvolvimento, vivenciando grandes barreiras na trajetória da sua educação, e, mais
adiante, encontraram na EJA a oportunidade de trilhar no caminho formativo.
As expressões constantes nesta narrativa comungam com a de muitos dos sujeitosaprendentes, nos seus diferentes momentos e episódios, cronologicamente vinculados à suas
trajetórias de vida, influenciadas pelos contextos histórico, social e econômico e reverberados
nos dias atuais.
Diante dessa constatação, fincamos o entendimento do quão tem sido importante o
papel da EJA na vida da pessoa idosa e, a partir daí, pensamos discutir a temática em três
subcapítulos: no primeiro, a Educação de Jovens e Adultos enquanto fomentadora da
Educação de idosos; no segundo, a Educação de idosos na Bahia, na perspectiva do acesso a

74

partir do marco educativo; e, por fim, no terceiro, a Educação de Jovens e Adultos e a UATI
enquanto promotoras da formação continuada do idoso.
Inicialmente, situamos algumas das questões fundamentais na análise do contexto
social e da vida da pessoa idosa, que estão no cerne da discussão: a aceleração do aumento
populacional de idosos; o interesse pelas pesquisas com o idoso; a mudança de paradigmas do
envelhecimento;
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como
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processo

multideterminado e heterogêneo; a concepção de desenvolvimento e aprendizagem por toda a
vida; a capacidade de adaptação diante de novas experiências.
Apresentamos essas questões, pois estão muito presentes nos estudos que envolvem a
plasticidade de adaptação ao longo do processo de envelhecimento e de mudança da
capacidade humana. Mas, antes de adentrarmos na discussão propriamente dita, ressaltamos a
importância e necessidade de observarmos o contexto social imbricado com as trajetórias de
vida presentes nas narrativas trazidas pelos sujeitos-aprendentes:
Depois dos meus filhos formados eu falei para meu esposo que eu iria estudar, foi
quando surgiu aquele... não foi o MOBRAL, naquela época já não tinha mais o
MOBRAL. [...] quando voltei a estudar tinha quarenta anos. Aí eu disse que queria
começar tudo de novo, começar da segunda série. Quando foi na quarta série teve a
formatura e teve até foto, foi em 97. Depois me matriculei na quinta série, fiz EJA:
fiz a quinta e sexta; sétima e oitava. Quando foi em 2001 eu me matriculei para fazer
o segundo grau, aí meu esposo faleceu em 2002. Aí eu vim pra Salvador. Meus
filhos queriam que eu ficasse aqui, aí eu vi que ia entrar em depressão, eu disse: eu
não! Quero voltar para o interior e terminar meus estudos. Ai eu fiquei lá no interior
e em 2006 teve minha formatura, foram dois dias de festa!(risos) (Maria– entrevista
narrativa).
Estou aqui já no segundo ano – segunda temporada – eu estudei até o terceiro ano
primário, cheguei aqui pra participar da aula de história, aí achei que eu devia pegar
mais um pouco de conhecimento. Aí voltei para a escola primária (fundamental) e
depois conclui o primeiro grau, a oitava série. – Aí o professor perguntou: por que
não continua para concluir o segundo grau? – Respondi: Aqui pra mim já está bom,
porque eu não vou trabalhar mais, foi só para ter um pouco de conhecimento.
(Dionísio – entrevista narrativa)

Nos fragmentos das narrativas de Maria e Dionísio ficaram evidenciados o papel e a
importância da EJA e o quanto essa modalidade vem contribuindo com a educação da pessoa
idosa, contemplando, dessa forma, as iniciativas socioeducativas voltadas para a inclusão
daqueles que formam esse público.
Ao retomar a discussão a respeito da EJA, referenciada pelos exemplos dos sujeitosaprendentes, em primeiro lugar, explicitamos alguns conceitos de educação com inclusão
enquanto elementos que convergem para o ideário no sentido da cidadania, como processo de
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tessitura de uma sociedade com equidade e justiça social. Em segundo lugar, trazendo ao
entendimento a compreensão do processo construtivo e evolutivo da EJA.
A partir do conceito segundo o qual a educação tem sido um “[...] processo pelo qual a
sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses” (PINTO, 2001,
p. 29), afirmamos que a resultante educacional que observamos no nosso contexto social nada
mais é do que o reflexo da nossa sociedade, dos seus vários conflitos e incertezas. Isso
significa carregar em si mesma uma reprodução e, nesse sentido, o fenômeno da educação é
“[...] caracterizado como um fato social em que pese o interesse da comunidade em integrar
todos os membros a um modelo social vigente (relações econômicas, instituições, usos,
ciências, atividades, etc.)” (PINTO, 2001, p. 30), ou seja, um fato de integração e inclusão
social.
Sendo assim, a educação tomou contornos de um meio capaz de reproduzir um modelo
de homem concebido pela sociedade, no sentido de promover o desenvolvimento do sujeito,
tendo como objetivo a sua inserção, a fim de que alcance resultados individuais e coletivos na
sociedade e no seu contexto social. Em tese, a educação assumiu esse papel de democratizar e
inserir pessoas ou grupo de excluídos, aqueles que não possuem acesso nos diferentes
espaços, os desprovidos de oportunidades.
Na busca por uma democracia cidadã, a luta por uma educação, enquanto direito de
todos, se constituiu em objeto de apelo mais efetivo, que vai ao encontro de aspirações e
anseios daqueles sujeitos que se veem alijado e desejam uma maior participação na sociedade.
Esse tem sido o objetivo perseguido e foco de conquista para muitas pessoas, transformados
em forma de luta com uma identidade coletiva e autônoma contra todos os tipos de
discriminações que lhes são impostas e por uma democracia participativa.
Diante da operacionalidade dos movimentos sociais, é prudente afirmar que, além das
ideologias engendradas nas lutas, a educação acontece no/com os movimentos sociais e,
segundo Gohn (2011, p. 333), “[...] há um caráter educativo nas práticas que se desenrolam no
ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral,
e também para os órgãos públicos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou
confrontos”.
Nesse contexto de movimentos reivindicatórios, novos sujeitos sociais se apresentam
com novo modelo de organização e característica própria, expressam suas demandas sociais
geradas a partir das condições de vida, das garantias dos direitos sociais, da falta de
visibilidade e de atenção. É o que ocorre com os movimentos que buscam a inclusão social
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dos idosos, ancorados na bandeira da educação, pois “[...] os idosos têm a concepção da
importância do estudo na vida do cidadão [...]” (SERRA, 2015 p.172), como premissa
importante para o processo de reeducação, e buscam ressignificar a vida para o enfrentamento
ao envelhecimento.
Conquistar o segundo grau melhorou de mais a minha vida, tá doido! Olhe, eu falava
errado quando comecei a estudar. Quando eu recomecei a estudar, esses ignorantes
chegavam assim para meu esposo: ‘você deixa sua esposa sair para ir pra aula de
noite. E o Ricardão não... ?’ – Aí meu esposo chegava e me falava. Quando foi um
dia eu chamei o cara dei uma baixa nele. Isso não era coisa pra se dizer pra meu
esposo! Ele era estudado, muito inteligente, aí ele não ia ignorar eu estudar, mas
ficava outro dizendo: “pra que tu tá estudando, tu não vai trabalhar mais mesmo”! –
Então disse: sabe pra que é? Saber mais que seu dono e outra coisa eu estou
estudando pra não estar falando coisas erradas e aprender cada vez mais, saber se
desenvolver e tudo (Maria – entrevista narrativa).

Para os que veem a educação apenas como forma de capacitação produtiva, construção
do poder aquisitivo e de reconhecimento socioeconômico, vamos ao encontro de Brandão
(2002) quando esclarece que
[...] estuda-se e deve-se estar sempre aprendendo, porque se é desde sempre uma
pessoa cidadã, ou em construção da cidadania desde a tenra infância, ao longo de
uma sempre contínua descoberta e recriação de si mesmo com, para e através de
outros. Para realizar isto é que se estuda – dentro e fora da escola – e se deve estar
sempre aprendendo. Ao longo de toda a vida, a educação destinada à comunicação, e
não ao trabalho destinado à produção, deve ser a experiência de identidade de cada
um de nós (BRANDÃO, 2002, p. 79).

Nas histórias de vida dos sujeitos em constante construção da cidadania, a educação se
apresenta como fator preponderante no processo de aprendizagem, narrada desde a infância e
não apenas vinculadas às necessidades dos sistemas produtivos. Ela também se apresenta
como base para a formação íntegra dos sujeitos e, por essa razão, desperta para o estudo sobre
a educação da pessoa idosa, conduzido pelo enfoque da pesquisa autobiográfica.
O estudo da educação da pessoa idosa ocorreu pela importância das atividades
educativas nas trajetórias de vida, no desenvolvimento de habilidades ao longo da vida desde
a terna infância e, na velhice, como proposta de manutenção do envelhecimento saudável e o
firmamento integral da cidadania. Dentro desse prisma, a nova visão sobre o idoso surge no
momento em que ele for considerado cidadão capaz de manter a construção da sua história de
vida com dignidade, autonomia, esperança e felicidade.

77

3.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FOMENTANDO A EDUCAÇÃO DA
PESSOA IDOSA

Neste subcapítulo, retratamos a educação de adultos no contexto da EJA que, desde a
concepção/implantação, contempla os idosos, sempre presentes nas fileiras das salas de aula.
Esse segmento da sociedade também goza das benesses dos avanços legais, enquanto sujeitos
de direitos, fruto da cultura de direitos humanos que trazem a necessidade de pensar todo
cidadão como sujeito social que tem o direito a uma efetiva educação e participação nos
processos político, econômico, social e cultural da sociedade.
Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos vem acompanhada da fragilização
que lhe foi imputada, ao passar a ser de responsabilidade dos municípios que acumulam
muitas carências. Desde o Império, segundo Haddad e Di Pierro (2000), foi reservado ao
governo central à responsabilidade com a educação das elites e, aos estados e municípios, a
responsabilidade com a educação da camada popular, fragmentando todos os processos de
experiências e luta no campo da EJA, estabelecendo e perpetuando uma dualidade
educacional na sociedade brasileira.
O direito à educação vem de uma trajetória expressa desde a Constituição Imperial de
1824, até a Constituição de 1988 e, ao longo desse período, vem sendo oficialmente negado o
acesso à escola aos jovens e adultos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada.

[...] eu não fui assim como as outras crianças que foram para a escola cedo. [...] foi
trinta anos depois, que eu fiz o tempo de aprender que você faz em poucos meses
que na verdade é uma espécie de supletivo. Aí, depois eu engravidei, fui cuidar de
filho, depois veio mais um, veio mais outro, depois tive uma separação. Aí fui
trabalhar para ajudar os meus filhos a se formar para não acontecer o que aconteceu
comigo (Evanita – entrevista narrativa).

Da mesma forma como ocorreu inicialmente com Evanita, essa sequência de negação
ainda continua afetando a vida das pessoas e reverbera na fase idosa da vida, quando se busca
uma maneira menos formal de alcançar os desejos outrora traçados para uma trajetória
educativa.
A EJA surgiu ante um cenário internacional que buscava responder às questões
relacionadas com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, diante dos diferentes processos
e das desigualdades sociais que se apresentavam latentes pela distribuição desigual de bens e
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de direitos da classe trabalhadora e de parte da sociedade civil, fruto da construção de um país
de capitalismo periférico.
Segundo Rummert (2008), foi mantida a estratégia clássica da distribuição desigual e
precária de fragmentos do conhecimento voltado para as demandas e para a qualificação da
mão de obra, que era exigida pelos padrões produtivos existentes na época, perpetuado até os
dias atuais, mantendo a clara necessidade de um controle social mais efetivo.
A difícil conciliação entre o proclamado e o efetivado revela a impossibilidade de
conciliação entre a igualdade formal defendida pela democracia liberal e a
desigualdade real engendrada pela divisão de classe advinda do capitalismo, pois os
direitos sociais, dentre eles o direito a educação, exige a redistribuição de bens,
serviços e rendas na sociedade (CAPUCHO, 2012, p. 26).

O controle social tão desejado pelo sistema dominante veio acompanhado das
desigualdades que mantiveram as classes mais empobrecidas da sociedade distanciadas da
harmonia social e, consequentemente, do aceso à educação de qualidade. O conflito
ideológico estabelecido entre o conservadorismo da elite brasileira com os movimentos
populares resultou na luta da sociedade civil organizada pela melhoria irrestrita das condições
do cidadão, tendo, na educação, a principal bandeira para vencer a submissão sustentada pela
pobreza e ignorância. Tal constatação foi observada na narrativa de Dionísio:
[...] tive uma vida muito difícil, comecei a trabalhar na roça muito cedo, aos oito
anos, plantando mandioca. Com treze anos fui trabalhar numa fazenda para ajudar
meus pais. Era uma família da roça muito humilde, tinha uma vida corrida e muito
humilde. Apesar do meu pai não ter estudo, mas ele me incentivou a estudar na
época, mas você sabe que no lugar pequeno... Às vezes eu ia para a escola, aí o cara
que já tinha botado o filho para estudar, dizia; “rapaz, você um homem desses,
procurando negócio de estudar, vai trabalhar, que futuro você vai ter estudando?” E
o pouco que estudei já serviu muito pra mim (Dionísio – entrevista narrativa).

A segregação da educação a que Dionísio foi submetido resultou da necessidade de
trabalhar ainda quando criança, em um tempo em que a valorização da escola era dada apenas
por aqueles que compunham a elite da sociedade, com o objetivo de ascensão e de se sobrepor
às classes mais humildes, quer seja pela força econômica ou pela imposição de uma ideologia.
Portanto, a roça, espaço rural de produção na vida do sujeito-aprendente, também se
constituiu em espaço ideológico de pregação que “a educação não leva ao desenvolvimento”,
sendo que, na verdade, a escola deveria ser vista como “Uma forma de se defender da
ignorância, de ter condições de participar politicamente, de ter um espaço público para a troca
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de opiniões e experiencia. Um meio de adquirir forças para defender seus direitos” (SOUZA,
2012, p. 32).
Souza (2012) se apresenta como mais um autor que defende a luta por direitos.
Mesmo diante de movimentos sociais em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas,
ainda assim, a sociedade brasileira não conseguiu excluir, da linha do seu ideário, as falsas
premissas da lógica de negação dos direitos à educação, estabelecendo, efetivamente, como
um direito de todos e nas diferentes etapas da vida, contemplando dessa forma a população de
idosos, segmento socialmente vulnerabilizado e invisibilizado, com estáveis e robustas
políticas públicas de acesso e permanência no processo de elevação e desenvolvimento do
nível educacional.
O movimento de buscar por direitos em nosso país, regido pelo regime democrático e
um estado de direitos assegurados nos marcos legais da constituição, ainda se constitui um
desafio, pois ainda há muito que se fazer a fim de se efetivar em sua integralidade o que
estabelece a Lei. O que se constata, ainda, é uma negação de direitos que reverbera na
cidadania e na identidade dos sujeitos, forjada pelo Estado, “o qual utiliza discursos como
forma de controlar as ‘identidades oficiais’. O discurso revela-se como elemento de
governação das identidades oficiais e gerencia as reformas pensadas como estratégias
políticas de um determinado momento histórico” (SOUZA, 2011, p. 218).
Nesse mesmo contexto, a negação do direito à educação se apresenta imbricada nas
histórias de vida dos sujeitos, atuando precisamente na qualidade de vida readquirida a partir
da educação. Desta forma, possibilita resgatar a oportunidade outrora negada e restabelece aos
sujeitos o direito de serem efetivamente partícipes da sociedade, bem como serem autores dos
capítulos da sua própria história. Assim, a garantia dos direitos socialmente declarados por lei
vem efetivamente concretizar a universalização da educação com políticas que deem sentido
igualitário e qualidade de vida para a formação e manutenção da cidadania.
A ideia de formação para a cidadania, no contexto histórico, sempre esteve ligada à
posição sustentada na visão liberal da imaturidade e despreparo das camadas populares na
convivência em sociedade, tangente a necessidade de controle dos anseios populares e da sua
organização. Com base nessa concepção, o exercício da cidadania requer uma preparação para
conhecer as tendências e proceder ao conceito de que a cidadania parte do princípio de um
saber fazer, que é necessário ser ensinado e aprendido, com o objetivo de formar e harmonizar
para atender uma ordem estabelecida.
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Arroyo (2007), ao refletir sobre a relação existente entre educação, cidadania e
participação, sinaliza que a ênfase na educação dos súditos como condição para harmonia do
convívio social não é nova, nem é peculiaridade da nossa educação e governança, pois esteve
presente no ideário iluminista desde o século XVI. Esse princípio serviu de marco para o
pensamento europeu do século XIX, absorvido pelas elites brasileiras e refletido na educação
de adultos, apresentando o caráter civilizador analisado por Galvão e Di Pierro (2007, p. 35),
ao explicitarem que
[...] a Constituição do Império, algumas leis e o Código Criminoso serviram de base
para o ensino da leitura e da escrita. Percebe-se que o ensino para adultos tinha
como uma de suas finalidades a “civilização” das camadas populares, consideradas,
principalmente as urbanas, como perigosas e degeneradas. Através da educação,
considerada a luz que levaria o progresso às almas, poderiam se inserir ordeiramente
na sociedade.

Percebemos, então, que a formação para a cidadania não é algo novo no Brasil, mas a
luta pela conquista da cidadania é recente, concentrando força ao longo do século XX, a partir
das lutas operárias e dos movimentos do campo, constituindo-se na bandeira das forças
progressistas. Apesar de ser bandeira instituída pelas forças progressistas, a cidadania também
esteve presente nas trincheiras de forças conservadoras, no sentido de difundir o civismo e o
respeito à ordem. Nesse sentido, a busca pela cidadania não deve ser vista apenas como um
projeto único, ideologicamente falando, sem objetivar a compreensão do seu significado e
intencionalidade.
Portanto, ao longo da história, o direito à cidadania foi bandeira de luta de grupos
sociais com interesses e projetos contraditórios ou incompatíveis, diante dos conflitos gerados
a partir do capitalismo, em que os grupos ideológicos conservadores destacam a importância
da cidadania, fazendo acreditar ser uma conquista da democracia representativa, vinculando-a
apenas aos direitos políticos e dando ao Estado representativo a autonomia para modificar e
aperfeiçoar o conjunto de direitos instituídos.
A cidadania apontada por Chauí (1989) é compreendida como um processo capaz de
conscientizar, politizar e favorecer a inserção de massas excluídas, não somente no âmbito das
conquistas dos direitos civis, políticos e sociais, mas na busca histórica por avanços através
das lutas sociais.
Apresentamos um pouco dessa historicidade para entendermos a cidadania como o
lugar do cidadão que goza de direitos constitucionais, enquanto sujeito autônomo e menos
dependente do Estado, efetivando o regime democrático liberal. Nesse sentido, o sujeito é
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compreendido como mantenedor das garantias das liberdades individuais, sendo o direito à
educação uma das garantias para a liberdade do indivíduo e a emancipação humana, o que
potencializa a luta pela cidadania como forma de amenizar as desigualdades sociais.
Sendo assim, a educação voltada para os Direitos Humanos visa extirpar as
desigualdades e não deve ficar limitada a uma educação para a cidadania, mas uma “[...]
educação que possibilita o reconhecimento e a defesa intransigente dos direitos fundamentais
para todo ser humano na defesa e fortalecimento da democracia [...]” (SILVA, 2010, p. 43), o
que envolve a formação para a emancipação humana.
Assim sendo, vemos a educação como fator indispensável no sentido de apropriar os
sujeitos dos seus direitos, tido até aqui como fundamentais, o qual possibilita o
desenvolvimento humano e cidadão para que conquistem a dimensão econômica, social e
cultural, no contexto das histórias e trajetórias de vida e das estruturas organizacionais e
institucionais da formação, em que os tipos de aprendizagens definem com mais rigor a
natureza dos desafios, riscos e dificuldades dos processos educativos emancipatórios.
Fincando na discussão da educação de idosos, vemos a necessidade de entender o
contexto acerca dessa questão. Para tanto, tomamos como base o conceito de idoso, perante a
lei instituída no Brasil – a partir dos Marcos Legais Nacionais da Constituição Federal de
1988 e da Política Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 (Lei nº 8.842), que identificam o
percurso de entendimento sobre a questão do envelhecimento/idoso e, ainda, o Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741), que trata daquele ou daquela com 60 anos ou mais.
Segundo as projeções populacionais da Organização das Nações Unidas – ONU, o
Brasil pertence ao grupo dos dez países com maior população de pessoas de 60 ou mais anos,
o qual, juntamente com os demais, somam 62% da população de idosos no mundo, mesmo
sendo considerado idoso nos países desenvolvidos aquele ou aquela com mais de 65 anos.
Visto dessa forma, as convenções sociodemográficas na atualidade têm como idosos em
países em desenvolvimento as pessoas com mais de 60 anos e em países desenvolvidos as
pessoas com mais de 65 anos.
Os dados da Tabela 1 apontam um progressivo aumento do percentual de idosos
participantes na população brasileira, alcançando o patamar de 14,6% em 2017 – resultante do
aumento da expectativa de vida e melhoria nas condições de saúde, atingindo nos dias atuais
uma média de 75,8 anos – chegando a aproximadamente 30,2 milhões de idosos, sendo que as
mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto
os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).
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Tabela 1 – População brasileira de idosos com mais de 60 anos/ estimativa

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados do IBGE/PNAD (2019).

Diante desse cenário, caracterizar uma pessoa como idosa requer um entendimento
mais ampliado, pois, enquanto a literatura classifica a pessoa idosa tendo como referência a
idade de 60 anos, outros setores oficiais afirmam que em função da expectativa de vida, da
idade legal para a aposentadoria, de alguns benefícios sociais, dentre outros motivos, o rótulo
de pessoa idosa cabe apenas àquelas com mais de 65 anos. Ou seja, ora estamos na condição
de país em desenvolvimento, ora estamos na condição de país desenvolvido. São nuances
muitas vezes marcadas pela conveniência, dependendo do contexto social, cultural e político
em que o sujeito esteja inserido.
Com base na abordagem cronológica elaborada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), podemos classificar em quatro estágios o processo do envelhecimento humano: meiaidade (45 a 59 anos); idoso (60 a 74 anos); ancião (75 a 90 anos); e velhice extrema, acima
dos 90 anos. Seguindo o sentido classificatório, Velasco (2005) elege outras três faixas de
classificação dos idosos: os jovens idosos (60 a 69 anos); meio idosos (70 a 79 anos); e os
idosos velhos, a partir dos 80 anos, também chamada quarta idade, no conceito dos franceses.
Outros estudos apresentam a velhice não como a idade cronológica, afirmando e
classificando como: primeira idade o período que vai do nascimento até os 28 anos, período
constituído da formação geral do indivíduo contemplando a formação física, moral, social e
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profissional; a segunda idade, o período que vai dos 28 aos 56 anos, período em que o
indivíduo vivencia a maturidade; a terceira idade, que vai dos 56 anos aos 84 anos, assim
denominado de outono da vida; e a quarta idade, também chamada de idade da velhice,
considerada a partir dos 84 anos.
Para Negreiros (2003), o envelhecimento denota outras concepções como, por
exemplo: Ancião ou Anciã, terminologia adotada para os patriarcas, aquele ou aquela que
acumula experiência e valorização cultural; o Velho, adotado para identificar quem está gasto
ou em desuso; o Idoso, termo utilizado com mais respeito dentro das classes mais ricas da
sociedade, para então chegar à terceira idade. Observando o aspecto produtivo, o autor
compreende a vida dividida em três fases: preparação, produtividade e aposentadoria. Por essa
razão, em muitas culturas, inclusive a nossa, o sentido de aposentadoria soa com a mesma
intensidade de estar idoso.
No contexto do estudo bibliográfico, deparamo-nos com várias nomenclaturas dadas
para as fases que compõem o processo do envelhecimento, como também para as fases da
vida, das quais destacamos o que define a Organização das Nações Unidas (ONU), através da
Resolução 39/129, dividindo o ciclo da vida com base no aspecto econômico, no que diz
respeito à força do trabalho, como sendo:
[...] primeira idade: as pessoas que só consomem: idade improdutiva (crianças e
adolescentes); segunda idade: as pessoas que produzem e consomem: idade ativa
(jovens e adultos) e terceira idade: as pessoas que já produziram e consumiram, mas
que pela aposentadoria, não produzem mais e só consomem: idade inativa (idosos),
ou seja, essa categoria integra a população economicamente inativa (PEI) (MAZO et
al, 2004, p. 57).

Na abordagem, o autor posiciona a pessoa idosa na condição de extrema
vulnerabilidade e dependência, como incapaz no mundo globalizado, que tem o foco nos
resultados econômicos produzidos através da força do trabalho. Desta forma, a vida é
considerada ativa para aqueles que produzem, o que faz os idosos serem vistos como rejeito
social, levando as pessoas a entenderem a velhice como: situação que provoca afastamento
das atividades e, por isso, vista como sendo uma coisa ruim; marca do declínio do vigor
físico, por isso indesejável; privação dos prazeres da vida pelo simples fato de não terem mais
idade para tal; e, por fim, algo temível, por ter a conotação de proximidade com a morte ou
como se estivesse na condição terminal. Lembramos que não se trata de uma visão
universalizada, depende de cultura para cultura, de sociedades para sociedade, mas, dentro do
contexto histórico e temporal da humanidade, esta tem sido um clichê.
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A preocupação com o envelhecimento e com o idoso no Brasil teve início na década
de 1970, com os fóruns e associações em defesa dos idosos, nos quais se discutiu e refletiu em
busca de soluções para as carências, objetivando melhorar as condições de vida desses atores
e atoras, diante do aumento considerado de idosos, algo que ameaçava tornar o país, até então
ainda jovem, um país marcado pela velhice por apresentar um grande número das chamadas
“cabeças branca”.
Entretanto, a busca pela valorização do idoso no Brasil teve objetivos diferentes em
épocas diferentes, no sentido de dar visibilidade a um público que tal como a classe mais
empobrecida da sociedade vive as desigualdades sociais, as injustiças, os preconceitos e o
desrespeito. Tudo isso, sob a ótica de uma sociedade fragmentada nas suas bases estruturais
que renega e relega, oprime e encarcera aqueles que carregam consigo toda uma história e
experiências de vida.
Com base nesse contexto que beira a crueldade, buscamos o sentido para definir a
forma como o idoso ou aquele que envelhece é visto e inserido na sociedade. Assim, segundo
Freire (2004, p. 50), temos um cenário de sujeição “[...] na medida em que o homem perde a
capacidade de optar e vai sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam e as suas
decisões já não são as suas, porque resultadas de comandos estranhos, já não se integra.
Acomoda-se. Ajusta-se”.
A trajetória de luta do/pelo idoso vem de longas datas, desde o período da colonização.
E, ao longo desse percurso, muitos brasileiros ficaram à margem da educação e do
desenvolvimento social, sendo os idosos a maior parte desse contingente carente de políticas
educacionais.
Nesse contexto, as histórias de vida dos sujeitos-aprendentes repercutiram no cerne
das trajetórias de lutas, objetivando conquistar espaços socioeducativos na perspectiva da
educação para a pessoa idosa e, em se tratando desta educação “[...] o quanto é importante a
inserção dos idosos nos contextos educativos, a fim de continuar o aprendizado na perspectiva
de melhorar as relações no cotidiano em todas as instâncias sociais [...]” (SERRA, 2015, p.
172). Contextualiza-se a escrita da autora com o excerto da narrativa concedida por Iara, ao
declarar que:
Hoje eu sou aposentada, estou aqui na UATI, mas continuo trabalhando como
psicopedagoga. [...] a educação é que me deixa ser prudente; por conta da idade que
me ajuda compreender mais os meus limites e, com isso, eu vou construindo a
felicidade que é tudo feito passo a passo, gradativamente (Iara – entrevista
narrativa).
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O caminho de possibilidades foi percebido pela aprendente, entretanto, o grande
desafio esbarra na visão ortodoxa e excludente da nossa sociedade que entende a educação
como necessária apenas àqueles que desejam o avanço socioeconômico. Fora isso, é apenas
uma forma de minimizar o número de analfabetos, o que contraria a concepção da educação
por toda vida. Por esta razão, o nosso entendimento sobre a educação de idosos comunga com
a visão piagetiana, quando define como sendo uma organização seletiva que a cognição
realiza e acontece em um processo permanente entre o homem e o meio em que convive,
apreendendo aquilo que lhe é útil e necessário na vida cotidiana para adaptação no mundo.
Nos conceitos apresentados pela visão piagetiana, nossa ressalva fica por conta de que
tais conceitos são voltados para as crianças – apesar da educação tradicional sempre tratar a
criança como adulto em tamanho reduzido –, porque o funcionamento intelectual do adulto
não é o mesmo da criança, servindo apenas de referência para uma analogia, pois se trata de
um ser que raciocina e pensa como o adulto, apenas sem bagagem de conhecimento, tal qual
um adulto ignorante. Sendo assim, a relação está no tocante à atividade mental através da
assimilação e da acomodação que está presente tanto na criança quanto no adulto.
Portanto, a busca pela evolução ainda na maturidade assume uma concepção de
aprimoramento contínuo, enquanto princípio que conduz a um estágio evolutivo, sem com
isso querer estabelecer supremacia entre as fases do desenvolvimento humano.
Ao percorrer o caminho historiado na educação de idosos, percebemos que a
preocupação com essa particularidade dentro da modalidade da Educação de Jovens e Adultos
já vem de algum tempo, apesar da forma implícita, da falta de clareza e citação nos
instrumentos legais, bem como a falta de vontade política.
Observamos que, no processo de desenvolvimento brasileiro, o analfabetismo ainda
está presente nesta parcela da sociedade e se tornou um dos graves problemas sociais. Não
apenas neste sentido, mas a preocupação com a educação de idosos também se estende a
pouca visibilidade desse público, necessitando uma atenção sistêmica, colocando-os nas
condições que se encontram os idosos que vivem em países desenvolvidos.
Os estudos dedicados à educação de idosos têm demonstrado o quão importante foram
os avanços na educação desse público. Nosso ponto de vista está ancorado nas Diretrizes
Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos e, mais especificamente, no Parecer
CNE/CEB 11/2000, que marca a inserção do idoso na EJA, contribuindo significativamente
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com a volta do idoso à sala de aula, trazendo grandes benefícios para ele e para a sociedade,
de um modo geral.
Nessa conjuntura, tem-se assumido práticas com vistas à adoção de ações que venham
promover o desenvolvimento de habilidades e manter o processo de envelhecimento de forma
satisfatória, com a participação em atividades socioeducacionais, física e mental, servindo de
elemento protetor contra os processos psicológicos e clínicos vividos pelo idoso, de forma a
contribuir como suporte social que gera nos sujeitos-aprendentes o bem-estar, qualidade de
vida e preservação da saúde de um modo geral.
Para tanto, o enfoque está nas instituições que dão tratativas ao processo do
envelhecimento, diante da necessidade do desenvolvimento progressivo patenteado por um
modelo de educação em que as atividades educacionais estejam voltadas para a promoção da
saúde mental e emocional do idoso e o resgate da cidadania. Dialogando com Freire (2018,
p.53), o “[...] conceito de cidadania vem casado com o conceito de participação, de ingerência
nos destinos históricos e sociais do contexto onde ele está”, da autoestima, da autovalorização
e da inserção social, em espaços acolhedores e respeitosos.
Por vezes, com rótulo de programa, esses espaços de educação estão voltados para
atender os idosos, numa concepção de homem que historicamente tem o foco transformador,
seguindo suas necessidades materiais, intelectuais e espirituais. São instituições que objetivam
promover a educação a qual, naturalmente, é uma atividade intrínseca do ser humano que
evolui com o tempo e possibilita a necessidade de reforçar o incentivo às pesquisas na área da
educação gerontológica.

3.2 EDUCAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS NA BAHIA: PERSPECTIVA ATUAL

Neste segundo subcapítulo, abordamos a educação do idoso na Bahia dentro do
contexto educativo inclusivo, a partir do marco promovido pela Educação de Jovens e
Adultos, trazendo como plano inicial o Programa de Suplência de Educação Básica, do ano de
1992, como proposta de educação para atender jovens e adultos trabalhadores. Mais tarde, no
início do ano de 1998, a nomenclatura desse Programa foi substituída por Programa de
Aceleração I e II. Autores que discutem o assunto, diante dos documentos oriundos dos
programas, sinalizam se tratar apenas de uma substituição de nomenclatura, por entenderem
que “[...] a partir da comparação entre esses documentos constatamos uma enorme
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semelhança entre as duas propostas, e ficou evidente que o Curso de Suplência e o Curso de
Aceleração não se diferem na essência” (SALES, 2009, p. 119).
Tanto no ponto de vista técnico como no pedagógico, as mudanças apresentadas não
foram caracterizadas como alterações que significassem mudanças, de modo a promover
transformações. Na verdade, se resumiu a supressão e acréscimo de alguns artigos que não
causaram impacto no processo educativo. Segundo Sales (2009), foi mais uma ação para
tornar exequível uma proposta de educação que tivesse sustentação na Lei de Diretrizes e
Base da Educação Nacional (LDBEN), em consonância com o Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), cujo objetivo era
[...] descentralizar os encargos financeiros com a educação, racionalizando e
redistribuindo o gasto público em favor do ensino fundamental obrigatório. Essas
diretrizes de reforma educacional implicaram que o MEC mantivesse a educação
básica de jovens e adultos na posição marginal que ela já ocupava nas políticas
públicas de âmbito nacional, reforçando as tendências à descentralização do
financiamento e da produção dos serviços (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.122).

A medida do Governo Federal, a partir daquele momento, viria a influenciar o
financiamento da educação pública do Estado, o qual passava a não contemplar as pessoas
jovens, adultas e idosas, voltando a atenção apenas para inclusão de crianças e jovens em
defasagem idade/série, que seriam assistidas pelos projetos de “Aceleração”. Naquele ano de
1998, com base na sessão dedicada à educação básica de jovens e adultos da nova LDBEN n°
9.394, aprovada pelo Congresso em 1996, ainda que considerada pouco inovadora, dois
artigos asseguravam aos jovens e aos adultos trabalhadores o direito ao ensino básico,
adequado às suas condições de vida e trabalho, sendo dever do Estado e Municípios oferecer
gratuitamente cursos e exames supletivos.
Nessa conjuntura, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia (SEC-BA),
tanto na Suplência quanto na Aceleração, apresentou uma perspectiva de proposta pedagógica
que abarcava um alinhamento administrativo/pedagógico, contemplando a avaliação
processual, valorizando a experiência do aluno com aproveitamento dos saberes,
possibilitando a qualidade de ensino, permanência e a continuidade dos estudos do educando,
“[...] objetivando a preparação de cidadãos críticos e produtivos, que participem, com
responsabilidade na transformação social” (BAHIA, 1992, p. 4; BAHIA, 1998, p. 3).
A Proposta da adoção de um novo programa, em substituição ao Programa de
Suplência, para atender o ensino fundamental de jovens e adultos no Estado da Bahia, só ficou
conhecida no momento de sua implantação, o que causou surpresa tanto para professores
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como para os técnicos das antigas DIREC, hoje NTE. Isso comprova não ter havido uma
discussão ampliada de uma nova proposta que abraçasse as demandas do segmento
educacional.
A partir das informações apresentadas no cenário da educação de pessoas jovens e
adultas da época, subsidiamos a elaboração do quadro 1 e, com base nele, fizemos uma
análise comparativa entre o que era e o que passaria a ser. Percebemos, então, que não houve
uma significativa mudança com a adoção da aceleração no lugar da Suplência.

Quadro 2 - Comparativo de cargas horárias dos Cursos de Suplência e de Aceleração.

Níveis do
Curso

Suplência
Aceleração

I
II
I
II

Carga
horária
semanal
18
20
20
20

Apenas
Não houve
ampliou
a
Diferenças
mudanças,
carga
entre os
mantiveramhorária no
programas
se os níveis.
nível I.

Dias
letivos
180
180
200
200

Carga
horária
total

1944
1440
1600
1600
Houve
uma
redução de
Ampliou
184 horas
os dias
na carga
letivos nos
horária
dois níveis
total e
houve uma
divisão
equitativa.

Número
de
semanas
letivas
36
36
40
40

Ampliou a
semana
letiva nos
dois
níveis.

Número
de
Estágios
3
2
2
2

Reduziu
um
estágio.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com ampliação, a partir de Sales e colaboradores (2009).

Como se observa, o aumento das quatro semanas letivas não significou uma ampliação
na carga horária total que, na Suplência, era de 3384 horas/aula, passando a 3200 horas/aulas
com a Aceleração. Isso porque os estágios do curso da Aceleração foram reduzidos a dois,
tanto no nível I quanto no II, provocando uma diminuição de 184 horas/aula, no total.
Mesmo sendo incipientes, os estudos científicos e levantamentos estatísticos sobre a
EJA no Estado da Bahia, em uma abordagem aos processos e programas socioeducativos
voltados especificamente para os idosos, apresentam um panorama que, até aqui, reforça o
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sentido e a importância da EJA como marco inicial do processo na perspectiva da educação
também para a pessoa idosa, o que vem possibilitando a esses sujeitos o acesso à escola,
mesmo convivendo com conflitos devido às questões da heterogeneidade e da
multietariedade.
A história da educação de pessoas adultas e idosas, nos seus relatos cronológicos
históricos, faz ver o analfabetismo como um dos exemplos mais graves de exclusão
educacional e social. Na Bahia, os idosos fazem parte do grupo etário não assistido pelo Poder
Público, tanto no processo da exclusão do mercado de trabalho como também na exclusão
educacional, visto que as políticas educacionais são elaboradas sem abraçar o caráter
propositivo de novos espaços escolares adequados à terceira idade.
A partir do princípio educativo inclusivo, ajustado em Lei, a Educação de idosos
abarca a perspectiva do acesso a novos conhecimentos e aprendizagens para aqueles que
idealizam manter-se em atividade, mesmo tendo nas suas histórias de vida um
desenvolvimento econômico e social, ou mesmo vencer o analfabetismo. Ressaltamos, sob o
olhar de estranhamento, o impacto causado nas pessoas ao perceber o idoso analfabeto e, com
essa mesma intensidade, o olhar de desconfiança a se ver tratar da educação do idoso.
A perplexidade de ainda se deparar com analfabetismo em pessoas idosas com
histórias de vida marcantes, estejam elas funcionais ou não, reside em estarmos vivendo um
momento tão rico de possibilidades com tecnologias e ferramentas para avanços futuros, de
teorias e práticas educativas e, ainda assim, há uma corrida a fazer para dar conta desse
passivo de analfabetismo. A perplexidade é maior por estarmos vivendo na era das
tecnologias da informação e comunicação, com tantas possibilidades e perspectivas, quando
“[...] falar de perspectivas é falar de esperança no futuro” (GADOTTI, 2000, p. 4).
A esperança no futuro, tão presentes nas narrativas e nas histórias de vida dos sujeitosaprendentes, vem na perspectiva de uma educação voltada para a transformação social – no
contexto da educação de idosos na Bahia – e trouxe à discussão as práxis educativas enquanto
ferramentas potencialmente eficazes, no sentido de proporcionar o acesso e permanência dos
sujeitos na sala de aula das instituições, vencendo o estereótipo e o estigma imputado por
nossa sociedade.
Versamos, pois, sobre um processo de formação continuada que abarca a integração
entre os diversos espaços sociais (domiciliar, escolar, laboral, religioso, dentre outros), com
objetivo de equipar a pessoa idosa para viver melhor em sociedade; o que requer tempo,
políticas públicas adequadas e iniciativa dos vários segmentos da sociedade.
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3.3 A EJA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PESSOA IDOSA

Neste terceiro subcapítulo, discutimos a EJA e a formação continuada da pessoa idosa,
diante do seu caráter conflitante, a partir do momento em que falar de idoso e educação
impacta em algumas questões que estão impostas pela sociedade, por várias razões: processo
de discussão permanente dos direitos do cidadão; pelo grau de preconceito exibido para com o
idoso; pela falta de espaço e profissional preparados para atenderem esse público; pelo
modelo de cultura socioeconômica que forja o ideário social; e pela ausência do poder público
que negligencia sua responsabilidade de assegurar o direito à educação por toda vida.
Temos visto como um grande desafio, a educação de idosos nas escolas da EJA e em
outros espaços, dado o preconceito e a estigmatização, a incoerência relacional vivida entre as
pessoas em razão da intolerância às diferenças, a falta de conscientização, o despreparo dos
professores e gestores, a postura e, principalmente, a manutenção de uma estrutura orgânica
ideal de escola. A estrutura atual da escola parte do princípio da adoção de salas de aula
multisseriadas, patenteando os desníveis escolares, expondo as fragilidades dos sujeitos.
Historicamente, a educação escolar praticada na nossa sociedade teve como objetivo
preparar mão de obra para o mundo do trabalho. Desse modo, os métodos pedagógicos
objetivaram formar, disciplinar e preparar indivíduos para atender às exigências dos
segmentos produtivos. Neste contexto histórico, econômico e social, as pessoas de idade
avançada foram excluídas desse processo educacional, por não estarem inseridas no público
que demandava o processo produtivo. Em resumo, as pessoas idosas que estavam dentro
desse perfil ficavam excluídas da formação para uma vida profissional futura, por vezes
estando dentro da escola sem si aperceberem da necessidade de uma educação escolar para
além do mundo do trabalho.
Não é de hoje que jargões ou clichês trazem a questão da impossibilidade produtiva do
idoso, colocando-o à margem tudo que por ele foi experienciado e que está presente na sua
trajetória de vida, podendo servir como ato de formação “com” e não somente “para”. Tal
situação denota a falta de consciência social, rotulando-o como alguém que estava prestes a
sair da vida. A ideia capitalista que ainda se prega em relação à educação do idoso tem sido de
que não vale a pena investir nesses sujeitos, pois o retorno é incerto ou quase zero.
Se voltarmos um pouco no tempo, até os anos 50, veremos que as leis brasileiras
voltadas para a educação não demonstram claramente uma preocupação com o idoso,
totalmente ignorado, ficando na abrangência do analfabeto. Como exemplo, citamos a
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LDBEN nº 9.394/96, que traz da Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino e
única alternativa educacional para atender as pessoas jovens e adultas, sem com isso fazer
menção à diversidade de indivíduos que compõem a categoria de adultos, mesmo sabendo que
o público da EJA é formado por um
[…] conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos oriundos de diferentes
frações da classe trabalhadora. Por isso, é compreendido na diversidade e
multiplicidade de situações relativas às questões étnico-racial, de gênero,
geracionais; de aspectos culturais e regionais e geográficos; de orientação sexual; de
privação da liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas — entendida,
portanto, nas diferentes formas de produção da existência, sob os aspectos
econômico e cultural. Toda essa diversidade institui distintas formas de ser
brasileiro, que precisam incidir no planejamento e na execução de diferentes
propostas e encaminhamentos na EJA (SECAD, 2008, p. 14).

No documento apresentado anteriormente, evidencia-se o perfil do aluno da EJA,
tornando-nos sabedores de que esse público é heterogêneo (multirracial, multicultural,
multirreligioso), trazendo questões de gênero, a marca do analfabetismo funcional e,
principalmente, a variação etária, que vai desde o jovem a partir dos 15 anos até aqueles de
idade adulta mais avançada e idosa. Isso leva ao entendimento de que nessa modalidade de
ensino, enquanto alternativa educacional viável para atender o público idoso, seria imperioso
diferenciar a vida adulta da vida idosa, pois, para atender este público especial, a EJA deveria
estar dotada de metodologia e práticas pedagógicas com características específicas para a
promoção do processo cognitivo e inclusivo do idoso.
Ainda que consideremos a EJA como uma modalidade de ensino capaz de promover
uma educação com inclusão – quer seja social, econômica ou familiar – não podemos
esquecer que também é um lugar de inclusão excludente, diante das práticas pedagógicas que
tornam o processo ensino/aprendizagem frágil, capaz de excluir pessoas e não lhes
oportunizar o avanço cognitivo e social, uma vez que essa promoção não se dá apenas pelo
crescimento da aprendizagem, mas, também, com a aquisição do conhecimento e de novos
saberes.
Ainda tratando da educação como alternativa de inclusão do idoso, abarcando a
política da EJA, tem-se a participação do Serviço Social do Comércio (SESC), nos anos
60,como marco inicial, a partir dos programas voltados a atender esses novos atores sociais,
em resposta aos movimentos reivindicatórios desencadeados através das Associações de
Aposentados e Pensionistas e dos fóruns.
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As bandeiras reivindicatórias refletiram positivamente no surgimento de espaços
educativos voltados a esse público específico, vindo a influenciar ativamente na elaboração da
Constituição de 88, resultando na formulação das Políticas Nacionais para atender às pessoas
idosas, culminando mais tarde no Estatuto do Idoso.
Após o SESC lançar seus programas como parte de um movimento educativo, com
cursos direcionados à inclusão do idoso, na perspectiva do lazer, da convivência e de cursos
voltados para o enfrentamento da aposentadoria, posteriormente, com a organização dos
movimentos pró-melhorias das condições de vida dos idosos, surgiram às primeiras Escolas
Abertas da Terceira Idade que operam até os dias atuais, usando de várias nomenclaturas.
Ainda que incipientes, o surgimento das Escolas Abertas da Terceira Idade enquanto
política pública em pró dos idosos, de alguma forma, influenciou as universidades a iniciarem
o processo de abrir novos espaços educacionais, tanto para o idoso como para os profissionais
estudiosos das questões do envelhecimento. Cachioni (2005) revela que, só a partir dos anos
90, surgiram em algumas Universidades os espaços dedicados exclusivamente à reunião de
pessoas idosas como grupos de convivência, as escolas abertas e as universidades da terceira
idade. Em suma, trata-se do lugar de educação com viés na inclusão social, fundamental para
o idoso se mostrar cada vez mais participativo socialmente e com uma maior autonomia para
lidar com seus desafios.
Pensamos serem as Universidades Abertas para a Terceira Idade também esse lugar de
inclusão, uma condição de extrema relevância para o idoso, mesmo que a opção por estar na
escola não esteja voltada à preparação para o mundo do trabalho. Neste sentido, Arroyo
(2010, p. 62) recorda que, em determinado momento na história da EJA, parece que “[...] a
única educação que tem sentido é a formação e produção para o mercado de trabalho”, pois a
educação sempre esteve voltada apenas àqueles que podiam contribuir com o
desenvolvimento econômico através da força do trabalho, não vendo o retorno à escola como
opção de necessidade do indivíduo.
Dentro dessa ótica, oportunizamos discutir o retorno dos idosos aos bancos escolares,
considerando os motivos pelos quais eles estão ali, de volta à rotina da sala de aula, frente às
práticas pedagógicas atreladas a um currículo pragmático, técnico e economicista que não
contempla o idoso, pois, segundo Paula e Sobrinho (2011), essa faixa etária não se sente
atendida quando adotada uma prática educacional com uma matriz curricular voltada para o
trabalho, o que contribui para a desmotivação e a segregação, principalmente por parte do
idoso que não se percebe parte do sistema educacional.
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Pensada a educação sob o crivo das questões supracitadas, vemos que as escolas da
EJA permanecem com um hiato entre a política educacional praticada e a desejada e, nesse
caminho de descompasso, apesar de algumas mudanças, ainda se percebe um currículo
extremamente excludente do ponto de vista do idoso, pautado em decisões governamentais
sem grandes abrangências para as questões sociais, pois engessa a “[...] riqueza dos processos
reais da vida social e, portanto, escolar” (OLIVEIRA, 2005, p. 236).
Entendemos ser a formação para o trabalho também um fator que permite o idoso se
considerar capaz, apesar das controvérsias relacionadas às questões de ordem física e
psicológica. Ainda que amparada pela política nacional do idoso (Lei nº 8842 98) e pelo
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.742), vemos na educação a concretização de um direito
fundamental, na medida em que propõe e possibilita meios de inclusão para os avanços
sociais.
Nesse sentido, a educação continuada da pessoa idosa e apresenta como a forma mais
eficaz de promover a inclusão, em que o sujeito possa se considerar integrado e articulado na
sociedade, aprimorando continuamente o processo inclusivo com conquistas e superação,
abarcando mudanças de hábitos e opiniões, conscientização e mudança de realidade social, a
partir das novas práticas e participação nas instituições educacionais.
Revisitando a teoria de Santos (1999, p. 61), nos deparamos com a explicitação de que
“[...] temos o direito de sermos iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a
ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Na interpretação que fizemos,
temos a consciência de que é inevitável conviver com a ideia de ser idoso, porém, as
diferenças que fazem reconhecer-se como tal não devem se apresentar como estigma que o
inferiorize e o descaracterize enquanto sujeito de direitos.
Fechamos momentaneamente a discussão em torno da educação da pessoa idosa
evocando a EJA enquanto vetor de inclusão, valorização e respeito pelo idoso, na perspectiva
de uma educação balizar e fundamental para a quebra do estereótipo generalizado para com
esse segmento da sociedade, em prol do homem que busca ter mais visibilidade para si e para
o outro, solidarizando-se e conscientizando-se da sua importância no mundo diante de sua
situação de opressão.
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4 IMPORTÂNCIA DA IMPLEMETAÇÃO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
DA PESSOA IDOSA: POSSIBILIDADES CONSTRUTIVAS

Neste quarto capítulo, tratamos da importância da implementação de um Programa
Socioeducativo para a pessoa idosa, sinalizado, num primeiro momento, pela clara existência
de problemas de ordem social e educacional que exigiam soluções imediatas. Este programa
de educação envolve dois campos de: o social e o educacional. Ambos com o intuito de
integrar e inserir a pessoa idosa na/para sociedade com projetos educativos e sociais.
O campo social define papeis e evidencia a importância desse segmento da população
numa sociedade cercada de preconceitos, pois “[...] a sociedade demonstra certa dose de
intolerância (inversão) social para o idoso” (MORANDINI, 2004, p. 290). Já no campo
educacional, tem-se a importância pela busca de conhecimentos que venham proporcionar
oportunidades de mudanças e de aprendizagens cognitivas e atitudinais acerca do processo de
envelhecimento. Isto porque a “[...] educação tem um papel político fundamental, ela deve
desempenhar um papel eminentemente democrático, ser o lugar de encontro, de permanente
troca de experiências” (GADOTTI, 1987, p. 157).
Diante desses dois campos, entendemos quão relevante é a implementação de um
programa socioeducativo, dadas às cobranças e as reinvindicações da sociedade civil por
políticas sociais e educativas. Tudo isso para que o público idoso tenha um desenvolvimento
humano sustentável, concomitante à solução de problemas sociais urgentes, a fim de eliminar
realidades como discriminação, preconceitos, desigualdades e estigma. Em mais um excerto
da narrativa de Iara, a aprendente afirma que
[...] o idoso é uma pessoa que conseguiu viver e transformar a sua cultura e junto
com a educação ela completa intelectual, social e familiar esse idoso vai construindo
sua vida gradativamente, vivendo o momento real, cada idade com a sua realidade e
vivendo esse momento com a possibilidade real (Iara – entrevista narrativa).

A partir do evidenciado por Iara em sua narrativa, observa-se, segundo Touraine
(1999), a busca pela formação de novos atores sociais, mas para que isso ocorra é necessário
que uma nova sociedade seja reconhecida, diante de um cenário em constante transformação e
com inúmeras possibilidades construtivas. Esses novos atores buscam reconhecer-se a partir
do equilíbrio identidade e memória, das experiências históricas e das suas trajetórias de vida
na temporalidade, para viver em constante (re)construção e (re)conhecimento de si.
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No contexto das políticas públicas, visualizamos ações governamentais (nos âmbitos
Federal, Estadual e Municipal) que buscam dar conta do déficit social e educacional da pessoa
idosa. Além de contemplar a perspectiva socioeducativa, essas políticas públicas não podem
deixar de observar e também pensar um caminho para solucionar problemas de saúde que
vitimam os idosos, principalmente no campo da saúde mental.
Entendemos que as políticas para a educação do idoso devam ser pensadas e
submetidas a um processo de agenda, formulação, execução e avaliação, para serem
concretizadas globalmente com ações inter-relacionadas que visem alcançar os objetivos
desejados com o público idoso.
Diante dos vários aspectos relacionados à educação do idoso, entendemos que as
políticas públicas que propõem a implantação de programas socioeducativos exigem decisões
e análises sobre determinadas situações para responder às questões que afetam a educação
deste segmento da sociedade. Assim sendo, “[...] as políticas educacionais devem ser
formuladas no sentido de entender a educação como sendo um bem público e, neste sentido,
os gestores precisam participar dessa formulação” (AMORIM, 2012, p. 29).
No sentido mais pragmático, o autor sinaliza para o significado e importância da
participação daqueles que efetivamente estão no contexto do problema na elaboração das
políticas educacionais, pois elas são de interesse público e refletirão no conjunto da sociedade.
Nessa conjuntura, pensamos ainda na presença dos idosos, os principais beneficiados com os
avanços sociais através da educação, por intermédio de uma instituição representativa, todavia
sem atentar para a análise de investimento, ganhos e resultados. Em suma, há todo um embate
em torno de ideias e diretrizes elaboradas para o enfrentamento do problema público e de
políticas adequadas concernentes a programas socioeducativos para o idoso.
Levando em conta a perspectiva epistemológica adotada com a implantação de
programas para pessoa idosa, foi possível entender a necessidade de elaborar estratégias de
aprendizagem com base nos princípios teóricos que norteiam seus objetivos. Nosso olhar foi
na utilização de um trabalho educativo na perspectiva construtivista, bem como os aspectos
implícitos na prática educativa, na interatividade, na aprendizagem colaborativa e a autonomia
a partir das novas experiências pedagógicas.
O enfoque não deve ficar apenas na política educacional. Dito isto em razão do nosso
entendimento da existência de políticas em outras áreas, que indiretamente favorecem o
sistema educacional, até porque, a educação não acontece apenas no ambiente escolar, sai
dele e alcança outros espaços sociais como: a família, a igreja, o trabalho, a rua, dentre outros.
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No contexto escolar, as politicas públicas, voltadas para a educação da pessoa idosa,
apresentam-se como imprescindível para construção de saberes, promoção e do
desenvolvimento do cidadão, enquanto possibilidade de articulação, interação, socialização e
aprendizagens. No contexto do idoso, a escola que foi construída a partir da concepção
socioeducacional, desvela-se como sendo um processo educacional estrategicamente voltado
ao empoderamento da pessoa idosa, com foco na superação à visão pejorativa e estereótipos
negativos que lhes são atribuídos ao envelhecer, possibilitando uma nova visão de mundo,
participação e envolvimento na sociedade.
Dito isto, não podemos deixar de salientar que o programa socioeducativo para a
pessoa idosa, não se trata de ações especificamente voltada para que o idoso se coloque na
condição de afastamento e sim, de aproximação entre as gerações.

4.1 A UATI E A IMPLEMETAÇÃO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO NO
CONTEXTO DA HISTÓRIA DE VIDA DA PESSOA IDOSA

Neste primeiro subcapítulo, tratamos da UATI e da implementação do seu programa
socioeducativo, abarcando o contexto da trajetória de vida da pessoa idosa.
Em sequência ao nosso entendimento relativo à efetivação do programa
socioeducativo voltado para a pessoa idosa, pensamos inicialmente nas políticas públicas que
estejam imbricadas com a realização de ações nestes programas. As políticas na educação
perpassam por vários entendimentos e, dentre eles, o que “[...] funciona como ferramenta
necessária para fazer frente às mudanças, às inovações e a complexidade do mundo
contemporâneo em constante processo de transformação” (AMORIM, 2012, p. 27).
Na sua escrita, Amorim (2012) explicita que as políticas públicas se apresentam como
viés para o enfrentamento das questões contemporâneas que dizem respeito ao mundo
complexo e mutante em que vivemos. Esse caminho passa pela educação, que também se
estende à pessoa idosa, por requerer um aprimoramento contínuo para se adequar ao contexto
de transformações em que vive.
Em outra vertente, Boneti (2012, p. 18) sinaliza que “[...] cada momento histórico
produz, no contexto da inter-relação entre a produção econômica, cultura e interesses dos
grupos dominantes, ideologias a partir das quais verdades relativas tornam-se absolutas”.
Esta explicitação leva-nos a pensar nos momentos históricos que marcaram as
transformações sociais com conceitos e ideologias criadas e mantidas, cabais nas histórias de
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vida das pessoas, em que estas ideologias foram resultantes do contexto histórico
intrinsecamente relacionado com o interesse daqueles que detinham o poder econômico,
político e cultural, a fim de manter o status quo.
No cenário atual, a história se repete, visto o que ocorre quando se prega o conceito de
idoso carregado de estigma e estereótipo, que reverbera em problema social. Diante disto, fazse necessário ver claramente a carência de políticas tangentes à necessidade no âmbito
educativo da pessoa idosa. Todavia, o maior desafio constitui-se em fazer com que este
segmento social tenha condições de (re)descobrir-se, pois implica-se nas “[...] singularidades
e autenticidade da evocação de cada sujeito em seu processo de rememoração, revelando
escolhas e políticas de sentido, no que se refere as particularidades e contextos vividos por
cada um” (SOUZA, 2004, p. 260).
No que tange às possibilidades de redescobrir-se, Souza (2004) faz ver que, a partir da
evocação das singularidades, autenticidade e das experiências individuais de cada um, é
possível viver com mais independência e com realização de atividades construtivas. Isto é
possível diante das particularidades e contextos vividos que podem fazer com que as ações
sociais e educativas gerem bons frutos. A partir daí, o aumento da sua autonomia reverbera
positivamente na qualidade de vida, o que denota a importância do programa socioeducativo.
Ao retornar à discussão sobre a implementação do programa socioeducativo na UATI,
destacamos, inicialmente, o modelo original de Universidade da Terceira Era (U3A), surgido
em Toulouse, na França em maio de 1973.
Na década de 60, diante do quadro caótico de indigência social ao qual foi submetida a
população idosa, viu-se a necessidade de ações como forma de política pública em atenção ao
idoso. Desta forma, em 1968, o governo francês legislou ser de responsabilidade das
universidades a educação ao longo da vida. Segundo Vellas (1997), seu criador, tinha em
mente um novo tipo de empreendimento educacional para os idosos: uma iniciativa que
aumentaria a qualidade de vida e fortaleceria os laços intergeracionais, ao mesmo tempo em
que promoveria a pesquisa no campo da gerontologia. Versamos, pois, sobre um modelo de
instituição que vem sendo seguido e espalhado por todos os continentes.
Para iniciarmos a discussão, destacamos e apresentamos, no Quadro 2, os modelos
francês e inglês de Universidades da Terceira Idade, com as diferenças entre eles. O “modelo
inglês”, – que se acreditava promover o aumento da aprendizagem pessoal, confiança e prazer
pela leitura, pesquisa, discussões e viagens de campo – rotulado como bottom-up, cuja
tradução da palavra significa de baixo para cima. Trata-se de estratégias de processamento de
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informação e ordenação do conhecimento, usado em vários campos, dentre eles no campo
humanístico e teorias científicas, na gestão e organização. Significa dizer que, nesse modelo
de Universidade da Terceira Idade, os professores do corpo docente não são oriundos do
quadro dos professores universitários, eles vêm do próprio contexto social com a preparação
adequada para atender o público idoso.
Em oposição, está “modelo o francês”, Vellas (1997), em que cada Universidade da
Terceira Idade mantem fortes ligações com uma universidade, rotulado de top-down, que,
traduzindo, significa de cima para baixo. Desta forma, atua como extensão da universidade
regular, com seu corpo docente oriundo da própria universidade e envolvido na participação e
no desenvolvimento dos programas, com infraestrutura, instalações e uma gama de recursos
utilizados durante as atividades. Vale destacar que a UATI/UNEB segue um modelo misto
dos modelos inglês e francês.
Quadro 3 – Os modelos francês e inglês das Universidades da Terceira Idade

Fonte: Adaptação do autor (2019), com base em Oliveira, Scortegagna e Oliveira (2016).
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Apontamos o Programa da UNEB como modelo misto, em razão da composição do
programa apresentar componentes tanto do modelo inglês quanto do francês. Em nossa
análise, afirmamos que a UATI tem o quadro de professores que não faz parte do corpo de
docentes da UNEB, salvo alguns professores que colaboram com o programa; não é um curso
formal de extensão universitária, apesar de estar ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UNEB,
utilizando da sua infraestrutura, instalações e uma gama de recursos, durante as atividades.
Mais que uma decisão e uma ação de política pública voltada para o social, a criação
da UATI abarca, também, as questões da política de saúde do idoso, diante da complexidade
de fatores intervenientes e interdependentes que envolvem as demandas e as necessidades
neste setor.
As decisões se fazem em todos os atos da vida de relação do ser humano, seja como
indivíduo, seja como sociedade. O processo de formulação de políticas envolve
avaliações da significância de cada necessidade e da demanda para o atendimento,
buscando a integridade da atenção (FREITAS et al. 2013, p. 1619).

O posicionamento da autora supracitada suscita a necessidade de atendimento integral
do idoso, a partir de uma organização contínua da atividade educacional. Consideramos esta,
atrelada à saúde física e mental, como possibilidade de ampliar e manter a qualidade de vida
da pessoa idosa próximo do ideal. Assim, as atividades são complementadas com
conhecimentos científicos e tecnológicos, processo importante do planejamento, na intenção
de atender as demandas pontuais do processo da educação da pessoa idosa. Nesse sentido,
comungamos do conceito de que a
[...] aprendizagem ao longo da vida, do berço ao túmulo é uma filosofia, um marco
conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação, baseada em
valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos [...]. Reafirmamos os
quatro pilares da aprendizagem como recomendado pela Comissão Internacional
sobre Educação para o século XXI, quais sejam: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a ser e aprender a conviver [...]. (UNESCO, 2009, p. 6).

Diante do que preconiza o documento da UNESCO, há a necessidade de verificar o
cumprimento dos valores orientados e, na ótica que envolve as políticas públicas, fazer a
avaliação periódica da efetividade, da eficácia e dos impactos do programa desenvolvido pela
UATI, para não se tornar utópica a concepção deste modelo de política. Para tanto, é
importante avaliar o programa a partir da participação dos sujeitos-aprendentes – aqueles que
estão no processo educativo – contemplando: a frequência, atenção e interesse; a cooperação e
desenvolvimento nas atividades ofertadas; a apreensão das informações e das orientações; a
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adequação da estrutura e dos recursos didáticos; a executividade das atividades programadas;
e o nível de satisfação do idoso.
De posse dos dados, a repercutir positivamente, a instituição contribui com a produção
de sujeitos reflexivos, autônomos e socialmente solidários, perpassando pelo compromisso de
promover a saúde com novas ações e manutenção da capacidade funcional. Assim, passaria a
empoderar e possibilitar ao idoso a vida integrada e participativa, de modo a entender os
aspectos significativos relacionados à sua própria existência, bem como do resto da
população.
Nesse caminho de bem-estar, alcançar os avanços em prol da saúde eleva, com efeito,
a valorização do programa adotado pela instituição UNEB. Trata-se de um programa basilar
na condução de mudanças nos determinantes da saúde, envolvendo a população idosa no
percurso dos diagnósticos das situações e na avaliação das ações implantadas.
No âmbito social, a UATI objetiva com o seu programa a retirada dos idosos da
condição de anonimato, mantendo-os ativos e interessados pela vida cotidiana. Busca a
autovalorização e o restabelecimento da imagem diante da sociedade. Essa preocupação vem
se ampliando na proporção em que há um aumento do número de idosos entre a população
brasileira e, consequentemente, o aumento do déficit no atendimento ao público idoso.
Gráfico 7 - Idosos no Brasil com mais de 60 anos.
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Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019, a partir dos dados do IBGE (2018).
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Analisado o gráfico, evidenciamos que, no contexto brasileiro, há um crescimento
demográfico da população idosa com mais de 60 anos, num intervalo médio de três anos. Esse
crescimento significativo da população idosa passou a ser motivo de alerta e atenção para
aqueles que acompanham o crescimento do público de idosos. Para contemplar esse
crescimento, há a necessidade de estratégias e medidas para atender diferentes carências,
resultantes da invisibilidade e da política de negação e “[...] quando os direitos elementares
passam a não ser respeitados, surge à necessidade de ações governamentais que supram esta
carência, destacando-se as políticas públicas” (OLIVEIRA et al. 2011, p.71).
Corroboramos com o autor de que há uma grande necessidade de ações
governamentais para atender as carências, principalmente no campo da educação, cujo maior
índice de analfabetismo pertence à população idosa, segundo os dados do IBGE (2018). Por
mais este fator, faz-se urgente pensar a relação entre velhice e educação, ladeada de outros
desafios, os quais estão presentes na vida do idoso que, agregados aos problemas no campo da
educação, contribuem para o processo de exclusão.
Pobreza, a falta de instrução e diferenças sociais limitam a capacidade funcional e
aumentam a dependência dos idosos. Além disso, a falta de atendimento médico e
de remédios agrava ainda mais a situação dos que já passaram dos 65 anos (RADIO
CAMARA DOS DEPUTADOS, 2013).

Daí a importância dos programas socioeducativos, pois eles viabilizam a consolidação
das políticas públicas, porque são eficazes nas questões mais emergentes que envolvem a
solidão, o isolamento, a depressão etc. Dessa forma, a educação da pessoa idosa faz valer a
aplicação e concretização de política pública para atender este público que vem crescendo
concomitante às suas especificidades, de maneira a chamar a atenção das instituições
acadêmicas públicas e privadas, bem como de toda a sociedade civil.
Logo, a adoção desses programas perpassa pelo cumprimento das Leis vigentes, como
a Lei nº 8842/1994 e Lei nº 10741/2003, demostrando, assim, a disposição, a importância do
papel, a vontade política e o apoio do poder público na implantação de programas contínuos,
voltados para atender o idoso. Por estas razões, surgem as universidades abertas para a
terceira idade, assim como outros programas da mesma natureza, realizadas por instituições
públicas e particulares.
A implantação da UATI como programa de uma universidade pública estadual, antes
com outra política e nome, possibilitou o acolhimento do idoso em um espaço educacional
não formal, sem certificações dos processos formativos e educativos de longa duração. O
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programa é voltado à valorização da vida pessoal com a aquisição de conhecimentos gerais e
específicos, o fortalecimento dos direitos e dos deveres, a elevação da autoestima, a
preservação da integridade física e mental, a integração social e o exercício pleno da
cidadania.
No contexto dos sujeitos-aprendentes da UATI, aparecem também aqueles que
tiveram a educação negada, aqueles que vivem o distanciamento da educação pelo estigma de
estarem no fim da vida, por não reunirem condições para a aprendizagem, por carregarem o
estereótipo de pessoa improdutiva, incapacitada e símbolo de senilidade.
Contrapomo-nos a esse cenário, convictos da necessidade de mudança desse ideário
tão presente na nossa sociedade e do reconhecimento do idoso enquanto ator social,
necessitante de conhecimentos voltados para o processo do envelhecer. Desta forma, a
educação da pessoa idosa ou educação para o envelhecimento se apresenta como
possibilidade de política pública concreta para atender esse público.
Com o seu processo socioeducativo, a UATI possui um olhar para a perspectiva mais
humana, para o fortalecimento das ações e das práticas que possibilitam às pessoas idosas
assegurarem os direitos elementares que lhes são garantidos pela legislação vigente.
Desse modo, assentamos nossa visão no direito à educação por toda a vida e
percebemos que, de uma maneira geral, avaliado o contexto local, há um débito no sentido de
fixar essa intenção educativa. Nesse entendimento, a UATI dá um salto de oportunidade e
qualidade para atender esse princípio, proporcionando ao público idoso uma educação não
formal, fomentada na concepção de ampliar e compartilhar conhecimentos com alegria,
interação, participação e cumplicidade.
Obviamente, se espera que uma instituição voltada para esse fim venha abarcar todas
as vertentes que são defendidas por Pinto (2001), quando afirma que “[...] educação é o
processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus
interesses” (PINTO, 2001, p. 29). Porém, os interesses que são vistos nos dias atuais não
contemplam as carências sociais em que vivemos e, com isso, perpetua-se a negação de
conquistas e direitos, facilmente alterados com Leis e Projetos de governos, que tanto agrava
a vida das pessoas.
As atuais ações de governos, os sequentes e excessivos cortes de verbas na educação,
principalmente a nível Federal, vão de encontro aos propósitos da educação: ser o elemento
primordial na formação de seus membros. Visto de outra forma, para muitos tendenciosos ao
capitalismo excludente e de extrema direita, a educação é motivo de gastos e não
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investimento. Assim, reproduz-se e ampliam-se as desigualdades, principalmente as
significativas e emblemáticas, ocorridas no processo educativo. Como ocorre em toda
sociedade capitalista, a educação serve como instrumento de dominação, mas também se
apresenta como baluarte das transformações de uma sociedade, podendo reformular o ideário
social, político, científico e cultural.
Enquanto um processo de educação continuada, a educação da pessoa idosa possibilita
um desenvolvimento integral, em qualquer status social em que esteja, até mesmo numa
situação de exclusão. Neste sentido, a educação como estratégia de inclusão promove a
reinserção e o desenvolvimento intelectual, social e político, bem como a elevação da
autoestima e do empoderamento. Por essa razão, Saviani (2003) define como imprescindível
compreender a educação enquanto conjunto da produção humana que tem uma relação direta
com hábitos, conceitos, habilidades, atitudes e ideias.
Evidenciamos, em todo o processo de operacionalização da UATI, um salto
qualitativo nas práticas socioeducativas que tanto tem sido motivo de elogios, atraindo alunos
para a instituição, bem como efetivando a sua permanência. Isso é um fato positivo, visto que
aqueles que chegaram à instituição adquiriram melhores condições de vida, vencendo o
estigma de pessoa improdutiva, passando a ser visto como uma pessoa ativa fisicamente,
mentalmente e espiritualmente.
Diferentemente do assistencialismo, entendemos que a política adotada pela UATI
trabalha no sentido de fazer o idoso reconhecer-se no processo inclusivo e na práxis da justiça
social, tendo na educação o resgate da dívida social e a possibilidade de desenvolvimento
na/da sociedade. Assim, para dar amplitude às práticas adotadas, vemos a necessidade de
novas políticas públicas oportunizadas a todos, ampliando possibilidades com inclusão social,
pois
Inclusão Social é oferecer aos mais necessitados, oportunidades de acesso a bens e
serviços, dentro de um sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais aptos. A
inclusão torna-se viável somente quando, através da participação em ações coletivas,
os excluídos são capazes de recuperar sua dignidade e conseguem – além de
emprego e renda – acesso a moradia decente, facilidades culturais e serviços sociais
como educação e saúde, por exemplo. (SILVA, 2013, p.44).

Comungamos com a autora quando observamos o papel desempenhado pelo processo
socioeducativo da UATI, não somente no que tange à aquisição da leitura e da escrita, de
novos conhecimentos e informações, mas também os avanços no currículo individual de todos
os sujeitos-aprendentes. Desta forma, o vemos que programa busca oportunizar àqueles que

104

passam por processos excludentes, os menos favorecidos, avançarem em bens e serviços,
capacitá-los de maneira tal que a coletividade esteja atendida na sua dignidade,
principalmente nas questões relacionadas à sobrevivência e bem-estar.
Apesar da política de inclusão que a UATI pratica, o público que gostaria de estar
sendo atendido pela instituição não se sente contemplado, em razão da dificuldade de vagas,
pois é “[...] exigido um significativo e repetitivo esforço na busca pela matrícula [...]”
(GUERRA, 2012, p.33).
No diálogo entre Silva e Guerra, percebemos o conflito entre inclusão e oportunidade
para os sujeitos desejosos em adentrar a UATI. Atualmente, não ocorrem as filas na
madrugada dos dias de matrícula, mas ainda há a interferência de terceiros nesse processo de
inscrição no programa. Como não há uma grande divulgação, poucos são os que recorrem a
UATI.

4.2 DESAFIOS DA UATI: A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE FORMATIVA DO
PROGRAMA PARA SEUS ATORES SOCIAIS

Neste segundo subcapítulo, discutimos os desafios da UATI, diante da perspectiva da
manutenção da qualidade formativa de seu programa que valoriza a vida e o bem-estar do
idoso que chega à instituição, repercutindo positivamente no seio familiar.
Inicialmente, sinalizamos para uma das dificuldades de todo processo educacional,
qual seja o da convivência entre os sujeitos nos espaços educacionais. Nesse sentido,
comungamos com Delors (2012), ao tratar que “aprender a viver juntos” nos dias atuais
representa um dos maiores desafios da educação. O autor reforça ainda que, até o momento, a
educação não tem conseguido grandes êxitos para modificar a realidade dessa situação.
Tal fato não deve servir de regra para perdermos a esperança na força da educação
com vistas a reverter o quadro de exclusão em que vive o idoso. Mesmo sabedores da
dificuldade do idoso em conviver com seus pares, certamente, acredita-se que educação
contribuirá para “o aprender a conviver”.
Segundo Cachioni e Palma (2006), para se aceitar a velhice com serenidade, é preciso
um processo educativo, que se inicia na infância, facilitada pela compreensão e pela aceitação
do novo status do idoso, na sociedade, no mundo do trabalho e na família.
O convite “vem pra UATI”, feito pelos que lá estão expõe a felicidade de frequentar
uma instituição que tem como foco a qualidade do programa. Sinaliza também o desejo de ver
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outras pessoas idosas presentes naquele ambiente, o qual tem por base o atendimento mais
humano, mesmo que esse desejo ainda represente apenas uma esperança para aqueles que
desejam efetivar a matrícula.
Certamente, a fragilidade no número de vagas disponíveis e a efetivação da matrícula
será um dos grandes desafios de futuro da instituição. O sucesso passa também pela
capacidade de atender a grande parte daqueles que a ela procura.
A qualidade formativa do programa perpassa pelas práticas educativas, pela
manutenção e ampliação da estrutura e pela existência de políticas educacionais e públicas
voltadas para atender as carências no mundo do idoso. Assim, defendemos que, no sentido
pedagógico, a atuação dos professores, com suas características próprias, devam
complementar o processo educativo com qualidade e afetividade.
Os professores ensinam para que os alunos tenham sucesso social e produtivo sem
se perguntar se os conteúdos disciplinados são interessantes para a vida deles ou o
quanto esses produzem realizações biopsicossocial. O que se leva em consideração é
que o aluno tenha êxito no exercício do trabalho e da cidadania, sem perguntar sobre
os efeitos biopsicológicos do trabalho e muito pouco sobre a realização de sua
cidadania (FREITAS et al. 2013, p. 1641).

Diferentemente do que expressa a autora, percebemos uma preocupação por parte dos
professores que trabalham com os sujeitos-aprendentes. Na UATI, isto é possível porque o
sucesso social resulta da construção das identidades dos sujeitos, a partir do que é
significativo para suas vidas, ainda que fora do processo produtivo, mas no exercício da
cidadania.
Evidentemente, os temas tratados nas oficinas e ampliados nos grupos de discussão
traduzem a preocupação com os efeitos dos fatores biológicos (genéticos, bioquímicos e
outros), fatores psicológicos (estado de humor, de personalidade, de comportamento e outros)
e fatores sociais (culturais, familiares, socioeconômicos, médicos e outros).
Nesse caminho filosófico-epistemológico, é importante considerar e perceber a
pedagogia social como sendo “[...] uma ciência que se produz pela prática (e práxis)
educacional/pedagógica (bem como social e psicossocial) não formal e formal, que dentre
outras tarefas-saberes, propõe ser uma forma pedagógica e educacional de trabalho social de
ajuda” (PINEL; COLODETE; PAIVA, 2012, p. 5).
Por outro lado, avaliando a manutenção da instituição e da qualidade formativa do
programa, percebemos a pouca presença de vozes sociais reivindicadoras, chamando pelo
apoio governamental. Dessa forma, percebemos que fica para os gestores e para uma pequena
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parcela dos professores da instituição o papel de reivindicar por ações promotoras de
atividades educacionais.
Essas vozes, enquanto “ajuda social”, impulsionariam e valorizariam a UATI quanto
ao seu papel transformador do quadro social da pessoa idosa. Atendidas as necessidades
básicas, dar-se-ia a valorização do espaço institucional enquanto promotor da inclusão social e
educativa.
Atender com a mesma qualidade formativa, manter o acesso a todos numa perspectiva
de educação permanente, valorizar e cultivar as experiências de vida e novas aprendizagens,
conscientizar sobre os efeitos biopsicossociais do processo de envelhecimento e reestimular
novas formas de reinserção social, estão no conjunto dos grandes desafios da UATI, diante da
possibilidade de cursos fragmentados, interrompidos ou mal estruturados por falta de recursos
financeiros.
De certa forma, o quadro de dúvidas e incertezas presente nos dias atuais, resultante da
redução do orçamento público, repercute no processo educacional permanente e de qualidade,
reduzindo as oficinas com relevância para as que desenvolvem processos de aquisição de
novas aprendizagens, participação social e manutenção da qualidade de vida e saúde.
Tangente à qualidade do processo educacional, Cachioni (2005) reitera que os
programas concebidos para atender o público da terceira idade não devem perder o vínculo
com as especificidades que caracterizam esse público, principalmente com as necessidades
mais imediatas. Apesar da experiência acumulada ao longo do curso de vida, o idoso ainda
busca a autonomia para escolher e decidir os rumos da sua aprendizagem, com um significado
próprio para atender seu novo objetivo.
Obviamente, gestores, coordenadores e professores sugerirão mudanças na UATI,
diante das necessidades e da falta de investimentos, com oficinas temáticas a partir das
demandas apresentadas pelos idosos. Mesmo com as experiências acadêmicas dos
professores, as críticas e reflexões oriundas do processo de dialogicidade reverberam na
qualidade educativa e na qualidade de vida dos sujeitos-aprendentes, bem como no
desenvolvimento cognitivo, físico e mental.
No que tange ao desenvolvimento cognitivo, numa proposta de programa educativo
permanente, a UATI, através de seus gestores e coordenadores, veem a necessidade de formar
seu quadro de professores e colaboradores com profissionais adequadamente preparados para
executar, com qualidade, a proposta multidisciplinar que a instituição se propõe a
desenvolver, com metodologias e práticas educativas que atendam as expectativas dos idosos.
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O olhar sobre a ação humana tem sua ótica privilegiada a partir do trabalho, na sua
forma eminentemente humana. Os professores, como trabalhadores ‘práticos’,
situam-se como atores privilegiados deste processo de análise da ação situada
(CAMPOS, 2007, p. 22).

Portanto, dentre os atuais desafios, o que mais preocupa a UATI tem sido os processos
de formação e de participação de profissionais dedicados à área, que tenham a visão de
ser/estar docente e preparado para o enfrentamento das diversidades presentes no contexto do
idoso. É preciso, assim, garantir o desenvolvimento de um processo socioeducativo de
qualidade; isto porque, quando falamos da educação da pessoa idosa, vivemos uma extensa
diversidade de dificuldades relacionadas ao contexto social, político e econômico que geram
as múltiplas situações desafiadoras apresentadas. Nesses termos, não seria um desafio, se não
fosse levado em consideração que
[...] a maioria dos cursos de formação prepara os professores para atuar com o aluno
‘ideal’. Aprendem-se os conteúdos das áreas, conhecem-se algumas ferramentas
pedagógicas e metodológicas, mas tudo isso está muito longe da realidade concreta
da escola na qual iremos atuar ou assumir um contrato temporário [...] (AMORIM;
DANTAS; AQUINO et al, 2017, p. 102).

Partilhamos do pensamento dos autores e vemos que, ao tratarmos dos desafios atuais,
que influenciam na qualidade formativa do programa, há a necessidade da manutenção e
adequação de ações socioeducativas vinculadas à superação dos estereótipos e dos
preconceitos. Neste sentido, as ações fundamentadas na prática consciente e reflexiva sobre os
problemas vividos pelos sujeitos-aprendentes da UATI passam por ideias que precisam estar
intimamente ligadas ao contexto da vida e da formação do professor.
A concepção, gestão e a ação da instituição no processo socioeducativo do idoso
possibilita atender um público que conserva uma diversidade de perspectivas e
[...] com diversos interesses, observando as suas demandas, as suas peculiaridades,
as suas diferenças culturais, as suas experiências de vida, os seus percursos
históricos, os seus saberes, as suas características específicas, considerando-os como
sujeitos históricos e atores sociais (AMORIM; DANTAS; AQUINO, 2017, p.193).

A consciência da diversidade de fatores que envolvem o sujeito-aprendente, tal como
esclarecem os autores, é fundamental para que os professores da instituição estejam sabedores
do seu papel diante de sujeitos históricos e atores sociais. Por isso, é imperioso ter uma visão
crítica dos mecanismos desenvolvidos, assim como buscar, nas atividades das oficinas,
valorizar culturas, adotando sempre a postura de estudioso e pesquisador em busca do novo,
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visando atender a toda especificidade do seu público e respeitar a prática e a experiência de
cada um.
Tangente à manutenção da instituição, bem como à qualidade do processo educativo,
não há como ignorar o que preconiza o Art. 21 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003):
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 os idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de
comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à
vida moderna.

Diante dos avanços tecnológicos vividos nos dias atuais e da necessidade de inserção
dos idosos no processo de aprendizagem para se adaptar as possíveis mudanças, o programa
UATI esboça uma reação no sentido de atender os idosos no tocante a adaptarem-se às novas
tecnologias. Mesmo sem ter todos os recursos necessários, é visível o salto de qualidade do
programa, que seria maior se também fosse maior à participação do poder público no sentido
de fomentar uma estrutura adequada para tal fim.
Assentados nisso,
[...] é importante remarcar que diante da grande diversidade cultural e das diversas
moralidades existentes torna-se imprescindível, no contexto de mundo globalizado e
interconectado pelos meios de comunicação e transporte, educar em valores
mínimos comuns, porém universais. [...] de forma dialógica prezando o valor da
convivência pacífica que respeita o diferente (AMORIM; LIMA JR.; MENEZES,
2009, p. 326).

Como reforçam os autores, vivenciar os avanços tecnológicos não seria apenas uma
forma de inserção às tecnologias, mas um fator fundamental para abarcar a diversidade
cultural e qualificar o programa, de forma que aquela ou aquele que vive a longevidade se
sinta um sujeito-aprendente ativo e oportunizado no diálogo contínuo com o novo,
valorizando todas as aprendizagens de forma que cada um possa realizar suas atividades
interpretando e compreendendo o cenário do seu cotidiano.
Insistentemente, temos mencionado a necessidade de uma maior participação do poder
público no processo socioeducativo da pessoa idosa, a partir dos avanços estruturais,
metodológicos e tecnológicos da UATI. Este intento virá repercutir na manutenção da
qualidade do programa. Entretanto, a motivação para que a pessoa idosa queira alcançar mais
conhecimentos e aprendizagens, ainda que observadas as limitações e preconceitos, deve ter a
participação da família, bem como de toda sociedade.
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Não obstante, reforçamos o já discutido com respeito à manutenção da qualidade do
processo socioeducativo da UATI, com foco no desenvolvimento cognitivo e social do idoso,
diante da importância e pelo que reverbera na vida dos sujeitos-aprendentes, aprofundando a
concepção de si no mundo, resgatando a importância do eu perante um ser antes esquecido,
seja por si próprio ou pelo seu meio social e, desta forma, gerando uma nova visão de mundo.
Todavia, o nível de desafio a ser enfrentado na/pela UATI estará sob controle, na
medida em que haja novas buscas pelo aprimoramento contínuo da proposta de educação
sócio-educativa, por espaços e acessibilidade para novos sujeitos-aprendentes, pela
consolidação da cidadania do idoso na sua totalidade e, principalmente, com a eliminação
gradual dos estigmas e preconceitos.
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5 NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS: PERCEPÇÕES DA TESSITURA DO
ESPAÇO EDUCACIONAL INOVADOR PARA A PESSOA IDOSA

Neste quinto capítulo, diante das perspectivas e das impressões (auto)biográficas dos
sujeitos-aprendentes, alcançadas em forma de recorte com as entrevistas narrativas, tratamos
da UATI enquanto espaço educacional inovador para a pessoa idosa. Buscamos explorar a
discussão consubstanciada em cinco tópicos que se completam e se articulam. Tomamos
como ponto de partida todas as informações e dados que possibilitaram analisar e discutir os
resultados alcançados com este estudo sobre a educação da pessoa idosa promovida pela
UATI.
Apresentamos o caminho construído e percorrido com a utilização da autobiografia
enquanto dispositivo metodológico que viabilizou o processo de investigação concentrado nas
entrevistas narrativas dos sujeitos-aprendentes.
Assim, a narrativa de si traz as marcas inevitavelmente ambivalentes dos usos dos
quais é o objeto, das funções que ela é obrigada a investir: às vezes um suporte para
a construção pessoal, às vezes um objeto público formatado e reificado; às vezes
lugar de elaboração de experiência singular, às vezes lugar de conformação; às vezes
um ato de resistência; às vezes um ato de lealdade; às vezes uma narrativa que faz
um “sujeito” ganhar vida, às vezes uma narrativa que subjuga (ABRAHÃO;
CUNHA; VILAS BOAS, 2018, p.90).

A análise compreensiva-interpretativa das narrativas foram conduzidas em
observância às histórias de vida, ao considerar que o movimento de construção/produção das
narrativas foi permeado das ações de lembrar, narrar e refletir sobre histórias e fatos e,
principalmente, o de recordar elementos construtores da formação individual e social.
Não podemos negar que cada entrevista narrativa girou em torno de um movimento
prospectivo de lembranças, sensações, emoções, provocações, subjetivação e alteridade
pareadas nas histórias de vida, cheias de nuances e fatos que foram convertidos em
fragmentos narrativos como caminho à reflexão acerca da vivência singular do sujeitoaprendente.
Nesse sentido, falar de sua história formativa desde a terna infância até os dias atuais,
a considerar “[...] o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre o vivido” (SOUZA, 2006, p. 79),
perceber contrastes e traçar impressões a respeito da proposta de educação desenvolvida pela
UATI, fez de cada momento narrativo o lugar do “situar em si”, pois
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[...] o ator parte da experiência de si e questiona os sentidos de suas vivências e
aprendizagens, suas trajetórias pessoais e suas incursões pelas instituições, por
entender que as histórias pessoais que nos constituem são produzidas no interior de
práticas sociais institucionalizadas e por elas mediadas. (SOUZA, 2011, p. 217)

Tal como manifesta Souza (2011), foram evocadas as experiências carregadas do
sentido da/para a vida e, assim, podermos verificar um conjunto de vivências e de acasos
acontecidos, cotidianamente, em mundos, espaços e tempos distintos. Estas impressões
ficaram marcadas nas falas dos sujeitos-aprendentes, até porque o repertório de sentidos
experienciados ao longo dos anos, presentes nas narrativas, enredaram as histórias de vida e a
formação de cada um.
Tudo esteve entremeado pela busca do lugar social, com idas e vindas, em que o
retorno às origens demarcou as passagens por um momento de ascensão, bem evidenciado no
tom narrativo de Dionísio:
Quando retornei de São Paulo para Aracajú coloquei um anúncio na rádio, no
horário de maior audiência, anunciando que tinha chegado (risos). Aí quando
cheguei a Capela, na verdade era o interior de Capela, a vizinhança toda estava me
esperando para me cumprimentar. Eu tinha um rádio, sempre tive um rádio, e até
aquele dia só o dono do armazém tinha rádio no povoado. Paulista naquela época era
remunerado, todo dia vestia uma roupa diferente. Comprei uma bicicleta toda
enfeitada, com farol e buzina. Quando dava, toda noite saia com a roupa toda
fabricada na casimira e no linho, tinha uma mala cheia de roupa. Aí saia para curtir o
novo, né! Só não esperava que o dinheiro fosse acabar (Dionísio – entrevista
narrativa).

Para a leitura do excerto da narrativa de Dionísio, apoiamo-nos na teoria de Prado
(2013), a fim de entender que ao nos debruçarmos sobre as nossas memórias e experiências
vividas, podemos resgatá-las, ressignificá-las e, daí, narrá-las. Tudo isso requer o refletir
sobre um acontecimento, revivê-lo, e isso tem consequências, o que ficou marcante na fala de
Dionísio e de outros sujeitos-aprendentes nos momentos de longos risos, choros e das nuances
negligenciadas ao tentar justificar fatos.
Nesse contexto formativo dos sujeitos, buscávamos algo nas narrativas que desvelasse
de cada ator o caminho e o sentido de estar na UATI. Não foi difícil perceber que o espaço
pleiteado por muitos dos sujeitos-aprendentes se apresentou como o lugar para ressignificar a
vida na fase idosa, diante de tudo que foi construído ao longo da vida, valorizando as
experiências, na perspectiva reflexiva de “si” diante das questões que envolvem o sentimento
de estar uma pessoa idosa.
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Portanto, ficou fácil entender o que a UATI significava para cada um dos sujeitosaprendentes. Nos excertos das narrativas ficaram evidenciados os “S” importantes
(sentimento, sentido e significação) dessa relação vivida com/na UATI:
Eu vou dizer a você, fico muito feliz e agradecida! Praticamente eu venho aqui terça,
quinta e sexta. Quando chego aqui esqueço algumas coisas. Esqueço coisas que não
me fazem bem, que não vale a pena me lembrar [...]. Eu acho que a UATI é
inovadora porque a cada dia a gente vai descobrindo uma coisa, você vai
descobrindo! E só o fato de você chegar aqui e encontrar tanta gente, pessoas idosas
que não quer sair daqui [...] (Evanita – entrevista narrativa).
Então, eu acho que é um processo. A UATI é uma aliada na superação de tabus, de
preconceitos, acho que é isso aí! Eu não saio daqui! Agora vamos pra frente, [...]
porque eu acho que ela estimula a integração, a você viver e ressignificar a vida, a
não se colocar como vítima e ficar ali no chororô. [...] é uma ideia pré-concebida de
Universidade Aberta à Terceira Idade em relação à classe social, porque assim: tem
outras universidades aqui em Salvador, só que são muito elitistas. Para uma pessoa
que eu falei mesmo pra vim: – Aí começou a perguntar as coisas que ela vivia lá na
outra instituição que frequentava. – Então eu disse: olha, lá a sala não tem conforto
nenhum. Tem dia que quebra ar condicionado, tem..., entendeu! Não tem dinheiro
para isso, pra aquilo! Lá se trata é das pessoas e não de aparência, nem fica
alimentando elitismo (Ana Lima – entrevista narrativa).
Realmente viver a UATI é viver a minha segunda casa. É a minha segunda casa!
Aqui eu consegui muitas amizades, depois que entrei aqui melhorei muito! Por
exemplo: eu estar aqui batendo esse papo [...] é muito bom, é uma terapia que estou
fazendo. Eu me sinto bem porque aqui eu tenho amizade com todo mundo, com
homem, mulher, secretária, coordenadora e professores. Me sinto bem quando estou
aqui, apesar de que o tempo é pouco (Dionísio – entrevista narrativa).
Meu sentimento é de prazer. Sempre me sentindo bem em um lugar em que você
não se estressa. Primeiro, que ela não tem a função de nos tornar profissionais,
mesmo porque muitos aqui já foram profissionais, são aposentados justamente na
área. Tem pessoas aqui com mestrado trabalhando com trabalhos manuais, mas tem
conhecimento, está aqui mesmo pra matar o tempo e não ficar na mesmice de casa
cuidando de neto e bisneto e, até mesmo, só assistindo televisão. Então vem pra cá!
E nesse vim é bom, tanto quem tem conhecimento transmite como aprende. Aqui é o
lugar onde o professor ensina e aprende; no mínimo ele aprende com a experiência
que têm os alunos dele (Cristóvão – entrevista narrativa).
Meu sentimento em relação à UATI é um sentimento de um programa levado para a
área pública, é um sentimento de acolhimento, é um sentimento de troca, porque dou
o respeito e ao mesmo tempo recebo. A compreensão que eu dou para as outras
pessoas eu também recebo, a gente troca muito, né! (Iara – entrevista narrativa).

Ainda no âmbito formativo, não podemos deixar de mencionar o protagonismo do
sujeito-aprendente, durante as atividades desenvolvidas pela UATI, haja vista o seu
comprometimento com a instituição e a presença assídua nas atividades elaboradas pelas
oficinas, tanto internamente quanto externamente. Portanto, evidenciamos a valorização dada
pelos sujeitos-aprendentes ao sentido da educação desenvolvida pela instituição UATI. Com
base nisso, Ana Lima (entrevista narrativa) fez a seguinte exposição:
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Eu acho que o pilar central é a educação, seja lá em que idade, para mim uma pessoa
educada do ponto de vista mais Global tem alegrias, tem felicidades, tem saúde, [...]
o que eu vejo lá é melhor qualidade de vida e alegria, né! As dores são comuns da
idade, mas a satisfação é que faz todo mundo repetir. Eu mesmo já repeti o ano
passado e vou repetir esse ano com fé em Deus, não vou passar. Eu acho que a
felicidade não tem idade, é como você se coloca na vida, o estilo que você imprime
para sua vida é que lhe dá felicidade (Ana Lima– entrevista narrativa).

O lugar ocupado pelo idoso, sua “bandeira de luta” e a forma como se coloca nesse
contexto de lutas, diante da “[...] nossa postura positivista que nega a diversidade de saberes,
as benévolas contribuições da multirreferencialidade nos fazem negar o que é diferente, o que
não congratulam com a ideia de progresso sob a ótica neoliberal” (SOUZA; SOUSA, 2015, p.
390). Por isso, a busca tem sido pela manutenção do espaço e pela reinvindicação por
melhorias, com a adoção de políticas públicas visando manter e ampliar o espaço de
construção educacional com/para as diferentes identidades, mas com a identidade institucional
baseada no programa socioeducativo.
A busca pela UATI, enquanto espaço de construção de novas identidades, transita
desde a necessidade de ocupar o tempo com atividades lúdicas e atividades que minimizem os
efeitos biopsicossociais, preencher o tempo com algo produtivo, buscar pela educação, tanto a
básica quanto a continuada, e, com isso, vê-se contemplado no atendimento humanístico
dispensado por aqueles que fazem a Instituição.
Na visão dos sujeitos-aprendentes, um dos fatores que provoca essa busca é que “eles
transcendem a questão do conceito de idoso meramente convencional” (Ana Lima – entrevista
narrativa), proporcionando a todos a satisfação e a alegria em “[...] envergar a camiseta da
UATI, tanto no dia a dia, como na mais sutil sugestão nos momentos de apresentação pública,
independente do lugar ou situação” (GUERRA, 2012, p. 39-40).
A postura da UATI de ver possibilidades e potencialidades a ponto de encorajar,
proporcionar a satisfação e a alegria para o idoso, denota um modelo de prática educativa
basilar no respeitar a dignidade humana, ao possibilitar a esses sujeitos-aprendentes o
empoderamento que lhes permite “[...] desconstruir essa coisa do certinho, do paradigma, do
script que foi dado pra vida” (Ana Lima – entrevista narrativa), principalmente “[...] quando
você vem para UATI e descobre muito mais coisas maravilhosas que o mundo e ela estão aí
nos oferecendo” (Dagmar – entrevista narrativa). Nesse caminhar com a UATI [...] você
ganha qualidade de vida, pois em casa você só tem as coisas necessárias (Dionísio – entrevista
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narrativa) e, ainda mais, que “[...] o tratamento recebido na UATI é aquele que eu daria para
uma pessoa que eu gosto” (Maura – entrevista narrativa).
Estas constatações levam a refletirmos a tessitura de um espaço formador que faz de
Ana Lima, Dagmar, Dionísio, Maura – dentre outras pessoas idosas que estão na UATI –
admiradores, ávidos por descobertas e autores da própria formação.
Os fundamentos filosóficos, epistemológicos e a ação desse modelo educacional em
face da longevidade direcionaram as atividades para a busca do sentido moral, da explicação
racional para a identidade humana no sentido da verdade, justiça, virtude e beleza do ser
humano. Trata-se de fundamentos imprescindíveis que fazem com que a UATI finque
definitivamente suas raízes no processo educacional voltado à pessoa idosa, perseguido pela
instituição, apesar das dificuldades enfrentadas com a falta de estrutura, mesmo tendo a
colaboração de instituições privadas parceiras e dos seus alunos para dar conta de tudo aquilo
que precisa ser feito.

5.1 A UATI NA EDUCAÇÃO DA PESSOA IDOSA: RESPOSTAS AO LUGAR COMUM
NA ÓTICA DOS SUJEITOS-APRENDENTES

Neste primeiro subcapítulo, dialogamos sobre o papel e a importância da educação da
pessoa idosa que vem sendo desenvolvida pela UATI, em resposta às expressões clichês sobre
o idoso. Contextualizamos com as análises de fragmentos das entrevistas narrativas e
apresentamos o feeling dos sujeitos-aprendentes investigados, triangulando os dados e
informações com teorias que corroboraram com o nosso posicionamento estabelecido no
diálogo, assim como os pontos de vista, os contextos e situações experienciadas pelo sujeitoaprendente.
No Quadro 4, exibimos algumas das expressões manifestadas pelos sujeitosaprendentes, trianguladas com a dimensão e a temporalidade. Com isso, objetivamos dar
ênfase as revelações presentes ao longo desse subcapítulo que responderam a intercessão da
UATI na educação da pessoa idosa no sentido de promover o bem estar e a autonomia.
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Quadro 4 - Síntese analítica 1: educação, idoso e felicidade.
Dimensão

A Educação

A pessoa idosa

A felicidade

Expressão

Temporalidade

“[...] o pilar central é a educação seja lá em Manifestar o sentido da
que idade, [...]” (Ana Lima – Entrevista educação como elemento
narrativa).
promotor do bem estar
em
qualquer fase da vida
“[...] a educação é a base de tudo, porque
e base para o
sem a educação acho que é impossível a
desenvolvimento
pessoa viver e se desenvolver [...].”
humano.
(Raimundo – entrevista narrativa).
“[...] do ponto de vista mais Global: tem
alegrias, tem felicidades, tem que ter mais
saúde, tem que ter bem estar” (Ana Lima –
entrevista narrativa).
Ser idoso é uma coisa impossível de a gente
evitar. Para uma pessoa evitar ser idoso só
se morrer cedo e ninguém quer! (Raimundo
– entrevista narrativa)
“[...] a felicidade não tem idade, é como
você se coloca na vida. O estilo que você
imprime para sua vida é que lhe dá
felicidade” (Ana Lima – entrevista
narrativa).
“[...] depende muito do que fez durante toda
a sua vida, o que plantou ele vai colher na
velhice: sejam as amizades, seja em termos
financeiros, porque [...]. Cada um paga
aquilo que deve” (Raimundo – entrevista
narrativa).

Manifestar o sentimento
do lugar enquanto idoso
e da busca incessante em
manter-se em condições
de aceitar a si.

Manifestar a felicidade
enquanto resultante do
sentido e
encaminhamento dado
para a vida antes e
durante a fase idosa.

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Ao traduzirmos o manifestado pelos sujeitos-aprendentes a partir da reflexão da tríade
Educação – Idoso – Felicidade, foi que demos conta da temporalidade que assume o conjunto
das expressões a respeito da educação, do idoso e da felicidade. O que se pode perceber na
síntese dos sentimentos revelados pelos fragmentos narrativos é a educação como direito,
enquanto elemento promotor do bem estar das pessoas, em qualquer fase da vida, a qual, na
fase idosa, assume um papel ainda mais importante, além do desenvolvimento pessoal e
humano, que é o de possibilitar o estado da autoaceitação e, consequentemente, a felicidade.
Nesse contexto, percebemos o imbricamento da UATI com a educação da pessoa
idosa, no que tange à garantia do direito à educação – com responsabilidade do Estado em
apoiar e implantar programas contínuos voltados a atender o idoso –, em atenção ao que
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preconiza a Lei Nacional do Idoso nº 8.842/1994 e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003),
diante da pouca vontade política pala manutenção e ampliação dos espaços existentes de
forma a garantir o acesso daqueles que estão adentrando a fase idosa e procuram a UATI.
Na reflexão sobre a pessoa idosa, o entendimento dos sujeitos-aprendentes parte do
princípio de que a chegada à fase idosa é inevitável, exceto fatalidades, como também é
inevitável à busca que a pessoa idosa tem pela estruturação pessoal com conquistas
psicossociais, em que a alegria, a saúde e o bem-estar demarcam o lugar, e da busca
incessante em manter-se em condições de aceitar a si, visto que
A visão de velhice em que bem-estar significava mera ausência de doenças foi
substituída pelo reconhecimento de que, nessa fase, embora exista o risco de perda
da autonomia, há a possibilidade de crescimento e bem-estar, e de continuidade do
desenvolvimento (NERI, 2000, p.97).

Nesse contexto apresentado pela autora é que se faz aparecer a força de um programa
socioeducativo como o da UATI, na efetivação de ações promotoras para esses sujeitosaprendentes, dando-lhes condição de ver-se inseridos no processo sem os atuais paradigmas
carregados de preconceitos.
Ainda no cerne das análises dos sentimentos manifestados pelos sujeitos-aprendentes,
focalizamos a felicidade como parte do que busca a pessoa idosa, a qual, na visão de Ana
Lima e Raimundo, tem muito a ver com a resultante do sentido e encaminhamento que as
pessoas deram para a vida antes e durante a fase idosa. No caminho dos escritos de Freire
(2011), a trajetória desses indivíduos foi marcada pelo significado das histórias de vida,
Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como sujeitos e objetos,
mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura adaptação no
mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não há mudança
sem sonho, como não há sonho sem esperança (FREIRE, 2011, p. 47).

A esperança ou mesmo a desesperança no futuro, marcada bem antes da fase idosa,
reverbera naquilo que entendemos ser a felicidade ou infelicidade, mas que também pode
estar situada apenas no campo das conquistas pessoais. Na visão ampliada dos sujeitosaprendentes, o modelo de educação da UATI vai ao encontro do bem estar, objetivando o
desenvolvimento humano, a quebra de paradigma e estigma, em busca das condições de
aceitação a si nas reais condições em que se encontra para, com isso, buscar o avanço social e
pessoal e, como resultante, alcançar a felicidade.
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Diante dos sentimentos, manifestados pelos sujeitos-aprendentes sobre a educação, o
idoso e a felicidade, passamos a entender mais um pouco a importância desse programa com a
efetivação de ações voltadas para a pessoa idosa e, por conseguinte, a necessidade e o sentido
de fortalecer a UATI. Essa tem sido uma luta travada com responsabilidade e competência por
coordenadores, professores e colaboradores pela qualidade educativa do programa, pela
sustentabilidade e efetiva consolidação da instituição. Para alcançar esse intento, destacamos a
necessidade de políticas públicas que garantam esse programa, tendo como seu caráter
específico à educação do idoso, bem como a ampliação e criação de novos espaços educativos
para esse fim.
Embora não fosse o alvo central deste estudo, foi importante entender o papel e
importância da UATI, bem como a necessidade da manutenção da qualidade do seu programa
socioeducativo. Os fragmentos das narrativas a seguir, sinalizam os sentimentos dos sujeitosaprendentes, assim manifestados:
[...] na UATI é muito bom, maravilhoso. Eu gostaria que todas essas senhoras que
estão na maior idade tivessem a oportunidade de vir, que todas as senhoras
estivessem aqui e absorvesse tudo de bom que a UATI oferece; seria maravilhoso,
para mim é maravilhoso! Então, isso aqui é muito bom porque além de educar, nos
ajuda a ver a vida como realmente ela é. Tá me entendendo? Porque quem disser que
passou por aqui e não aprendeu nada está mentindo! (Carmô – entrevista narrativa)
[...] comecei a vir e estou encantada. Encantada! Porque quando chegamos a essa
idade precisamos ter grupos, você precisa ter grupo para poder interagir, e viver a
sua realidade. Foi simplesmente fantástico, está sendo, é fantástico! (Dagmar –
entrevista narrativa).
[...] vim para aprender a dançar, não tinha nenhuma outra pretensão, não via outro
motivo e nem razão a não ser me distrair e não ficar sem fazer nada, até porque a
UATI não se propõe a formar ninguém. Aqui não é um espaço de formação
profissional, se alguém aqui se formar profissionalmente é porque é muito
capacitado ou já trouxe uma boa bagagem lá de fora e, ao chegar aqui, simplesmente
poliu. Mas a gente aprende! Quem quiser aprender, vindo pra aqui aprende porque
nós temos professores capacitados, dedicados que se doam mesmo passando
conhecimentos para nós da terceira idade. Pessoas que se respeitam, respeitam o
aluno na idade que tem, e a gente aqui se sente muito a vontade. É um lugar muito
aprazível, a gente fica como se estivesse mesmo no seio de família, das melhores,
que é aqui a UATI (Cristóvão – entrevista narrativa).

Carmô, Dagmar e Cristóvão, assim como tantos outros, além de evidenciarem a
satisfação em estarem na UATI, enfatizaram a força e o sentido do ambiente educativo e da
aquisição de aprendizagens. Apesar de, propositadamente, ter suas diferenças em relação a
outras modalidades do sistema escolar formal no contexto da EJA, o processo socioeducativo
da UATI mantém um estreito reconhecimento do direito à educação do idoso, valorizando
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especificamente a bagagem de saberes que cada um traz na sua mochila de conhecimentos.
Sobre o reconhecimento dos direitos, Serra (2015) aborda que,
[...] na atualidade há equívocos quanto à própria noção de direitos por conta do
sistema social ao qual estamos submetidos, que concebe noções de direitos e
cidadania como promessa da modernidade e, agora como seu avesso, como figuras
de ‘atrasos e anacronismos, privilégios e corporativismos que obstam a potência
modernizadora do mercado’ (SERRA, 2015, p. 50).

De acordo com a escrita da autora, ainda que haja o reconhecimento do direito à
educação, mesmo tendo na legislação a formalização e a definição do poder público como
responsável por promover o seu acesso ao idoso, ainda há posicionamentos avessos a essa
política. Nesse sentido, não há um claro entendimento da necessidade desses programas
educacionais, que devem ser específicos e precisam estar ajustados para propiciar os avanços
em conhecimentos tecnológicos de integração à vida moderna.
Vivenciar o mundo tecnológico também significa possibilidade para transmitir e
uniformizar as experiências educativas e educacionais dos sujeitos-aprendentes, disseminar
conhecimentos e vivências, potencializar a manutenção da identidade e memória, pois “[...] o
cotidiano humano é, sobremaneira, marcado pela troca de experiências, pelas narrativas que
ouvimos e que falamos, pelas formas como contamos as histórias vividas” (SOUZA, 2006, p.
136).
Em busca de fazer perdurar esse perfil cultural e socioeducativo, a UATI vem
travando uma luta por uma educação, indo de encontro a mais um clichê já muito comum na
fase idosa da vida: aprender é “[...] uma coisa desnecessária; que a gente só deve estudar
quando está precisando de um emprego para poder ganhar dinheiro e puder usufruir desse
dinheiro [...]” (Carmô – entrevista narrativa).
Carmô, em sua narrativa, toca em um ponto vivenciado no seu ambiente familiar, já
discutido anteriormente, e traduz uma das visões distorcidas a respeito de uma escola para a
pessoa idosa. Parafraseando Serra (2015, p. 223), secundamos alguns questionamentos: “Para
essa parcela da população, é perda de tempo investir na educação ao longo da vida? Vamos
continuar alimentando os estigmas e equívocos de que, para os mais velhos, o futuro é a
morte?”. Quais são os verdadeiros desafios na educação dos idosos?
Na contramão de possíveis respostas, das visões carregadas de preconceitos, está a
proposta democrática da UATI, que, nas palavras dos próprios sujeitos-aprendentes “[...]
trabalha uma forma de escola, que parece uma escola mesmo, tem horário para chegar e tem o
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horário para sair, não pode faltar muito porque senão pode perder a vaga” (Solange –
entrevista narrativa).
Neste mesmo sentido, outros sujeitos-aprendentes afirmam que é dessa forma que a
UATI dá “um desenvolvimento, uma continuação aos estudos do segundo grau. É uma
atualização muito boa, eleva à autoestima, isso faz a pessoa se sentir bem, [...] e vai deixar
mais forte e mais preparada para vida, para seguir na idade” (Pimentel – entrevista narrativa).
Os trechos das narrativas de Solange e Pimentel permitem discutir a proposição de
escola para a pessoa idosa no modelo UATI. Esta proposição que vai ao encontro de uma
educação, a qual busca a integração entre as pessoas da mesma faixa etária, com abrangência
às trajetórias de vida, experiências, perspectivas e sonhos, pois “[...] uma escola para adultos
é, sem dúvida, um lugar ideal para estimular pessoas idosas, visto ser um espaço que contribui
para a educação de todas as idades” (ANDRADE, 1996, p. 245).
Andrade (1996) leva-nos a refletir e a entender uma educação na qual são
contempladas todas as idades dentro do contexto da pessoa idosa e que, aos poucos, sejam
conquistados os espaços formativos adequados, para viver uma maior qualidade de vida – por
vezes uma terceira idade muito saudosa “daquele tempo” – com uma vida ativa, produtiva e
participativa.
Esse contexto discursivo denota o papel e a importância da educação da pessoa idosa
na UATI, como enfatizam Cristóvão, Maria e Carmô, nos excertos das suas narrativas:
[...] eles (os governantes) precisam manter e colocar a educação na linha de frente
como a coisa mais importante, pois quem está saindo está deixando o lugar para
quem está chegando e quem está chegando tem que ter amor e conhecimento para o
local onde ele vive a cidade onde ele mora e ao mesmo tempo conservar tudo que os
nossos antepassados deixaram. Para o idoso é muito importante e simples de se falar
dessa educação, porque atingir a maior idade, saudável sem ter conhecimento é
difícil. Tem que ter educação, tem que saber mais para poder definir o que é bom do
que é ruim. [...] não tendo educação ele nunca atinge bem a maior idade, e se ele
atingir é aos troncos e barrancos levado por um e por outro, [...] então fica muito
difícil ele ser uma pessoa idosa feliz (Cristóvão – entrevista narrativa).
[...] minha filha me matriculou aqui na UATI. [...] aí estudei espanhol por quatro
anos, [...] viajei para Buenos Aires, fui até o Uruguai, as coisas falavam eu já
entendia porque estudei espanhol, não falo espanhol, mas se eu pegar o livro eu leio
o espanhol. Eu tenho dicionário, eu entendo tudo, mas quando eu não sei eu vou ao
dicionário. A educação vale tudo, porque a pessoa educada ganha tudo e a pessoa
que não é educada sempre leva a coisa no peito e se arrebenta, né? (Maria –
entrevista narrativa).
A UATI é muito boa. Para mim me completa, entendeu? Me sinto muito bem
quando eu venho aqui. Aprendi muita coisa nova, aprendi muito conteúdo, tem coisa
que eu não sabia e que hoje eu já sei. Coisas que eu não imaginava que pudesse
acontecer e hoje vejo que acontece. Eu já tenho um conhecimento assim que eu já
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posso conversar com qualquer pessoa de igual para igual, sem aquela coisa de me
sentir inferior (Carmô – entrevista narrativa).

Em visita à teoria de Delors (2012, p.18), apercebemos que
Parece impor-se, cada vez mais, o conceito de educação ao longo da vida, dada as
vantagens que oferece em matéria de flexibilidade, diversidade e acessibilidade no
tempo e no espaço. É a ideia de educação permanente que deve ser repensada e
ampliada. Ela deve ser encarada como construção contínua da pessoa humana, dos
seus saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a
tomar consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, e a desempenhar o
papel social que lhe cabe enquanto trabalhador e cidadão.

Na sua escrita, o autor contempla o explicitado nos excertos narrativos supracitados
com argumentos que corroboram o sentimento construído pelos sujeitos-aprendentes, ao
vivenciarem o modelo socioeducativo da UATI, o qual vai ao encontro do fenômeno que a
educação vem proporcionando na vida de cada um desses sujeitos-aprendentes.
Ao acessar os novos saberes e dar significado à vida, eles veem em si um horizonte de
possibilidades para revisão e ressignificação de alguns conceitos, conforme evidenciado no
exceto da narrativa de Dagmar:
Olha, descobri muitas coisas que eu achava que eu nunca faria. Eu comecei a
descobrir que mesmo como idosa que sou hoje, tenho capacidade para muitas coisas.
Vou lhe dar um exemplo: quando entrei em artes plásticas, na UATI, a professora de
artes na primeira semana disse que iríamos trabalhar com tela – eu disse: meu Deus!
Eu nunca peguei em uma tela nem na época de escola, a gente não tinha esse
trabalho assim. – Aí ela disse a todos: compre sua tela, não sei o que..., não sei o
que...! – Aí ela chegou para mim: Dagmar, você vai fazer o que? – Eu disse:
professora eu não vou fazer nada, porque nada eu sei fazer em relação à pintura. Eu
não sei nada e a essa altura essa mão vai fazer alguma coisa? A cabeça...? – Ela
disse: vai sim! – E eu consegui fazer algo, [...] aí eu fiquei surpresa, nunca peguei
em uma tela e hoje eu faço um desenho, o que achei fantástico! Foi uma descoberta
através da UATI. Então à UATI hoje eu devo muito! (Dagmar – entrevista
narrativa).

Dialogar com a visão de inoperância, incapacidade, improdutividade e quase sempre
de impossibilidade que o próprio idoso tem de si, fez ver o quão importante é defender e lutar
pelos direitos diante da imprevisibilidade da vida, o que exige uma redefinição do que está
posto como forma de superar estigmas e preconceitos. Ancoramos neste diálogo as teorias de
Delors (2012, p. 89), ao enfatizar que “[...] é antes, necessário estar à altura de aproveitar e
explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer
estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo de mudanças”.
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O que afirma Delors (2012), no contexto da inserção do idoso com os novos saberes e
novas tecnologias, fez-nos ver alguns impactos positivos no seu desenvolvimento cognitivo.
Foi possível, em razão do uso de ferramentas apropriadas, disponibilizadas adequadamente
com fins de tornar mais atrativo para ele enquanto sujeito-apreendente, buscar o
aprofundamento e enriquecimento daqueles que foram os seus primeiros conhecimentos.
Nesse sentido, há a necessidade da educação estar presente no cotidiano da pessoa
idosa que outrora foi um trabalhador ou trabalhadora e, hoje, precisa trabalhar a possibilidade
de fazer reconhecer-se capaz e ocupar o seu lugar social, construindo uma nova visão e
perspectiva de pessoa humana.
Nessa dinâmica, podemos vê-los ressignificando o sentido da vida na fase idosa com
base na autonomia, de modo que possam educar o próprio pensamento, produzindo um novo
olhar para “si”, da possibilidade de ser outro ou outra com novos horizontes e novas
experiências. Nesse vetor analítico e discursivo, Souza (2015) se aproxima com sua teoria
tangente ao processo de transformação gerado pela escola e, consequentemente, pela
educação – como um fator de guinada na vida cotidiana da pessoa idosa –, enfatizando que:
Os sujeitos deixam de ser compreendidos como aqueles a quem falta algo, a que
precisa formar, iluminar, informar. Não se trata de um pensamento único, da busca
pelo consenso, pela harmonia. Está em jogo, antes, o conflito, a negociação, a
discussão como ingrediente para o pensar, o criar, o imaginar possibilidades e saídas
ainda não pensadas, tentadas, experimentadas (SOUZA, 2015, p. 115).

A respeito de oportunizar os idosos, a menção do autor remete ao lugar, ao papel e à
importância da UATI no cotidiano dos sujeitos, harmonizando os conflitos com algumas
lacunas preenchidas, concretizando sonhos, transgredindo para saídas ainda antes não
pensadas no sentido de ressignificar alguns conceitos até então estabelecidos. Neste sentido,
Dialogar sobre o lugar no contexto das experiências vividas, os sentidos,
significados e representações que emergem das situações vivências, os processos
formativos advindos do interagir com o outro exige do pesquisador um olhar
sensível e criterioso que o possibilite compreender os significados deste lugar para o
processo de subjetivação e construção de identidades (LIMA, 2018, p. 94).

Na condição de pesquisadores, o diálogo que estabelecemos em diversos momentos de
vivências e experiências esboçou a compreensão do “lugar” que a UATI ocupa no caminhar e
na vida dos sujeitos-aprendentes. Vimos a importância e a necessidade da manutenção desse
espaço educativo, da qualidade da proposta de desenvolvimento cognitivo e social
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disseminado pelo programa, razão do reconhecimento vivenciado na voz dos que frequentam
a instituição.
Nesse contexto, o processo de subjetivação e construção de identidades, evocado por
Lima (2018), responde ao tempo do niilismo que exige do sujeito aprendente o resgate de si.
Esta concepção avança para outros níveis de compreensão alcançados até aqui – a não
considerar apenas as questões físicas –, quiçá quebrando o estereótipo da incapacidade de
aprendizagem e da improdutividade atribuída à pessoa idosa. Neste caminhar, estaremos
criando uma nova consciência voltada para o resgate do ser antes esquecido, dando-lhe a
importância necessária e merecida, por si, pela família e pela sociedade.

5.2 PRÁTICAS EDUCATIVAS E SOCIAIS NA RECONSTRUÇÃO DO SER IDOSO
APRENDENTE: RESPOSTAS AO TEMPO

Neste subcapítulo, dialogamos com as práticas educativas da UATI, com suas
características próprias, voltadas para andragogia – a educação para o adulto – em oposição à
pedagogia, que diz respeito à educação de crianças. Foram práticas desenvolvidas em suas
oficinas, fazendo os sujeitos-aprendentes recordarem as vivências e participarem ativamente
do processo educativo.
Todo processo teve a finalidade de promover a inclusão, com ações voltadas para a
aquisição e atualização de conhecimentos, os quais transformam e tornam a vida do sujeitoaprendente mais ativa e organizada, bem como possibilitam a elaboração de novas
representações sociais para compreender o lugar e o conviver em sociedade. Neste sentido, a
convivência se dá quando
[...] estabelece uma relação direta com o cotidiano e as experiências, sejam na
individualidade ou coletividade. É no lugar que a vida acontece, se manifesta,
adquire sentido e significado, a partir das experiências diárias, permitindo ao sujeito
compreender-se enquanto pessoa constituída de culturas (LIMA, 2018, p. 95).

As ações propostas pelo programa estiveram articuladas com a perspectiva de vida,
desejos e sonhos dos sujeitos-aprendentes. A integração e interação com outros
departamentos, com programas de graduação e de pós-graduação da UNEB, bem como com
outras instituições, quer seja no contexto extensionista ou de pesquisa, possibilitam uma troca
e momentos gratificantes entre estudantes e idosos, os quais vinculam a pessoa idosa a um
contexto vivencial e de pertencimento.
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No Quadro 5, elencamos três dimensões elementares na discussão das práticas
educativas e sociais que possibilitam a reconstrução do ser idoso aprendente, desenvolvidas
pela UATI, as quais entendemos serem fundamentais no processo da educação da pessoa
idosa, formando a tríade: práxis – afetividade – estratégia.
Quadro 5 - Síntese analítica 2: práxis, afetividade e estratégia.
Dimensão

A práxis

A afetividade

A estratégia

Expressão
“[...] as práticas são construtivas, elas são
adequadas à idade, isso favorece [...]”.
(Iara – entrevista narrativa)
“[...] inserir o idoso na sociedade e mostrar
alguns caminhos para o bom viver, para que
a pessoa vá se redescobrindo [...]”.
(Osvaldo – entrevista narrativa)
“[...] quero ficar aqui para aprender mais um
pouco, pra ficar com esse grupo da minha
faixa etária, que a gente conversa é o que
estou achando maravilhoso”.
(Dagmar – entrevista narrativa)
“Então a cada aula que a gente aprende..., eu
tenho uma poesia para o professor que diz
assim: Cada aula que tenho é uma luz que
me ilumina. Ele é uma luz que me ilumina”.
(Carmô – entrevista narrativa)
“[...], eu acho assim, que as visitas técnicas
que ele faz são muito interessantes. Ele sai
da sala de aula, essa última visita foi uma
desconstrução total”.
(Ana Lima – entrevista narrativa)
“Fiz história aqui, você sabe que na terceira
idade a gente só tem o conhecimento; pra
gente ter uma formatura a gente tem que
fazer o vestibular.”
(Dionísio – entrevista narrativa)

Temporalidade
Contextualizar a
coerência entre o que se
pratica com quem
pratica; vivência do
possível e tópico.

Contextualiza a
afetividade tanto no
sentido da estima, como
da devoção por tudo
que está sendo feito,
como marca e inspira a
vida.

Contextualiza o
processo de elaboração
do conhecimento com
encantamento.

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Nosso entendimento esteve embasado na concepção de que, vencido o mito de que a
pessoa idosa não aprende mais, impreterivelmente, a atenção se volta a práxis educativa com
mecanismos suficientemente plausíveis para o processo da educação permanente ou educação
ao longo da vida, pois
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Defendemos e acreditamos numa pedagogia específica para os idosos, que exige de
todos nós uma reforma no pensamento, [...] mudança dos estigmas sobre a velhice
que, por meio da educação, construirá uma nova forma de ver a vida nessa etapa,
como ser de possibilidades para continuar aprendendo, de ter o sentimento de
pertencimento e inserção neste mundo, ampliando suas potencialidades, sendo
sujeito do seu tempo e espaço para construir novos projetos e alimentar o sentido da
vida (SERRA, 2015, p. 224).

A autora, corroborando o nosso pensamento, enfatiza a especificidade que traz a
educação da pessoa idosa diante da necessidade de vencer as barreiras sociais, mas que é
preciso, acima de tudo, estarmos atentos para a mudança do nosso ideário em relação à
categoria da pessoa idosa, no intuito de fortalecer o sentido da vida, uma vez que
As expectativas e a demanda desse público adulto são, pelo menos, carregadas de
esperanças, desejos e sonhos, e nós, professores, que os acolhemos [...], somos
desafiados não mais a transmitir apenas os conhecimentos construídos [...], mas
acompanhar esse processo de integração de conhecimentos teóricos e metodológicos
a lógicas singulares quer sejam psicológicas, sociológicas, culturais ou ainda
intelectuais e pragmáticas, em uma palavra lógica de vida em seus contextos
específicos (SOUZA; ABRAHÃO, 2006, p. 23)

Enquanto espaço de construção de aprendizagens e conhecimentos – se bem traduzido
na explicitação de Souza e Abrahão (2006) – onde se agrupam múltiplas expectativas e
demandas, a UATI também vem se consolidar como o lugar de acolhimento de esperanças,
desejos, sonhos, bem como de integração, onde se contextualiza a coerência na relação espaço
e tempo.
No contexto da discussão sobre as práticas educativas e sociais, a práxis esteve basilar
nesse processo discursivo, pois as expressões dos sujeitos aprendentes sintetizaram que tem
sido feito um trabalho bem direcionado para a pessoa idosa, com muita coerência entre o que
se diz que pratica, o que se pratica, com quem pratica, em observância a vivência do possível
e da realidade em que cada um vive, como, também, o objeto de desejo.
Nessa conjuntura, a afetividade tanto no sentido da estima como no sentido da
devoção, marcou, por tudo que está sendo feito e inspira a vida dos sujeitos-aprendentes,
tendo na figura dos professores o referencial que lhes envolveu no processo de elaboração do
conhecimento, com muito encantamento em si e no outro. Obviamente, este estado resulta do
sentimento de que
[...] a amorosidade deve estar presente nas relações de ensino e aprendizagem, numa
prática de respeito e cordialidade entre alunos e professores, onde o saber relativo do
mestre não é aval que o autorize a subestimar o saber relativo do aluno, mas
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justamente respeitá-lo incondicionalmente como pessoa humana, como ser de
dignidade sem mais (AMORIM, 2017, p.385).

A amorosidade construída durante o processo ensino-aprendizagem cunha a estratégia
aplicada no desenvolvimento das oficinas, voltada a envolver os sujeitos-aprendentes,
estabelecendo um compromisso de estarem naquele espaço desconstruindo, construindo e
ressignificando conceitos, “[...] porque diferenciados são os cenários vivenciais de cada
sujeito da prática que se constituem em subjetividades próprias e polifônicas vozes” (SOUZA;
ABRAHÃO, 2006, p. 159).
Sendo assim, há estratégias para contemplar a diversidade de sujeitos-aprendentes no
espaço UATI, mesmo sabendo que “Essas diferenças, no entanto, não elidem a possibilidade
de detectarmos características universais do pensar e do fazer docente, desde dentro das
significações desses sujeitos de prática nos diferentes espaços e possibilidades concretas dessa
mesma prática” (SOUZA; ABRAHÃO, 2006, p. 159).
Portanto, em consonância ao explicitado pelos autores, percebemos que, nas atividades
realizadas, a adoção de estratégias e práticas tinha um cunho muito particular do professor de
cada uma das oficinas, o que deixava o sujeito-aprendente muito a vontade para se identificar
e assumir uma postura dialógica na aprendizagem. Esta postura foi contextualizada pelos
sujeitos-aprendentes com entusiasmo e participação em um dos grupos de discussão, após a
visita dos alunos à Escola Bahiana de Medicina:
[...] assim! Tem trazido estudantes da Baiana e tem sido riquíssimo. Foi muito rico
para a fisioterapia, eu fiquei observando as fisionomias delas, as estudantes, em cada
coisa que um de nós falávamos era como se abrisse para elas um outro mundo, né!
Eu acho, tenho achado muito interessante essa troca de saberes (Ana Lima –
entrevista narrativa).
Os alunos da faculdade de medicina imaginavam encontrar aqui um grupo de
velhos, debilitados e tímidos. No entanto, se surpreenderam com a nossa
desenvoltura, quando falamos das nossas experiências, eles ficaram de boca aberta
ao ver a nossa condição, a forma como falávamos das doenças do idoso [...], ficaram
de olhos arregalados (Celeste – fala no grupo de discussão).

As práticas e estratégias adotadas pelos professores do programa evidenciaram o
entusiasmo e o espaço à participação dos sujeitos-aprendentes e, ainda mais, a autonomia e
empoderamento para, a qualquer momento, saber se posicionar, quer seja em momentos
cruciais, quer seja em momentos de um simples diálogo no grupo de discussão, em que não
“[...] há possibilidade de uma relação de dominação, pois implica uma relação aberta,
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horizontal, ou seja, exige do educador e do educando um respeito mútuo, uma atitude de
compreensão, de aceitação e principalmente de humildade” (SERRA, 2015, p. 182).
Portanto, a participação dos sujeitos-aprendentes nas oficinas e nas discussões foi uma
constante, com direito a voz para todos, mesmo que para alguns existissem receios ou
processos de censura e recalque, o que provocou, por vezes, dissimulação diante das
circunstâncias de tempo e lugar. Por isso, foi comum perceber narrativas muito acanhadas,
que se assemelha ao posicionamento externado por Evanita na sua narrativa:
[...] é um bloqueio que dá, outro dia mesmo estava falando que eu não consigo. Se
botar uma coisa para eu fazer um comentário, eu não faço o comentário! Eu brinco
muito, mas se for pra falar algo sobre alguma coisa e para muitas pessoas, pronto! É
um bloqueio mesmo que eu tenho! Isso não me impede de conversar, sou falante
como que, mas eu achava que devia fazer uma coisa melhor pra mim, falta fazer
alguma coisa por mim. Eu preciso vencer e aí eu compro um monte de livros e os
livros vão ficando em casa guardados.

Ao relatar suas dificuldades, Evanita também manifesta um sentimento vivido por
muitos anônimos. Nesse contexto, o trabalho para vencer as dificuldades não fica apenas no
campo das ações dos sujeitos-aprendentes. A busca também tem sido uma preocupação dos
professores da UATI, tanto no sentido individual quanto no coletivo. Nessa perspectiva,
muitos professores têm desenvolvido trabalhos de pesquisa e já adotam uma estratégia de
trabalho buscando uma maior participação dos aprendentes por meio do diálogo,
possibilitando escolher o que eles querem conhecer, discutir ou mesmo aprender.
De fato, são estratégias antes dialogadas e desenvolvidas nas atividades das oficinas
com foco nas discussões, debates e interação. Nesse seguimento, os diálogos tiram os
sujeitos-aprendentes da condição de estranhamento, deslocamento e acomodação, inserindoos na discussão de temas que lhes tragam novos conhecimentos e informações.
Entretanto, a aquisição e inserção de novos conhecimentos fogem ao modelo de
educação bancária ou conteudista, com a “[...] criatividade em que se ensine e se aprenda com
alegria [...]” (FREIRE, 2006, p. 33), gerando um grau de satisfação, reconhecimento e alegria.
Esta satisfação pode ser percebida nas falas das aprendentes:
Eu penso que as práticas são construtivas, elas são adequadas à idade [...], isso
favorece, né! A gente teve no Campo Santo olhando a parte artística dos mausoléus
que tem lá com uma pessoa que é profissional da área. Era uma funcionária do
museu que atende ao Campo Santo. Ela foi contando a história daqueles mausoléus,
não de quem estava ali enterrado, mas o que representa aquela tocha, o que
representa aquele arco quebrado, o que representa..., entendeu? Então essa prática
[...] acho que isso enriquece, favorece e eu vejo que as técnicas de sala de aula são
técnicas comuns que todo mundo faz, que todo mundo já está acostumado a
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conviver, mas muito fácil de ser administrada pelo aluno (Iara – entrevista
narrativa).
[...] eu acho assim, que as visitas técnicas são muito interessantes, [...] sai da sala de
aula. Essa última visita então, no Campo Santo, foi uma desconstrução total, não é?
E pessoas que estavam reagindo que não queria ir porque era cemitério... Então elas
saíram acrescidas culturalmente. Eu acho que o ganho maior é você desconstruir
[...], para mim, a minha conclusão ali foi muito boa. Então, acho que [...] é fazer a
correlação [...] (Ana Lima – entrevista narrativa).
Hoje estou aqui, aprendi muito, vi que era necessário voltar a estudar. Voltei para a
escola e ampliei os meus conhecimentos. Agradeço a Deus pelo grupo UATI, por
esse trabalho maravilhoso que vem contribuindo para que as pessoas da terceira
idade si sintam parte integrante da sociedade, já que contribuímos muito para um
mundo melhor e somos capazes de continuar contribuindo muito mais (Dionísio –
entrevista narrativa).
É uma prática humana, vê as nossas capacidades, não exige nada além da nossa
capacidade e facilita a nossa aprendizagem. Não sei se os nossos professores
recebem da administração esse tipo de orientação, mas todos eles são muito
atenciosos e nos dão liberdade de pensar e agir. Quando temos qualquer dúvida,
perguntamos, quer seja trabalho manual ou não, eles nos explicam com muita
dedicação e atenção para que nós idosos nos sintamos assim à vontade, sendo
orientado e tendo um professor com um terço ou até um quarto da nossa idade. Mais
é exatamente isso ele está ensinando agora aquilo que não existia quando nós
tínhamos a idade deles, então não me sinto nada envergonhado por isso, porque o
que eu aprendo hoje aqui, no tempo que eu tinha a idade do professor não existia
(Cristóvão – entrevista narrativa).

Esses extratos (auto)biográficos carregam a empolgação dos aprendentes, a aprovação
das práticas desenvolvidas, o compartilhamento de experiências, a escolha de temas
discutidos pelos próprios alunos, o acolhimento, a conscientização, o respeito pelas diferenças
e a dedicação no ato de ensinar. Traduzem o intento da proposta democrática de educação e
denotam o sucesso alcançado pela instituição até aqui.
Para o conjunto dos sujeitos-aprendentes, as práticas construtivas e adequadas,
enriquecem e despertam o desejo da pessoa idosa a estar na sala de aula em busca de novos
conhecimentos ou mesmo ressignificando conhecimento anterior. Portanto, vê-se despertar
para temas e métodos até então vistos como tabus – quebrando o modelo de aula fechada,
resumida apenas à sala de aula –, com uma proposta de desconstrução de mitos que ainda se
apresentam como verdades absolutas. Neste processo, as práticas têm despertado, além da
curiosidade, a necessidade de fazer um enfrentamento às novas aprendizagens ou mesmo
recuperar o “tempo perdido” na formação básica.
Com base nesse entendimento, a satisfação dos sujeitos-aprendentes corrobora com as
práticas desenvolvidas pelo modelo socioeducativo da UATI que, por ser séria “[...] se
dedique ao ensino de forma competente, mas dedicada, séria e competentemente ao ensino,
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seja uma escola geradora de alegria. [...] a alegria de ensinar-aprender deve acompanhar
professores e alunos em suas buscas constantes” (FREIRE, 2006, p. 37).
Diante do que expressa o autor, deparamos com um modelo sério e competente de
ensino. A política de ensino da UATI adota práticas que buscam trazer a aprendizagem com
alegria para os idosos, quebrando a configuração da escola tradicional, traçando metas a
atingir, as quais são destacadas nas propostas das oficinas. Segundo Freire (2006), não existe
prática educativa neutra, pois a natureza, a diretividade, os objetivos e os sonhos imbricados
na prática educativa conduzem sempre uma proposta política.
Nessa perspectiva, o desenho curricular dos sujeitos-aprendentes, a dimensão afetiva e
a prática inerente ao ato de ensinar e de aprender, resultaram do caráter político de guardar e
elevar a autoestima desses sujeitos, além de extirpar os preconceitos e estereótipos ainda
presentes no contexto da educação de idosos. Tal caráter transcorre de forma a proporcionar a
cada sujeito-aprendente a plena satisfação em perseguir a reconstrução de si, via o
aprendizado, sem dicotomizar seriedade e alegria, ensinar e aprender, ser professor e ser
aprendente.
Nos excertos das narrativas de Ana Lima, Evanita, Maura, Nícia e Nymaria, ficaram
patentes à importância em entender que alcançar as metas perseguidas requer, além da
proposta política, condições materiais e estruturais adequadas. Por essa razão, foram
manifestadas as cobranças de pleitos que se fazem necessários às melhorias das condições da
instituição:
[...] tem que ser valorizado esses professores aí, dá mais estímulo, não sei também se
eles têm, se eles participam de curso de qualificação, devia ter um sentido maior
porque não é fácil, pelo que eu vejo aqui é uma luta grande para conseguir alguma
coisa (Ana Lima – entrevista narrativa).
[...] nesse ponto, eu estou pensando em mim: se houvesse um curso para leitura –
talvez tivesse alguém que não quisesse porque ia dar sono, porque o povo quer é
movimento – mas é isso uma parte daquilo mesmo que já falei. Se eu tivesse que
optar, eu optaria também por um curso de teatro. Tem tanta gente que tem vontade
de ser ator e atriz (Evanita – entrevista narrativa).
A única coisa que está faltando aqui é o interesse do reitor, porque ele nos promete
mas não cumpre, tipo: prometeu botar esse elevador; prometeu fazer uma copa aqui
pra gente esquentar almoço; ele disse que ia fazer uma horta e tirar essa armação do
elevador, mas ele não fez. Nem aparece! Nos eventos e quando tem evento no teatro.
A UATI vai e ele nem toca no nome da UATI, não agradece (Maura – entrevista
narrativa).
Acho que está um pouco a desejar! [...] a UATI de antigamente o senhor ia ficar
inebriado, ia ficar encantado. Isso aqui era um mar de rosas, tinha oficinas mil,
oficinas maravilhosas com professores maravilhosos e, eu não sei por que de
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repente, não sei se por questão de politicagem... Ah, não sei! Eu sei que os
professores foram postos para fora. Você imagina que nós tínhamos aqui
musicoterapia. Eu fiz. A maior parte das oficinas eu fiz! [...] a UATI foi sendo
sucateada, hoje em dia, infelizmente é essa UATI que tá aí (Nícia – entrevista
narrativa).
O problema é o número de pessoas para a quantidade de vagas. Deveria ter mais
oficinas, o prédio também devia aumentar, não sei né? Pra atender a esse pessoal
todo. Dizem que vão abrir ampliar, já está tudo certo que vão abrir aí pra juntar. Não
sei se vai acontecer né! (Nymaria – entrevista narrativa).

Nesses fragmentos autobiográficos, as aprendentes revelam o campo de luta por
melhorias do espaço de aprendizagem, tanto no sentido físico como no sentido das
oportunidades: ampliação das práticas socioeducativas, valorização e treinamento dos
profissionais, investimentos, reconhecimento e respeito pela instituição dentro do próprio
contexto UNEB. Foram condicionantes colocadas pelas aprendentes que sintetizam as
expectativas de melhorias desejadas por todos, as quais se tornam necessárias para o bom
andamento da instituição e para dar uma melhor qualidade de atendimento aos sujeitosaprendentes.
Vê-se que as reinvindicações tomam amplitudes, se consideradas que perpassam por
campos além da materialidade, alcançando o campo sentimental e emocional. A afetividade
tão bem trabalhada pelos professores e membros da coordenação nem sempre é uma máxima
no contexto UNEB. Nas palavras de Maura, há certo descaso com algumas questões básicas e
com a falta de reconhecimento para com a UATI.
Na perspectiva freireana, esse denunciar e anunciar tem sentido e justifica-se pela
busca por respostas e soluções para os problemas, porque
[...] não podemos falar de metas educativas sem nos referirmos às condições
materiais das escolas. É que elas não são apenas “espírito”, mas “corpo” também. A
prática educativa cuja política nos cabe traçar, democraticamente, se dá na
concretude da escola, por sua vez situada e datada, e não na cabeça das pessoas
(FREIRE, 2006, p. 34).

Visto o teorizado por Freire (2006), uma proposta de tal magnitude, como realiza a
UATI, não pode ficar apenas no campo das intenções e das idealizações, requer uma atenção
especial para fazê-la ser concreta, séria, competente, justa e alegre. E para não estagnar no
tempo, busca sempre se renovar, reinventar práticas, adequar e ampliar os espaços de
aprendizagens, para acompanhar as mudanças e as necessidades educativas próprias do
cotidiano do idoso.
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Na questão das oportunidades e da ampliação dos espaços de aprendizagens,
percebemos que a busca pela vaga nas oficinas da UATI, certamente, é a luta mais dolorosa
que vem sendo travada pelo sujeito-aprendente: “Eu vinha pra cá para tentar a matrícula e aí
era aquele inferno, aquela loucura que não adianta lhe falar” (Nícia – entrevista narrativa).
Em resposta ao quadro apresentado na matrícula, “Cumpre lembrar que
presentemente, para evitar tais transtornos, a UATI adotou o critério de sorteio que evita os
desagradáveis despertares, embora não resolva o problema da carência de vagas e
consequente exclusão de alguns” (GUERRA, 2012, p. 33). Desta forma, tal medida, por
vezes, se traduz apenas no propósito obtido por poucos.
Alcançada a vaga através da matrícula, os idosos candidatos à vaga passam a condição
de sujeitos-aprendentes da UATI. Firmam o compromisso de acompanhar as atividades
inerentes a cada oficina, buscam novos aprendizados, apropriando-se de conhecimentos que
os possibilitem a inserção social e a efetivas mudanças concernentes a transformação de “si”,
enquanto sujeito social que luta por seu desejo de levar uma vida digna, pois
[...] o componente essencial para o indivíduo alcançar a integridade é a aceitação de
si mesmo e do seu ciclo de vida, com uma realidade única e inevitável, descobrindo
uma ordem e uma significação da totalidade de sua vida individual e essa posição
não se reduz em uma atitude de resignação, mas de dignidade (OLIVEIRA, 1999, p.
109).

Diante da visão que os sujeitos-aprendentes têm das práticas que os professores
propõem nas oficinas, surge a possibilidade do “[...] processo contínuo de formação escolar,
[...] que se estabelece na relação dialógica entre o educador que problematiza o seu ato
cognoscente e na cognoscitividade dos educandos [...]” (SERRA, 2015, p. 173). Neste
sentido, os trechos das entrevistas narrativas revelam alguns posicionamentos dos
aprendentes, relacionados à postura prática dos professores:
[...] então assim: Antonio Jorge, tá dando aula de fotografia, pinta um assunto da
vida ele larga lá fotografia, ele entra e permite que as pessoas se posicionem e daí sai
as histórias de vida, sai os sentimentos. Então eu acho que é isso, ele tem a noção
clara do papel dele de educador. Eu acho! (Ana Lima – entrevista narrativa).
Eu estou no quarto ano aqui e quero continuar com Edivana e Antonio Jorge, com
esses professores, porque só assim você conhece mais, você aprende um pouco
mais, porque na verdade eu não quero ser um profissional de fotografia, não quero
ser um excelente artista plástico, na verdade quero ficar aqui para aprender mais um
pouco, pra ficar com esse grupo da minha faixa etária, [...] que estou achando
maravilhoso. [...] vou dar continuidade, agradeço e recomendo a todo mundo que
vale a pena e muito! (Dagmar – entrevista narrativa).
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Eu vejo a preocupação deles em inserir o idoso na sociedade e mostrar alguns
caminhos para o bom viver, mostrando que a idade avançada não é o fim de tudo. É
um recomeço para que a pessoa vá se redescobrindo com essa integração, com [...]
atividades inovadoras, mais para você ter condições de estar presente assim pela
proximidade, acho que é assim uma atividade inovadora, principalmente para o
bairro (Osvaldo – entrevista narrativa).
[...] eu entrei para Edivana, oficina de Identidade e Memória. Tinha muitas coisas
que a gente não sabia e hoje a gente sabe sobre a memória, doenças que os idosos
podem ter e podem não ter, como a gente desenvolve isso ou aquilo e o que fazer
para não ter aquele tipo de doença. E eu gostei muito da matéria de memória e eu
não me vejo mais sem ela (Solange – entrevista narrativa).

Notadamente, os professores exercem práticas que não só agradam os sujeitosaprendentes, como também lhes deixam muito à vontade para fazer da oficina, da sala de aula,
um espaço onde todos se sintam valorizados, respeitados e felizes, de tal forma que todos se
sintam estimulados. Destarte, as práticas passam a ser um referencial de identificação do
professor em lugar da identificação da oficina, e isso reflete o nível do trabalho profissional
realizado pelo professor, principalmente no que diz respeito à atenção dispensada quando são
inqueridos com algumas questões.
Apesar do cunho particular em muitas das questões discutidas nas oficinas, a atenção
dada pelos professores e a prática adotada para esses casos se tornam comum e enchem de
satisfação a vida de grande parte os sujeitos-aprendentes. Resultante da prática do professor
que é “[...] certamente advinda muito mais do amor e do envolvimento com a educação e com
o sentir-se e ser educador, devido a uma consistente construção identitária, do que de algum
preparo específico ou do desenvolvimento de teorias a respeito” (SOUZA; ABRAHÃO, 2006,
p. 165).
A visão defendida pelos autores pode ser constatada durante os momentos de
convivências nas oficinas, evidenciada nos fragmentos das narrativas anteriormente
destacadas. De uma forma geral, vale para todos os professores das oficinas. Ao identificar a
oficina pelo nome do professor, enxerga-se o lugar que esse professor ocupa na vida do
sujeito-aprendente e isso fez ver a existência de uma identificação e de um forte vínculo entre
professor e sujeito-aprendente.
Contextualizando o dito, no fragmento da narrativa de Cristóvão ficou patente a figura
do professor sendo vista como: “[...] um dos motivos que me fortalece, é motivo de alegria
pra vim pra cá, porque estando aqui me sinto no meio de... não digo colegas, mas de amigos
incluindo professores” (Cristóvão – entrevista narrativa).
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Compreender o porquê da integração, da compreensão, do aprimoramento, da
interação, da descoberta e do redescobrir em “si” condiciona reconhecer o sucesso do modelo
socioeducativo da UATI, demarcado pelas práticas educativas, as quais fortalecem a relação
professor/aprendente.
Identificar os avanços individuais dos sujeitos-aprendentes suscita analisar os
processos imbricados na história de vida de cada um. Entretanto, quando narram suas histórias
de vida, evocam todos os aspectos que constituíram as vivências e experiências de “si”,
através das quais somos remetidos à reflexão da prática e da trajetória de vida, enquanto
agente da própria transformação social.

5.3 A (RE)INVENÇÃO DA VIDA, A (RE)CONSTRUÇÃO DE SI, A (RE)VISÃO SOCIAL:
RESPOSTAS À VIDA IDOSA

Neste subcapítulo, em continuidade a análise e discussão do corpus de pesquisa
constantes das entrevistas narrativas, discutimos a (re)invenção da vida, a (re)construção de si
e a (re)visão social como resposta dos sujeitos-aprendentes na fase idosa da vida. Analisamos
suas histórias de vida na perspectiva do ateliê biográfico, sem verticalizar na análise das
histórias do passado, apenas com a intenção de evidenciar o caminho conquistado na
(re)invenção de “si”, mas visto enquanto ser aprendente de novos saberes e experiências no
processo formativo da UATI, os quais vêm dando sentido e resposta para a vida idosa.
Nesse sentido, Souza (2015, p. 249) sinaliza que
O ateliê biográfico, em sua dinâmica, é especialmente propício para lançar luz sobre
percursos pessoais, revelando histórias que só se deixam mostrar por meio de
narrativas que engendram o pensar sobre si e a tomada de consciência de si. O ato de
narrar o vivido carrega a essencialidade do poder das pessoas se reconhecerem como
sujeitos de suas próprias histórias, atribuindo sentido aos diferentes itinerários
percorridos e significando novas rotas a percorrer.

As histórias reveladas nas narrativas apresentaram nuances dos percursos individuais
que os sujeitos-aprendentes da UATI viveram, aprenderam, pelos quais se desenvolveram,
enfrentaram conflitos e superaram os percalços da vida. Há de se acrescentar que os conflitos
enfrentados durante a formação profissional marcaram a vida desses indivíduos. Tiveram
experiências que implicaram em decisões que reverberaram nas suas trajetórias de vida.
Portanto, com base nas vivências no campo sociocultural, histórico, econômico e
político, o indivíduo elabora a construção individual enquanto pessoa, condicionada às
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implicações resultantes dos vários processos, os quais determinam o ver-se para si e para o
outro com o olhar no tempo de existência e das experiências.
Ao analisar do Quadro 6, buscamos equalizar questões surgidas a partir da necessidade
de entender de que forma o as decisões tomadas pelos sujeitos-aprendentes forjaram suas
histórias de vida, a formação profissional, os percursos e trajetórias individuais no caminhar
das suas vidas.
Quadro 6 - Síntese analítica 3: redirecionamento do objetivo, ressignificação de valores
e representação social.
Dimensão

Expressão

“[...] não gostei da experiência. Foi quando
eu disse: não é isso que eu quero.”
(Solange – entrevista narrativa)
Redirecionamento
“[...] fiz magistério, mas eu não fui para esse
de objetivo
campo. Trabalhei como secretária executiva
[...].”
(Nícia – entrevista narrativa)
“[...] eu não tenho a responsabilidade que
tinha quando jovem de estudar e ter a média
de passar. Hoje a gente faz tudo por prazer”.
(Solange – entrevista narrativa)
Ressignificação
“Olha, se me acomodei?! Porque podia estar
de valores
trabalhando e estudando. Hoje em dia eu lhe
digo: foi comodismo puro.”
(Nícia – entrevista narrativa)

Representação
Social

“[...] Minha infância foi uma infância assim
difícil. Minha mãe teve dezesseis filhos e ela
lutou muito pra criar e conduzir a gente. [...]
ninguém quis ter filhos igual a ela, a gente
só teve um ou dois, então a gente pode dar
uma educação melhor aos nossos filhos”.
(Solange – entrevista narrativa)
“Tive uma professora de Inglês chamada
Gabriela. Ela implicou comigo, foi o ano
inteiro de perseguição, [...] fiquei com muito
ódio e tal. Eu pessoalmente fui muito
prejudicada, mas eu não me importei porque
fiz a segunda chamada e passei, mas foi uma
luta mesmo”.
(Nícia – entrevista narrativa)
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Temporalidade
Sentido de definir novos
rumos, rever conceitos e
traçar novos objetivos
na trajetória de vida.

Sentido das suas ações
do passado no
direcionamento dado
para trajetória de vida.

Sentimento do tempo
em que foi importante o
vivido: o silêncio do
marcado na formação.
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Na análise compreensiva e interpretativa das expressões manifestadas nos excetos
narrativos sinalizaram que o processo de reinvenção dos sujeitos-aprendentes passou pelas
dimensões do redirecionamento de objetivos, da ressignificação de valores e da representação
social. Foram passos importantes diante da busca pelo desejado, da escolha do caminho a
seguir e de rever a necessidade do melhor na formação.
A tomada de decisão por definir novos rumos, rever conceitos e traçar novos objetivos
convergiu na perspectiva de rever parâmetro para as trajetórias de vida, o que foi fundamental
para que hoje estivessem na condição de rever as suas representações sociais.
As aprendentes trazem, no contexto das suas falas, as dificuldades vividas na educação
desde a infância, reverberadas durante a formação e ao definir o seguimento da sua vida
laboral, certas de que a nova rota de vida estava fora do plano inicial de cada uma delas.
Os desvios tomados ante aos projetos inicialmente traçados,
[...] inscrevem-se na constituição dos indivíduos e suas implicações socioculturais,
linguísticas, históricas, econômicas e políticas, ao explicitar marcas como os
indivíduos representam-se a si mesmos e aos outros, numa perspectiva temporal de
sua existencialidades e das experiências construídas ao longo da vida (SOUZA,
2015, p. 298).

Tangente ao manifestado pelas aprendentes, o explicitado por Souza (2015) traduz
todo o contexto de implicações em que elas, aprendentes, foram submetidas durante a
trajetória de vida-formação que, na nossa reflexão, foram imperiosas para a elaboração do
sentimento de estar de bem com a vida.
A seguir, com outros recortes selecionados das narrativas, abrimos um novo espaço de
diálogo na abordagem da trajetória vida-formação:
Eu estudei no ICEIA; fiz Pedagogia, o ano eu não me lembro! O meu primeiro
trabalho foi no Colégio Imaculada Conceição. Eu ensinei um ano lá em Conceição
do Almeida [...] foi muito gratificante entender o papel do educador e a partir daí,
né! Depois quando voltei para Salvador, ensinei na escola Getúlio Vargas que era
anexo ao ICEIA, que era a Escola de Aplicação e foi o meu primeiro grande
trabalho: alfabetizar crianças. De tudo que fiz o que mais me marcou foi alfabetizar
criança e no outro momento adulto. [...] o que coloco como divisor de águas, assim...
foi essa parte, de alfabetizar. Depois fiz Serviço Social e comecei a trabalhar na
SETRABES que era Secretaria do Trabalho na época. Hoje é Bem-Estar Social (Ana
Lima – entrevista narrativa).
[...] fui chamada para Direito. Aí comecei Direito e foi em um período que mudei
para o Imbuí. [...] fiquei morando no Imbuí e estagiando na Ribeira, fazendo outras
matérias na Federação à noite, porque o pobre tinha que trabalhar mesmo! Pela
manhã trabalhava, a tarde ia para o estágio na Ribeira e a noite ia para faculdade na
Federação. Eu tinha filho pequeno, filho que estava sendo alfabetizado e uma filha
recém-nascida. Houve uma pressão da família, do meu marido e a necessidade dos
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meus filhos. Meu marido começou a exigir, não era uma exigência, ele colocava
assim: Dagmar, você tem dois filhos pequenos, a babá precisa sair mais cedo, como
é que você vai fazer pra ela não sair muito tarde? [...], ai ele começava a colocar
isso. Naquele momento eles precisavam muito mais de mim do que eu da faculdade
de Direito. Cursei até o quarto semestre pensando um dia voltar, mas não foi o que
aconteceu. Aí, resultado: deixei! (Dagmar – entrevista narrativa).
Fiz magistério no ICEIA e não exerci a profissão porque não gostei da experiência.
Foi no estágio quando eu disse: não é isso que eu quero. Era um curso até mais fácil
de conseguir fazer, mas no estágio não gostei da experiência, aí fui trabalhar com
contabilidade. Aí eu trabalhei a vida toda em contabilidade e foi onde eu me
encontrei (Solange – entrevista narrativa).
Eu sempre fui a atrasada dentro de casa. Depois levei dois anos sem estudar porque
não tinha como pagar a Admissão, porque para ir para o ginásio era preciso fazer a
Admissão. Entrei no ginásio e fiz até o segundo ano de Contabilidade. Parei porque
engravidei e fui casar. Casei e levei trinta anos sem voltar a estudar, quando eu
voltei para concluir – já não terminei mais o curso de contabilidade porque não
existia mais – eu fui fazer o curso médio [...], fiz o tempo de aprender que você faz
em poucos meses que na verdade é uma espécie de supletivo. Eu não fui para a
faculdade, tenho vontade de ir, mas ao mesmo tempo em que tenho a vontade de ir
me bate um medo, eu sinto um medo..., pense o que é uma pessoa ter medo!
(Evanita – entrevista narrativa).

Os recortes das histórias de vida entrecruzam-se com as histórias formativas e
ressaltam também as posições tomadas nas decisões do caminhar para o lugar de “si” e para o
reconhecer a “si”. Nesse sentido, quase sempre, as experiências tiveram influência no
redescobrir-se, ainda que, em outras situações, outros sujeitos tenham influenciado em
decisões muito importantes em suas vidas.
Em todas as falas, as nuances de vida-formação estiveram na mesma ótica de
dificuldade, tendo no campo dos desafios o fator mais importante na construção de si, e que,
hoje, gozando de um novo status social precisa ser ressignificado no sentido da reconstrução
de si e da nova visão social, porque rever o experienciado
[...] permite repensar e ressignificar o vivido, referências de motivações de
determinadas escolhas, das influências que atravessam trajetórias de vida, dos
modelos, dos momentos vivenciais que fazem dos sujeitos singulares/plurais,
individualidades dinâmicas, porque reflexivas, em constante vir a ser, sendo
(ABRAHÃO, 2011, p. 168).

Dessa forma, as experiências vividas durante a formação, encontradas nos recortes das
narrativas, corroboradas pelo que expôs Abrahão (2011), apresentaram-se como um passo da
educação que se espraiou na vida das aprendentes, parte da invenção de si e do seu
desenvolvimento pessoal. Desta forma, algumas tiveram na educação a base para estruturar
uma nova visão do seu papel social e do desenvolvimento cognitivo. Portanto, constituíram
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processo que, em sua concretização com a conclusão dos estudos – principalmente ao que
tange à escolaridade no ensino médio ou a formação profissional –, possibilitou definir
caminhos antes não pensados ou, se pensados, foram acomodados.
Percorrido o caminho da trajetória de vida, após tecer toda bagagem profissional e de
conhecimentos, alcançar a terceira idade experienciando o modelo de educação desenvolvido
pela UATI, ainda foi percebido nesses sujeitos-aprendentes o desejo em manter um nível de
aprendizagem e atividade.
Essa atitude os conduz a se “comportar e ter uma postura daqui pra frente [...], mostrar
que a vida não é só isso, não é só envelhecer e ficar ali atrelada à família” (Carmô – entrevista
narrativa), mesmo porque há uma “contribuição para a reinvenção, para essa renovação e o
idoso assumir a sua independência, construir a sua vida em cima do que pode fazer, em cima
da sua proposta ao invés de buscar felicidade no outro; construindo a sua própria felicidade”
(Iara – entrevista narrativa).
O valorar a vida, manifestado por Carmô, ocupa um lugar constante na concepção de
todo ser humano e, nesse mesmo viés, é verdadeiro o sentido de construção da felicidade
manifestado por Iara – mesmo numa fase da vida depreciada por alguns. Já quando se refere à
presença do outro em suas vidas, as narrativas transitam noutro sentido, pois este outro é
apresentado não como fonte de felicidade, mas como uma fonte de sustentação e inspiração.
Revisitamos os escritos de Souza (2006), nos quais encontramos as argumentações
necessárias que reforçam a concepção de que
O ser humano pode ser entendido como um projeto inacabado que tem a
oportunidade de construir-se no dia-a-dia. O ser humano é muito valioso e
importante, pois não há sentido em tornar-se humano sem a figura do outro. O outro
é fundamental para a construção de nós mesmos, sejamos crianças, adolescentes,
adultos ou adultos tardios. [...] Ajudar as pessoas adquirir conhecimento é um
projeto político. Ensinar a pensar pela própria cabeça é uma atividade política. Há
que estimular [...] a pensar e a questionar sua própria vida e existência (SOUZA,
2006, p. 166).

Enquanto ser inacabado, revendo conceito, ressignificando-se ou reinventando-se a
cada dia, o sujeito-aprendente da UATI busca o aprimoramento contínuo com a aquisição de
novas aprendizagens, utiliza-se de novos conhecimentos para o enfrentamento do
envelhecimento, papel que o modelo socioeducativo lhes proporciona com o propósito de que
se sintam empoderados e autônomos, a fim de enfrentarem os desafios da fase idosa.
A despeito da carência e da vulnerabilidade comuns a todos na condição de idoso, esse
modelo socioeducativo oferece às pessoas idosas que dele participam a possibilidade de
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ampliar horizontes, ainda que se imponham sobre limites no que diz respeito a estigmas e
censura, às condições físicas e financeiras, às fragilizações e desgastes dos vínculos
familiares, e a garantia do direito à cidadania. Elencamos alguns trechos de narrativas que
reforçam esse cenário presente na vida dos sujeitos-aprendentes:
Aqui eu me sinto muito bem, é outro conceito de envelhecimento. O que eu ouço
fora, não é nada que acontece aqui dentro: ‘então você vai ficar lá junto aquele povo
velho?’ – Eu digo de volta: o que eu vejo lá é melhor qualidade de vida e alegria, né!
[...] lá você vai se enxergar de outra forma, lá faz isso! A UATI estimula a
integração, a você viver e ressignificar a vida. (Ana Lima – entrevista narrativa).
[...] você se aposenta fica tudo pouco. De uma hora para outra você fica só com o
dinheiro da aposentadoria e aí? Então a educação aqui na UATI é muito necessária
para nos dar esse suporte, para nos dar esse direito de viver mais feliz. Eu não vejo
só como curso, eu vejo muito mais (Dagmar – entrevista narrativa).
Eu sou uma pessoa que me considero até o único, sei que não sou! No meu caso vim
pra fazer novas amizades, ampliar e com ela vim para aprender a dançar. Antes,
fiquei vagando - disse: é, tenho que renovar minhas amizades. E o tempo foi
passando, e não achei nada melhor lá fora e vim pra aqui já estou dentro de 18 anos
batendo na porta dos dezenove e vou ficar aqui até... Vou ser cremado, (risos), [...]
eu já paguei pra ser cremado, tá pago (Cristóvão – entrevista narrativa).
Eu tenho quarenta e dois anos de casada. Estou aqui porque quando eu me casei,
com um ano e seis meses minha sogra faleceu e eu criei os filhos dela, os três irmãos
do meu marido. Então o mais novo praticamente foi o meu filho porque ele ficou
com 11 anos e eu criei. Vai fazer três anos no dia 12 de julho que ele ia saindo do
depósito de material de construção, então foram assaltar ele para entregar a pasta
que ele carregava, aquela pasta tipo de notebook e ele não entregou, saiu do carro
correndo eles atiraram por trás, aí matou. Por isso estou aqui. Não sei o que seria de
mim sem isso aqui! (Carmô – entrevista narrativa).
Cheguei aqui com uma depressão, quando tinha perdido meu marido, eu fiquei
depressiva e o médico mandou que eu procurasse fazer alguma coisa se não eu ia
pirar. Eu me sentia muito desamparada sem o meu marido, não financeiramente.
Você sente até a falta das brigas. (Maura – entrevista narrativa).

Na perspectiva das narrativas dos sujeitos-aprendentes percebemos o quanto a
presença da UATI se justifica na vida desses idosos, uma vez que lhes tem dado o suporte
necessário para lidar com situações de indignação, de conformismo e da solidão, da
melancolia perante as perdas materiais ou de entes queridos, do medo pós-morte e, ainda, de
tudo aquilo que pesa sobre os ombros de quem está na fase idosa.
O coletivo das expressões dos sujeitos-aprendentes, além de apresentar o sentido de
viver a UATI, também remete à chegada à aposentadoria e às perdas na fase idosa como um
grande impacto na vida das pessoas, envolvendo todo um contexto psicoemocional e
socioeconômico.
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Entretanto, no âmbito das narrativas eles demostraram estarem conscientes das suas
funções enquanto sujeitos-aprendentes, partícipes do contexto social, e da sua história que
reverbera na busca por conhecimentos e relacionamentos que lhes tragam mudanças e
melhorias na vida idosa. Pois o “[...] essencial para um indivíduo alcançar a integridade é a
aceitação de si mesmo e do seu ciclo da vida com uma realidade única e inevitável [...], e essa
posição não traduz em uma atitude de resignação, mas de dignidade” (OLIVEIRA, 1999, p.
109).
A aquietação/inquietação de si tem sido basilar na tessitura das trajetórias de vida dos
sujeitos-aprendentes da UATI, engendrando uma visão de mundo elaborada ao longo da vida
adulta, edificada no sentimento de pertencimento de si ao passo do envelhecer da fase idosa
em resposta à vida.
Por tais circunstâncias, a aceitação de si no processo de (re)invenção em resposta a
fase idosa da vida teve um significado importante, por colocar em análise as perspectivas das
carências apresentadas nessa fase e, nesse sentido, a inquietação presente na vida de muitos
sujeitos-aprendentes, dosados de um sentimento de pertencimento, transformam tais
carências, algo, antes, rotineiro no processo de envelhecimento, como aquilo que não temos
ou não podemos, rumo àquilo que temos e podemos fazer.

5.4 SABERES EXPERIENCIADOS PELOS SUJEITOS-APRENDENTES: RESPOSTAS
NO ATO DE VIVER

Neste subcapítulo, continuamos nossa análise, colocando em discussão os saberes
experienciados pelos sujeitos-aprendentes. Partimos dos episódios marcantes nas histórias de
vida resultantes do ato de viver. Iniciamos com um recorte da entrevista narrativa de Ana
Lima, a qual apresenta uma faceta dos saberes que foram incorporados ao longo da sua
formação, expressando-se como resultante importante na sua tomada de consciência:
Então, eu vim aqui pra Salvador com 15 anos e fiquei sozinha no pensionato. Não
sabia de nada aqui e caiu na minha mão o livro chamado Passagens. Leia! É de uma
escritora..., não lembro o nome não! Era americana, eu acho! Trata de uma pesquisa
que ela fez com cinco mil mulheres sobre as diversas passagens da vida, e nessas
passagens ela ia conversando sobre os resultados dessa pesquisa em cada faixa
etária. Então, tem crise dos 30 anos, dos 40 anos, dos 50 anos e dos 60 anos. Eu não
tive nenhuma dessa crise porque esse livro me ajudou entender e viver as dores e as
delícias de cada fase. Então hoje, assim, eu tenho 69 anos, não me incomodo que a
banha tá caída, sei que as dores fazem parte! Então, eu acho que você tem que
conviver e não fazer disso um drama [...]. Esse livro me ajudou muito! (Ana Lima –
entrevista narrativa).

139

A propósito, a aprendente apresentou no seu relato a experiência de viver a separação
familiar no transcorrer da sua formação, no momento de candura, em que a superação foi
necessária e providencialmente advinda daquilo que leu. Desta forma, as orientações
absorvidas com a leitura reverberaram como resposta no ato de viver as fases de sua vida. O
momento experienciado com a separação foi em uma fase da transformação de si, a qual se
completou com o desenvolvimento físico e com o enfrentamento das mudanças psicológicas,
as quais, hoje, na fase idosa, são possíveis de serem avaliadas com bom senso e tranquilidade.
Nesse sentido, a transformação de si serviu de componente elementar para
estruturação e formação pessoal, algo que lhe deu a condição necessária para saber suportar o
antagonismo e deliciar a naturalidade em cada fase da vida. Também, em outros momentos de
sua entrevista, a aprendente tratou a educação como a principal geradora do aprendizado
permanente na vida, mesma visão e sentimento ecoados por outras vozes de sujeitosaprendentes.
Mantida na mesma vertente analítica, a condição socioemocional experienciada pela
aprendente se apresentou como elemento de estruturação psicológica e formação do ser que
começa desde a infância, que “evolui através de um processo contínuo de formação escolar ou
não escolar” (SERRA, 2015, p. 173).
Trata-se de fatores que entroncam com conhecimentos e saberes experienciados,
traduzidos também por outros sujeitos-aprendentes como passo importante para elaboração e
construção das trajetórias de vida. Considerando a necessidade de promover essa discussão,
elencamos alguns fragmentos das falas de outros sujeitos-aprendentes evocando fatores e
saberes experienciados:
Minha formação escolar se deu por influência, porque a minha irmã mais velha foi
fazer magistério, minha mãe adorava também e aí eu fui na onda, como se fosse uma
osmose. Não me lembro de ter a intenção de fazer outra coisa na época. Fiz
pedagogia, mas eu não fui para esse campo. Eu trabalhei como secretária executiva.
Então eu não tenho experiência de sala de aula, a experiência que tive de sala de aula
foi na época que era estudante e fazia as aulas, [...] (Nícia – entrevista narrativa).
Fiz tudo, fiz o primário, fiz o ginásio e fiz o curso técnico em secretariado, aí parei!
[...] não tive dificuldade de estudar, só tive dificuldade em algumas matérias, [...]
matemática foi a que tive mais dificuldade, eu não gostava, bloqueava mais. Mesmo
assim fui trabalhar como caixa numa sapataria (Ana – entrevista narrativa).
Olhei com os caras lá a função de tratorista carregando cana para as usinas.
Trabalhei como ajudante de soldador e já estava soldando bem, mas o meu negócio
na época era dirigir. Ajeitei lá como ajudante de tratorista e aprendi a dirigir, aí
trabalhei na agricultura, cultivando roça e carregando cana com o trator. Durou
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pouco, fui demitido! Ai eu tive que me virar, fui trabalhar de lavador de carro.
Durante três meses fiquei lavando ônibus e lavando carros, até surgir uma vaga de
tratorista. Trabalhei uns dois anos como tratorista e tirei a carteira de habilitação e
fui trabalhar como motorista de ônibus. Aí fui trabalhar numa empresa de ônibus
coletivo (Dionísio – entrevista narrativa).
Depois de ter terminado o primário, no abrigo do povo, eu fiz o segundo ano no
Duque de Caxias. Não completei o segundo ano, que seria o degrau para o ginásio,
mas eu cheguei bem próximo! Depois, quando entrei no segundo ano, já foi no nível
de ginásio, aí eu não completei o ginásio, me afastei, fui trabalhar! Trabalhei de
marceneiro, aprendiz logicamente! Aprendi a fazer algumas coisas, aí o tempo foi
passando, foi quando atingi a fase de trabalho (Cristóvão – entrevista narrativa).

Os saberes experienciados, em decorrência das necessidades, foram marcantes para
Nícia, Ana, Dionísio e Cristóvão, quando colocaram em questão os sentidos de suas escolhas.
Tudo leva a crer que as escolhas – advindas da necessidade de alcançar o posto de trabalho –
fugiram do que vislumbravam para si, alterando o caminho antes pensado para trilhar em suas
vidas.
Bem manifestadas às escolhas, direcionadas para o mundo do trabalho, passo muito
importante no ato de viver de cada sujeito-aprendente, sofreram interferências desde: as
influências de outros no fazer; o não gostar e admitir fazer; o desejo envolto pelo poder fazer;
o saber do decidir fazer. Em todos os relatos, o fazer esteve associado aos saberes necessários
advindos da educação pertinente ao desejo de ser, pois
A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver
problemas essenciais e, de forma correta, estimular o uso total da inteligência geral.
Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a
mais viva durante a infância e a adolescência, que, com frequência, a instrução
extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja adormecida, de
despertar (MORIN, 2011, p.37).

Conforme manifesta Morin (2011), a educação além de situar os sujeitos-aprendentes
nas suas aptidões naturais construídas ao longo de suas vidas, se constituiu em condicionante
para despertar, estimular e exercitar a curiosidade vivida na busca pela formação pessoal e
educacional. Nas lembranças e memórias evocadas pelas entrevistas, cada sujeito-aprendente
fez refletir, nas falas marcadas por engasgos e risos, as marcas e os saberes experienciados
imputados pelas trajetórias de vida que, naquele momento, possibilitou “[...] retomar a
experiência do corpo, do espaço, dos sentidos do vivido. É retomar as imagens e significância
do que foi desenvolvido ao longo de nossa história pessoal” (SOUZA, 2015, p. 247).
Diante do vivido manifestado nas narrativas, corroborado com o teorizado por Souza
(2015), foi possível entender as variações emocionais durante as falas dos sujeitos-
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aprendentes. Perceber que a condição de estar apto para o trabalho direcionou as trajetórias de
vida, marcando individualmente o modo de ser/estar no mundo e das representações sociais,
pois toda história de vida desses sujeitos-aprendentes foi marcada por experimentações e
processos vividos desde a escola básica até a formação acadêmica. E isso possibilitou atribuir
sentidos aos diferentes itinerários percorridos e significado às novas rotas a percorrer.
No âmbito das discussões sobre a formação pessoal, chamou a atenção o fato de
refletirem sobre as experiências e os saberes conquistados como mobilizadores e motivadores
de decisões pelo surgimento de um caminho a ser trilhado. As diferentes situações enfrentadas
por Nícia, Dionísio, Ana e Cristóvão resultaram em um movimento de mudança e de
flexibilidade nas ações e na aquisição dos “[...] saberes mobilizados e empregados na prática
cotidiana, saberes esses que dela se originam de uma maneira e de outra, e que servem para
resolver os problemas [...]” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p.2). Nesse sentido, a forma como
se dispuseram e se adaptaram às situações vivenciais, no enfrentamento dos desafios
cotidianos, utilizando-se do saberes tácitos, marcou a decisão assumida por cada aprendente
dentro do possível a ser realizado e conquistado.
Dos fragmentos dos trechos narrativos, destacamos expressões como:
[...] não fui para esse campo. Eu trabalhei como secretária executiva (Nícia –
entrevista narrativa).
[...] eu não gostava, bloqueava mais. Mesmo assim fui trabalhar como caixa numa
sapataria (Ana – entrevista narrativa).
[...] meu negócio na época era dirigir, [...] tive que me virar, fui trabalhar de lavador
de carro [...] (Dionísio – entrevista narrativa).
[...] entrei no segundo ano, já foi no nível de ginásio, [...] aí eu não completei o
ginásio, me afastei, aí fui trabalhar [...] (Cristóvão – entrevista narrativa).

As circunstâncias dessas expressões apresentam-se como fio condutor da valorização
do trabalho, bem como o sentido da guinada na constituição dos saberes profissionais
alcançados até a chegada da aposentadoria. Nesse momento, lembramos a valorização do
trabalho numa época em que no contexto moral e filosófico significou um meio para
realização espiritual e de produção humana, de sustentação de vidas e, portanto, havia uma
necessidade de se estabelecer, porquanto se tornou cada vez mais importante para aqueles
necessitados e ávidos por entrar no mundo do trabalho para alcançar o espaço desejado.
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Nos relatos da maioria dos sujeitos-aprendentes, a dificuldade vivida pela família, pelo
pouco provimento para subsistência material em razão do número de membros ou mesmo pela
falta do seu líder, foi a razão maior pela busca e consolidação do posto de trabalho.
Entretanto, outras expressões também foram observadas pela ótica dos sujeitosaprendentes, ante os saberes experienciados, os quais resultaram no bem pensar e no vivenciar
o espaço socioeducativo da UATI, demarcando a temporalidade desse saberes na
transformação de si. Nesse sentido, o conjunto de saberes experienciados na trajetória de vida
e os construídos durante a formação pessoal/profissional, chegada a aposentadoria, convergiu
para um processo de desencantamento, diante da impossibilidade de dar continuidade a
atividade laboral por muito tempo vivida. Como exemplo disso, Dagmar assim discorreu:
Então fui trabalhar na prefeitura de Lauro de Freitas, trabalhei 14 anos lá e
encerrei..., encerraram minha carreira por causa da idade. Fui demitida na época, já
tinha realmente passado da idade, [...]. Estou com 66 anos e lhe digo com toda
sinceridade que ainda tenho muito pique para o trabalho, eu acho que continuaria
sim. [...] quando achei que deveria continuar pelo que me diziam e me alimentavam,
fiquei achando que dar continuidade era uma coisa simples, foi quando me
dispensaram..., ai eu confesso assim..., tive muito medo de uma depressão [...]
(Dagmar – entrevista narrativa).

A vontade de estar na mesma condição de outrora, de dar continuidade ao trabalho,
manter-se em atividade, por vezes é impactada por uma surpresa fora dos propósitos, que foge
do controle das decisões, do emocional e do conceito de uma velhice bem sucedida, pois “[...]
depende em grande parte das crenças sobre as capacidades de manejar a própria vida e o
mundo externo [...]” (NERI, 2005, p. 39).
Toda bagagem de saberes experienciados, os quais poderiam estar condicionando os
sujeitos aprendentes a uma velhice bem sucedida, contrasta com a maneira como muitos
chegam a UATI: com a autoestima muito baixa e pouco resilientes. Diante desse quadro, a
educação ao longo da vida, no modelo desenvolvido pela UATI, também se apresenta como
uma forma de socorro.
Na Figura 4, apresentamos através da nuvem de palavras, a forma como chegam e são
assistidos os sujeitos-aprendentes da UATI, os quais vão à busca de socorro para superar os
fenômenos vividos no decorrer da fase idosa.
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Figura 4 - Nuvem de palavras: busca e problemas dos sujeitos-aprendentes que chegam à
UATI.

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Ainda no campo dos saberes experienciados, o cabedal construído ao longo de suas
trajetórias de vida e disseminado no espaço UATI, operou nos sujeitos-aprendentes como
forma de autoajuda e terapia, em que os resultados foram bem vistos e tanto fizeram bem a
todos. Foram práticas percebidas e bem sucedidas nas oficinas de Fotografia e Vídeo,
Identidade e Memória e de Psicologia do envelhecimento. O narrar das experiências, a
discussão sobre elas, fez com que os sujeitos-aprendentes se apropriassem de novos saberes,
passando a analisar os problemas com mais naturalidade e racionalidade.
Em face do que foi apresentado a título de saberes experienciados, buscamos algumas
expressões significativas que conduzem a uma concepção de temporalidade muito
identificada na fase idosa.
Quadro 7 - Síntese analítica 4: consciência, proposição e visão de si.
Dimensão

Expressão
“[...] tem que conviver e não fazer
disso um drama [...].”
(Ana Lima – entrevista narrativa)

Consciência de si

“Então eu tô voltando ao passado.
Estou feliz de mais com isso!”
(Solange – entrevista narrativa)

Temporalidade
O vivido e
experienciado
construtores de saberes
importantes para o
equilíbrio emocional e
satisfação pessoal.
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Proposição de si

Visão de si

“[...] aí me aposentei, não da vida,
mas de um ciclo. Vamos pra
frente!”
(Ana Lima – entrevista narrativa)
“[...] eu tenho 68 anos e eu não me
troco por nada... eu enfrento tudo!”
(Solange – entrevista narrativa)
“[...] o que me ajudou muito foi eu
vim para Salvador com 15 anos e a
minha educação.”
(Ana Lima – entrevista narrativa)
“Então eu me sinto assim orgulhosa
pelo jeito que eu sou.”
(Solange – entrevista narrativa)

Define que há uma
proposta, um caminho a
seguir, delineado ao
vivenciar o cotidiano da
UATI.

O que fez da sua
formação, a resultante
da educação que
empodera para
reconhecer-se.

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

Dentre outras expressões contidas nas narrativas, exemplificamos algumas com a
finalidade de encaminhar a discussão sobre os saberes experienciados com/na UATI, os quais
contemplaram as finalidades alcançadas com as aprendizagens em comunhão com as
experiências vividas ao longo das trajetórias de vida. Todavia, nelas também camuflaram
sentidos significativos, como o resignar e o descobrir, que transitam na mesma direção
construtiva das identidades desses sujeitos-aprendentes.
Neste sentido, houve o alcance do equilíbrio emocional e humano, o qual passou pela
decisão de não abrir mão pela busca do experienciar no espaço temporal. Nele, foram
construídos os saberes que hoje deram forma à consciência de si das aprendentes: de ter
consciência da fuga ou do enfrentamento no rumo das conquistas; de que não se pode
conseguir algo sem o desejar e o poder do querer, ao contrário de manifestar o sentimento de
limitação das possibilidades; e, também, que em algum momento existiu a consciência de si
pela busca do desejado.
Por outro lado, o contexto exigiu uma proposição para si, o que definiu a visão das
aprendentes para um caminho a seguir, delineado pelas experiências e pelo padrão da sua
formação, resultantes ou não da educação escolar.
Baseado no sinalizado por Gauthier (2013), as experiências engendraram etapas
emblemáticas na forma de construção da trajetória profissional de cada uma das aprendentes,
ao se apropriarem de saberes, que os “[...] condicionou vivenciar momentos particulares bem
diferentes dos habituais, constituindo o arcabouço de saberes construtivos da sua técnica
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profissional. Essa experiência torna-se ‘a regra’ e, ao ser repetida, assume muitas vezes a
forma de uma atividade de rotina” (GAUTHIER, 2013, p.33).
Quebrada a dita rotina estabelecida com a vida ativa no trabalho, é chegada a
aposentadoria, juntamente com a fase idosa – isso porque, no conceito da sociedade atual,
aposentadoria e idoso andam imbricados – e, com elas, surgiram as dúvidas do caminho a
trilhar e as expectativas por experienciar algo novo ou mesmo rever aquilo que foi deixado
para trás de maneira que, a partir dali, despontaram as ansiedades, decepções e os sentimentos
de perda:
[...] quando me aposentei tive aquela fase de euforia: “aposentei”! A fase de arrumar
a casa, botar o guarda-roupa a baixo, coisa que a gente não faz nunca. E depois? E
aí, o que fazer José? Aí tem que olhar pra si e dizer: eu estou aqui pra que? Eu quero
estar fazendo aqui o que? Eu tenho que me apoiar em alguma coisa, porque eu não
posso ficar solta. A gente tem que se adaptar. Eu acho assim, eu não sei para quem
não trabalha, mas para quem trabalhou como eu, até o dia que trabalhei me achava
uma maravilha: jovem, moderna, dona do mundo. Depois que a gente se aposenta...!
Me aposentei porque quis, não foi por imposição e não foi porque estava sendo
perseguida. Foi porque eu achei que estava na hora mesmo, na hora estava, já era
meu tempo. (Nícia – entrevista narrativa).
Eu não me coloquei no lugar do idoso tradicional, porque minha vida é assim: minha
pauta é o que ocorrer, há muitos anos. Então: eu gosto do inusitado; eu sou muito
curiosa e ansiosa; da vida eu faço só depois. Já me disseram: pensei que agora que
você estava aposentada a gente ia lhe achar fácil. E aí na época dessa aposentadoria,
que tem um programa chamado Prepare-se. Foi aí que veio a UNEB... a UATI, de
participar daquilo que eu já tinha conhecimento e vim para fazer fotografia e eu
tenho um projeto que é fotografar os coretos do Recôncavo ai, tô ai me organizando.
(Ana Lima – entrevista narrativa).
[...] me aposentei e eu continuaria até hoje, digo com toda sinceridade que ainda
tenho muito pico para o trabalho. Eu acho que continuaria sim! Mais quase que
entrei em parafuso, nunca na minha vida tinha sido dispensada do emprego. Saí
quando foi de minha necessidade. Na hora quando achei que deveria continuar...
Pelo que me diziam e me alimentavam, fiquei achando que dar continuidade era uma
coisa simples. Quando me dispensaram, aí eu..., confesso assim..., tive muito medo
de uma depressão. Então a UATI para mim foi assim uma válvula de escape
(Dagmar – entrevista narrativa).
Quando me aposentei eu senti a falta dos meus amigos, senti a falta dessa amizade.
Procurei meus amigos, colegas de infância principalmente, aqueles que mereciam
confiança. Encontrei bem poucos, já casados não era a mesma coisa. Fiquei
vagando, então disse: é, tenho que renovar minhas amizades! Vim pra fazer novas
amizades, ampliar [...] (Cristóvão – entrevista narrativa).

As experiências até então vivenciadas pelos sujeitos-aprendentes foram condicionantes
para que tivessem conquistado um lugar e uma posição social, o que, de alguma forma, lhes
possibilitou viver uma vida com relativa tranquilidade, apesar de mantê-los afastados de
pessoas e coisas importantes em suas vidas. As mudanças provocadas pela aposentadoria e
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pela fase idosa alteraram a zona de conforto, gerando alterações significativas no campo
emocional, econômico e profissional. Por conseguinte, questões básicas relacionadas com o
não ter como ocupar o tempo, a falta de amigos, a ausência de afazeres, dentre outras
questões, fizeram calhar na busca por novos hábitos, assumir uma postura no sentido de
manterem-se ativos e dar continuidade a vida.
Para tanto, buscaram a UATI como alternativa para a manutenção de um patamar de
atividades, ainda que distante do vivido, mantendo-os ativos e exercitando o processo de
desconstrução de significados e sentido adotados no passado, concomitante à construção dos
saberes necessários para viver a fase idosa da vida.
Ao reconhecerem-se construtores de seus próprios saberes, que consiste no “[...]
processo dinâmico, complexo, não linear, de teor autopoético, hermenêutico, tipicamente
interpretativo, fundado na condição de sujeito que participa desconstruindo e reconstruindo
conhecimento” (DEMO, 2004, p. 60), os sujeitos-aprendentes enfrentaram o desafio de
reconstruir significados e sentidos através do processo socioeducativo, a partir do já
conquistado, estabelecendo uma interface entre aprendizagem e o convívio social.
Diante da necessidade do convívio na sociedade com a nova identidade social de
idoso, objetivaram conquistar saberes, minimizando os impactos causados pelas nuances
próprias da fase idosa, pela solidão, pelo descontentamento, pela pressão e decepção que, por
vezes, vem gerando novas formas de pensar, a partir dos sofrimentos internalizados e “[...]
muitas vezes servindo como martírio e fazendo, dessas concepções, filosofia de vida”
(SERRA, 2015, p. 175).
Ainda que muito presente nas histórias de vida – mesmo sendo percebido, em grande
parte das narrativas, o sentimento de sofrimento e de revolta a ponto de formar cicatrizes
profundas –, o niilismo pouco foi percebido nas falas dos sujeitos-aprendentes. Transitamos
por momentos em que o estado de espírito dos sujeitos-aprendentes variou desde o estado de
euforia, até o estado de depressão e, nos dois momentos, foi preciso encontrar meios para
controlar a emoção, tanto dos sujeitos-aprendentes, quanto a nossa, enquanto entrevistadores.
Merece destaque o estado depressivo provocado pelo sentimento de perda de uma
pessoa querida, muito comum na vida das pessoas, mas que, na fase idosa, tem uma maior
amplitude e que foi o motivo para alguns sujeitos-aprendentes buscarem a UATI. Portanto, o
niilismo que esperávamos contextualizar nas falas dos sujeitos-aprendentes não se fez
presente; deu lugar ao otimismo e a resiliência. Para aqueles que não estão vivendo essa fase
da vida, esse otimismo pode soar como um exagero ou um fanfarronar:
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Hoje eu vivo melhor, sabe por quê? Hoje eu curto com dignidade, [...]. Quando vejo
uma pessoa no ônibus de bengala ou com deficiência, [...] eu levanto e dou o meu
lugar. [...] se eu quiser ir assim ao Iguatemi quem é que vai dizer que eu não vou?
(Maura – entrevista narrativa).

Os fragmentos transcritos da narrativa de Maura revelaram, além do otimismo, um
grande sentimento de êxito, quer seja pela qualidade de vida ou pela autonomia física e social.
Há de se pensar a autonomia enquanto resultante das mudanças, aprendizagens e experiências
marcantes que figuraram no processo de inserção social. Nesse sentido, a mudança da
concepção de pessoa idosa pela aprendente, mediada pelas aprendizagens e experiências em
sua estada na UATI, abriu um campo de possibilidades superativas e de pertencimento ante a
condição de ficar presa a comando e decisão de terceiros.
No contexto do entendimento da pessoa idosa, Dummée (2010, p. 23) sinaliza que
estar nessa fase “Não é apenas um problema fisiológico ou físico, psicológico ou cultural. É
um problema de espiritualidade”. Isso nos levou a entender que o estado de espírito alcançado
por Maura resultou dos processos construtivos e formativos durante a fase rotulada como
“produtiva” que, somada ao processo de conscientização de si na fase idosa a partir de valores
do processo socioeducativo da UATI, foi um passo para alcançar o estágio em que se encontra
hoje.
Do mesmo modo, outras aprendentes manifestaram o seu sentimento esperançoso em
estarem vivendo a fase idosa e, mais ainda, pelas conquistas alcançadas na UATI:
[...] minha maneira de pensar e de agir não é de idoso, esse idoso que fica lá sem
fazer nada, claro que tenho a minha postura de idosa, tenho meus 76 anos, mas eu
tenho muita coisa ainda pra fazer. (Dagmar – entrevista narrativa).
Porque eu não me entrego por besteira não. Eu me desenvolvo mesmo. O que mais
eu gostei e que muitas coisas eu aprendi aqui (Maria – entrevista narrativa).
Aprendi muita coisa nova, aprendi muito conteúdo, tem coisa que eu não sabia e que
hoje eu já sei. Hoje eu faço poesias, tenho seis poesias e tenho as músicas, os
sambas referentes a todos os pontos turísticos daqui de Salvador; tributo a ilha de
Maré que é muito bonito! (Carmô – entrevista narrativa).
[...] a cada dia a gente vai descobrindo uma coisa, você vai descobrindo! E só fato de
você chegar aqui e encontrar tanta pessoa idosa que não quer sair daqui. Eu aprendi
convivendo com essas pessoas que a gente pode tudo. [...] não tem esse negócio de
que estou chegando nessa idade eu não posso fazer algo (Evanita – entrevista
narrativa).

Nos excertos das narrativas, as aprendentes evocam que é impossível fugir do
envelhecimento, mas que há como fazer o enfrentamento às mudanças física, social e dos
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valores socioafetivos. Portanto, a alternativa encontrada pelos sujeitos-aprendentes foi
recorrerem a UATI, para lá perceberem a possibilidade de vivenciar o processo de
transformação e, através da troca de experiência, poder encarar sem perplexidade o embate
social, as ansiedades, as dúvidas e as incertezas que vive o idoso.
Os contextos narrados por Dagmar, Maria, Carmô e Evanita trouxeram para nossa
reflexão o perfil de autonomia e postura que os sujeitos-aprendentes apresentaram após
vivenciar o processo socioeducativo desenvolvido pela UATI, resultante de “[...] um processo
de reinvenção que implica um investimento pessoal no conhecimento de si” (SOUZA, 2006,
p. 233). Diante dos escritos do autor, foi possível entender que se tratou de um processo de
educação que buscou suscitar à consciência do sujeito-aprendente a necessidade de investir
em si próprio.
Para alcançar esse intento, foi preciso rever conceitos e despertar mudança de atitude
para vencer o estigma da condição de ser idoso, na perspectiva de encarar a realidade, as
possibilidades e os desafios que a fase idosa proporciona, restabelecendo o ideário da
valorização humana, que emana do ideário de que todas as necessidades e demandas para o
bem estar do homem estejam equacionadas. Portanto, as ações públicas voltam-se para a
superação pelo homem de tudo que diz respeito ao contexto do idoso, para a realização de
programas que objetivem corrigir os estigmas dispensado a esse público, partindo do
princípio de que o primeiro passo é possibilitar uma educação para a pessoa idosa voltada
para a valorização da condição humana.
Ao recorrer a Morim (2011, p. 46), tivemos o entendimento que a educação voltada
para a condição humana “[...] tem duplo princípio; um princípio biofísico e um
psicossociocultural, um remetendo ao outro”. Significa dizer que, enquanto seres humanos, o
processo de educação continuada está voltado para a evolução da condição humana e estará
sempre dependente da paridade evolutiva entre o desenvolvimento biológico, físico,
psicológico e social.
Entretanto, em função das nossas buscas particulares, descompensamos o processo
evolutivo perseguindo a concretização de sonhos e, com isso, acabamos nos afastando até de
nós mesmos. Infelizmente essa é mais uma constatação e é quando chega à fase idosa que se
dá conta disso:
[...] moro aqui em Salvador a mais de 45 anos eu não conhecia o Pelourinho quase
nada, igreja só conhecia São Francisco e Bonfim. Quando chegava alguém lá em
casa eu levava só para essas duas igrejas (Dagmar – entrevista narrativa).
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Eu engravidei, fui cuidar de filho, depois veio mais um, veio mais outro, depois tive
uma separação, aí fui trabalhar para ajudar os meus filhos a se formar para não
acontecer o que aconteceu comigo (Evanita – entrevista narrativa).
[...] tinha tudo para crescer naquela época, o estudo não era tanto exigido e comecei
a trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprei roupa, relógio, rádio e depositei
dinheiro na poupança e a vida começou a melhorar (Dionísio – entrevista narrativa).
[...] eu tinha alguns amigos de infância, quando fui trabalhar na Petrobras me afastei
deles, [...]. Daí trabalhando, trabalhando, me aposentei, no que me aposentei eu senti
a falta dessa amizade, que procurei meus amigos, colegas principalmente de infância
[...] (Cristóvão – entrevista narrativa).
Aí me casei, foi quando passei a criar meus filhos, trabalhava para ajudar meu
esposo, aí criei meus filhos, botei meus filhos para estudar na escola da cidade, fiz o
melhor par eles [...] (Maria – entrevista narrativa).
[...] meu desejo era ser enfermeira, mas eu não consegui; naquele tempo tirar um
curso de técnica em enfermagem era de dia, não tinha à noite. Aí eu precisava
trabalhar, ou eu ia trabalhar ou [...]. Resolvi trabalhar! (Solange – entrevista
narrativa).

As mudanças de rota ou mesmo as transformações vividas durante as trajetórias de
vida dos aprendente, propiciou reconhecerem-se enquanto responsáveis pelas marcas deixadas
pela tomada de decisão. As memórias, as quais evocam as experiências de si, reverberaram na
fase idosa da vida desses sujeitos-aprendentes no memento em que interferiram no campo
psicológico, social e cultural.
As memórias pontuam lembranças de que houve desinteresse pelo conhecimento
levando a abrir mão de projetos pessoais em detrimento de situações conjunturais. Ainda, as
lembranças trazem o que foi vivido com a ostentação, com a separação dos amigos causada
pelo trabalho e, por fim, o abandono dos estudos.
Nesse sentido, a condição humana advinda da visão de mundo, das informações
sistematizadas, saberes apropriados e da compreensão sobre os propósitos organizadores de
nossas ideias, tornaram-se condições necessárias para que cada sujeito-aprendente elaborasse
a interpretação da sua realidade.
As interpretações da realidade de cada aprendente expressas nos fragmentos narrativos
vieram acompanhas de palavras emblemáticas como dignidade, postura, saberes, convivência,
continuidade, felicidade, prazer, alegria, acolhimento e desenvolvimento, as quais,
corriqueiramente, passaram a fazer parte do vocabulário dos sujeitos-aprendentes quando se
referiram ao sentimento de experienciar a UATI.
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Figura 5 - Nuvem de palavras: sentimentos dos sujeitos-aprendentes ao experienciar a UATI

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

O respeito por cada um dos sujeitos-aprendentes credencia o contexto educacional da
UATI – visto que, para muitos, a idade é fator de relevância para a aprendizagem – diante do
reconhecimento e valorização pela mochila de conhecimento recheada de saberes não
legitimados, facilmente percebidos no espaço de atuação das oficinas que trabalham pela
afirmação de valores conquistados ao longo das trajetórias de vida. Nesta direção, todo o
trabalho desenvolvido, abarcando os saberes experienciados pelos sujeitos-aprendentes,
perquire evocar o sentimento de identidade e da memória, bem como uma tratativa para as
questões psicológicas do idoso.
O processo de construção permanente da identidade ainda na fase jovem da vida, por
vezes, deixa lacunas, só possíveis de perceber na fase idosa e, por isso, o rever posições,
atitudes e reparar erros torna-se uma constante nas avaliações desses sujeitos-aprendentes.
Daí, novos saberes serem construídos e transmitidos tal como acorreram nas oficinas de
Fotografia e Vídeo, Identidade e Memória e na de Psicologia do Envelhecimento, tratando de
temas significativos e de relevância na fase idosa da vida e no reconhecer-se enquanto idoso.
A condição de apropriar-se de saberes através das aprendizagens e troca de
experiências durante as oficinas, além de promover uma interação, desenvolveu o sentimento
de compaixão entre os sujeitos-aprendentes, propiciou o movimento de interação social e do
exercício da cidadania com intensidade, não a mesma de antes, mas com a mesma essência
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em qualquer outra fase da vida, por vezes, atribuída como uma clara resposta para o ato de
viver.
As experiências adquiridas também determinaram o sentido para a formação
profissional e pessoal dos sujeitos-aprendentes. A partir dessa formação, quer seja formal ou
mesmo não formal, se instrumentalizaram para o enfrentamento de situações desafiadoras,
como enfatiza Ana Lima:
O meu primeiro trabalho como assistente social foi fazer a remoção do Marotinho.
Não sei como se faz isso: pegar uma pessoa recém-formada e botar para trabalhar
numa situação como aquela. Foi uma experiência também que marcou muito.
Trabalhava: fazia reunião à noite, de tal forma que o chefe de transporte dizia: – a
senhora não tem medo não? Sair de lá meia-noite com aquele pessoal, todos... –
Hoje é a favela, né! Fizemos a remoção na época para o novo Marotinho, com o
trabalho de fazer a associação de moradores, fazer estatuto e preparar todos para ter
noção do que é a participação da comunidade na formulação daquilo que é
importante pra ela (Ana Lima – entrevista narrativa).

No trecho narrativo, Ana Lima evidenciou o seu sentimento em relação aos desafios, à
situação na qual foi colocada à prova. Diante das dificuldades e dos riscos, utilizou a base dos
conhecimentos acadêmicos para fazer frente às demandas até então não vivenciadas, uma vez
que “Os saberes e as normas vinculados à profissão marcam dimensões específicas sobre a
formação, a profissionalização e a identidade [...]” (SOUZA, 2011, p. 218).
Portanto, tal situação tornou-se uma oportunidade que a aprendente teve para
contextualizar o conjunto de saberes alcançado durante a sua preparação profissional, diante
da importância de trabalhar em uma situação desafiadora, com autonomia, ainda que, naquele
momento, o medo e o receio estivessem presentes – categorizados como emoções
circunstanciais do desafio – no experienciar e sentir os meandros da profissão. Relembrar os
desafios da sua caminhada profissional se constituiu, também, uma atividade da memória,
pois
Quando invocamos a memória, sabemos que ela é algo que não se fixa apenas no
campo subjetivo, já que toda vivência, ainda que singular e auto-referente, situa-se
também num contexto histórico e cultural. A memória é uma experiência histórica
indissociável das experiências peculiares de cada indivíduo e de cada cultura
(SOUZA, 2007, p. 63).

Nesse sentido, a memória de Ana Lima suscitou reviver o experienciar particular o
qual oportunizou avaliar as habilidades e competências resultantes da sua formação
acadêmica, bem como reviver o trabalho realizado, pensar sobre ele, o significado dele para si
e para o outro.
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Ainda neste contexto, o momento vivido pela aprendente se relacionou com as
experiências no ato de ensinar e de aprender, de respeitar e de aprender a ser solidário com o
outro, por considerarmos que o “preparar” significou um fazer, o qual constituiu os processos
que marcaram vidas e pelo qual criaram-se identidades. Para tanto, foi necessário quebrar
barreiras, se aproximar do objeto e vencer o medo da possibilidade de não dar conta da
responsabilidade colocada em suas mãos, resultando na conquista daquilo que foi desejado,
com sabedoria.
A versão de Souza (2007) sobre a memória como uma experiência histórica
indissociável das experiências peculiares vem a calhar no que foi percebido durante o relato
de Ana Lima a qual, ao tratar do fato narrado, demonstrou o orgulho pelo feito como ação
própria dos saberes acumulados na sua trajetória de vida, pouco valorizando e legitimando os
saberes construídos na sua formação acadêmica. Isso evidenciou que o fato vivido esteve
inserido na história do Marotinho ou, porque não dizer, que a história de vida da aprendente e
a história do Marotinho se intercruzam, transportam identidade.

5.5 PRODUTO DA PESQUISA: VÍDEO INSTITUCIONAL

Delineamos esse subcapítulo para tratar do produto da pesquisa. Por ser uma pesquisa
de natureza aplicada, desenvolvemos como produto o projeto e elaboração do vídeo
institucional, buscando dar completude ao objetivo específico proposto, bem como a uma dos
pontos do quadro de reivindicações.
O projeto e elaboração do vídeo institucional, na íntegra nos apêndices, intencionou
divulgar o trabalho realizado pela UATI, atendendo ao manifestado nas narrativas dos
sujeitos-aprendentes revelando a necessidade de divulgação do trabalho realizado na educação
da pessoa idosa, como forma de reconhecimento do até então realizado com o processo
socioeducativo na UATI.
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Figura 6 - Sequencia da construção do vídeo

1
Definição do
tipo de
vídeo

2
Objetivo e
referencial
teórico

3
Modelo e
temática do
vídeo

4
Produção do
vídeo

Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

5.5.1 Definição do tipo de vídeo

A concepção dessa modalidade de produto intencionou promover e atualizar as
informações através do vídeo tipo documentário/narrativa como uma comunicação interna e
externa à instituição. Neste sentido, contemplou um projeto de mídia audiovisual no suporte
digital/virtual que, realizada no suporte vídeo, possibilitou uma melhor qualidade da
comunicação e divulgação.
Por conseguinte, o vídeo, possibilitou reunir imagens estática e dinâmica da estrutura
da UATI. Desta forma, retratamos um breve recorte histórico da instituição, seus objetivos e
sua marca, patenteando a divulgação do trabalho realizado na educação da pessoa idosa com a
participação daqueles que fazem e vivem a instituição. Contemplamos as vozes dos sujeitosaprendentes abarcando elementos importantes relativos aos sentimentos, desejos, expectativas
e objetivos com as atividades socioeducativas na UATI.

5.5.2 Objetivo e referencial teórico

Foi importante pensar em um produto que veiculasse, promovesse e divulgasse o papel
da instituição, a satisfação dos sujeitos aprendentes com a educação da pessoa idosa e o
processo socioeducativo desenvolvido na UATI, tangente a responsabilidade social e
educativa, enquanto extensão da UNEB, pelos impactos na sociedade ao se aproximar da
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comunidade engajando-se na questão social de potencializar e empoderar a pessoa idosa para
viver com uma melhor qualidade de vida e bem estar.
Por isso, o vídeo propiciou “difundir informações de interesse público sobre as
filosofias, as políticas, as práticas e os objetivos [...], de modo a tornar-se compreensíveis
essas propostas” (FONSECA, 1999, p. 140) e, também, calhou como um instrumento eficaz
para levar a informação e conhecimento àqueles que desconhecem essa modalidade de
educação tão importante e significativa para a pessoa idosa.
Nessa perspectiva, buscamos atingir o público alvo em razão do vídeo se apresentar
como “um dos veículos mais importantes [...], pois tem um grande poder de atração para
todos os tipos de audiência.” (MOUTINHO, 2000, p.4). Nesse sentido, preencheu a
expectativa ao divulgar o trabalho institucional da UATI perante seu público e comunidade.
Objetivamente, além de divulgar a UATI no papel educacional da pessoa idosa, com
informações necessárias sobre o processo socioeducativo, o vídeo também evidenciou o
modelo de educação continuada e de política pública de sucesso voltada para educação da
pessoa idosa.

5.5.3 Modelo e temática do vídeo
O modelo de “vídeo depoimento institucional”, a nosso ver, foi a melhor forma de
realizar o documentário/narrativo. O narrar fortaleceu o sentimento de confiança dos sujeitosaprendentes, os quais manifestaram a satisfação e orgulho de serem protagonistas no processo
de subjetivação vivido na instituição, com a humanização dispensada que certamente
reverberou na visão positiva do trabalho realizado pela UATI.
Partimos do tema “fotofalante” desenvolvido pelo professor Antonio Jorge
Nascimento no Athelier Cultural de Fotografia – nova nomenclatura assumida pela Oficina de
Fotografia e Vídeo em 2019 – e realizamos um modelo de documentário/narrativa com base
nas narrativas de dois sujeitos-aprendentes com vistas a apresentar um perfil do trabalho
realizado em sintonia com os três níveis da UATI, mostrando ser possível a realização do
trabalho de qualidade pela instituição e, poder confirmar o porquê se tornou um espaço
formador, inovador, acolhedor e humano.
Nesse sentido, as narrativas foram suficientes para divulgar o papel educacional e
social da instituição, com base na ótica do sujeito-aprendente a partir de experiências
memoráveis com/na instituição.
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5.5.4 Produção do vídeo

A produção do vídeo requereu alguns cuidados com as fases de pré-produção,
produção e pós-produção, executando as etapas, obedecendo às normas e sequencia lógica a
fim de que não houvesse interrupção no processo de elaboração por falta dos pré-requisitos
essenciais a construção do vídeo.
A etapa inicial foi marcada pela importância em definir o público alvo e tomando
como base a teoria construída por Zanetti (2010) antes de se realizar o vídeo institucional
deve-se elaborar uma síntese para saber tudo o que se pretender mostrar no vídeo, as ideias
que devem nortear o vídeo. Observando o sentido da pesquisa direcionado ao contexto da
pessoa idosa, as informações sugeriram um vídeo direcionado para um público alvo mais
ampliado envolvendo idoso, jovens e adultos. Com base nesse público, a concepção do vídeo
buscou a valorização das trajetórias dos sujeitos-aprendentes na UATI e deu visibilidade a
pessoa idosa com uma mensagem de desconstrução de estigmas e tabus para com a pessoa
idosa.
Seguimos um roteiro elaborado na fase da pré-produção, o qual foi imprescindível a
fim houvesse uma coerência na produção do vídeo obedecendo a uma cronologia que
contemplou a temporalidade narrativa dos sujeitos-aprendentes. Entretanto o roteiro adotado
sofreu alteração em relação ao que consta na proposta que apresentamos nos apêndices.
Quadro 8 – Roteiro utilizado na elaboração do vídeo.
VÍDEO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE.
(ROTEIRO)
Passos

Conteúdo

Tempo estimado

1

Vinheta de abertura

5 segundos

2

Um convite para conhecer a UATI

5 segundos

3

Informações da UATI/UNEB: Coordenação
NUATI/Salvador

10 segundos

4

Imagens da UATI: acesso a instituição, estrutura e
oficinas.

15 segundos
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5

Apresentação dos depoimentos de dois sujeitosaprendentes (selecionados e acordados através de
documento pela exposição de imagem)

300 segundos

6

Frases alusivas a UATI

10 segundos

7

Mensagem

5 segundos

8

Créditos finais

5 segundos

Duração estimada (total): 6 minutos
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2019.

A geração do vídeo obedeceu a técnicas de gravação, que culminou com a gravação
das narrativas com sujeitos-aprendentes da UATI. Para tanto, torna-se necessário escolher um
local que serviu de Studio para não houvesse interferência de terceiros durante a gravação.
Por si tratar de gravação em um ambiente com a presença de muitos aprendentes, mantivemos
a interdição parcialmente do espaço selecionado durante as gravações, ficando no ambiente
apenas aqueles selecionados para a gravação, assim como providenciamos um local que
serviu de camarim para que houvesse os cuidados preliminares antes das gravações, tais
como: maquiagem, cabelereiro e outras coisas mais.
A elaboração do vídeo buscou direcionar os resultados da pesquisa de forma didática e
visual através de forma que contribuísse com a visão ampliada da educação para a pessoa
idosa e, consequentemente difundir experiências e saberes que possam levar aqueles que estão
na instituição ou fora dela a possibilidade de reinventar-se e ressignificar-se em suas vidas a
partir do protagonismo e da subjetivação. Ainda, servir de referência unidades escolares da
Educação de Jovens e Adultos.
Estrategicamente, a adoção do vídeo além de transitar nos avanços na práxis na
educação da pessoa idosa, valorizando e reconhecendo as experiências dos sujeitosaprendentes nos campos sociais, culturais e históricos buscou também valorizar as trajetórias
de vida com base nas narrativas autobiográficas.
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5.6 IMPACTOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DA PESQUISA: TEXTO E CONTEXTO
DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS
Neste subcapítulo, analisaremos os impactos resultantes da pesquisa tangente a
educação da pessoa idosa, no modelo socioeducativo promovido pela UATI. Por se tratar de
uma pesquisa aplicada, qualitativa, de cunho fenomenológico e por utilizar o dispositivo
técnico da autobiografia, promover alterações e aperceber influências da pesquisa no
sentimento dos sujeitos-aprendentes, tornou-se indispensável dar essa tratativa, a fim de
legitimar o processo.
Destacamos as influências na saúde, no socioafetivo, no social e no educacional, sendo
que imaginávamos serem de maiores proporções no educacional, em razão do contexto social,
econômico e educacional em que a instituição está inserida. Isso porque, em decorrência da
abrangência populacional – em que pese o contexto Quilombola –, apresenta uma proposta de
educação voltada a atender indiscriminadamente a todos os idosos que a ela recorrerem e com
muita qualidade.
Figura 7 – Diagrama dos impactos da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Chamou a atenção, logo à primeira vista, quando fizemos o contato inicial com a
UATI propondo a realização da pesquisa, o pouco entusiasmo da coordenação. Naquele
momento, tivemos o entendimento da dificuldade de sua concretização em razão de outras
pesquisas já realizadas, sem a mesma temática e foco, por não terem dado nenhum retorno dos
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resultados para a instituição e para os participantes da pesquisa. Passado aquele momento,
nossa preocupação foi a de montar uma estratégia para vencer o olhar desconfiado e
mistificado, tanto da gestão quanto dos sujeitos-aprendentes.
Inicialmente, discorreremos sobre os impactos profissionais – sem guardar a idéia do
valor de importância – por ser talvez a que mais impactou, ressaltada a curiosidade inicial do
estudo.
Durante a participação nas oficinas, que identificamos como “ciclos de convivência”,
aos poucos, foram desfeitos os sentimentos iniciais e passamos a perceber a fragilização do
olhar de desconfiança que imperava entre os sujeitos-aprendentes. Foi um fator importante
para a realização da pesquisa e, por isso, registramos e levamos em consideração, tanto na
execução da entrevista narrativa quanto na nossa atividade profissional de professor, a
aproximação, o acolhimento e a compreensão. Ao transportar algumas ações e práticas
vivenciadas nas oficinas da UATI para a sala de aula da EJA e percebermos a valorização
dispensada pelos alunos para as aulas.
Portanto, no campo profissional, tivemos impactos significativos, principalmente no
lidar com o aluno idoso em um ambiente com estrutura mínima; curiosamente, fizemos uma
comparação com o narrado por Ana Lima, quando disse: “[...] olha lá a sala não tem conforto
nenhum, tem dia que quebra ar condicionado entendeu! Lá se trata é das pessoas e não da
aparência, nem tão pouco fica alimentando elitismo”.
Profissionalmente, por vivenciar uma mesma realidade durante as atividades na Escola
Pública, em um ambiente muito semelhante ao vivido na UATI, foi possível entender a partir
de Freire (2004), se tratar de uma educação com um perfil humanizador, buscando afirmar o
indivíduo, ainda que idoso, como um ser inacabado. Ao mesmo tempo, buscando reconhecêlo capaz de desenvolver habilidades que possibilitassem contribuir nas suas relações sociais e
promover o autodesenvolvimento, a ponto de atingir a plena autonomia. Portanto, a partir
daquele momento, a pesquisa já sugeriria uma melhorara na nossa práxis profissional.
Ainda no contexto dos impactos profissionais, abarcamos os professores atuantes nas
oficinas, que para eles foi importante estarem cientes do reconhecimento e a importância que
os sujeitos-aprendentes atribuíram para o trabalho desempenhado, principalmente ser esta a
razão das oficinas serem muito requisitadas. Esse foi um dos momentos que percebemos o
envaidecer de alguns professores.
Observados os impactos culturais, existiram visões dentre os sujeitos-aprendentes
dando conta de que são fáceis de serem enganados. Na verdade, as práticas de golpistas na
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sociedade levaram a essa crença. Por conseguinte, trabalhar no campo da pesquisa com a
pessoa idosa foi impactante no sentido de que, além da necessidade de quebrar estigmas
relacionados ao idoso, ainda resultou a responsabilidade de desvelar a concepção voltada para
a não participação em pesquisa. Neste sentido, o ambiente da UATI favoreceu e fortaleceu o
estudo, dando os subsídios necessários para todo desenvolvimento de pesquisa.
A impressão perceptível foi que, após a realização da pesquisa, houve uma mudança
na forma como os idosos passaram a enxergar o trabalho de pesquisa, ou seja, houve uma
significativa mudança na cultura até aquele momento, principalmente por ser uma pesquisa
com o dispositivo da autobiografia, em que as histórias de vida foram colocadas a mostra.
Isso resultou também da participação dos alunos de graduação, o que contribuiu para uma
nova postura, tanto dos idosos quando de professores e funcionários.
Mesmo com os avanços conquistados, ainda perdurou no seio dos sujeitos-aprendentes
a resistência com relação à assinatura de qualquer documento autorizando ou dando ciência da
pesquisa.

Por esta razão, a assinatura do TCLE foi algo de difícil conquista, poucos

assinaram. Neste seguimento, os impactos culturais requalificaram a concepção da pesquisa
enquanto instrumento de formação, informação e valorização do papel da UATI na educação
continuada, no contexto específico da pessoa idosa.
Mantido o itinerário no processo dos ciclos de convivência, as influências da pesquisa
reverberaram em uma maior participação dos sujeitos-aprendentes no compromisso de dar
amplitude à pesquisa. Os impactos culturais parearam aos impactos educativos, pois, na
medida em que se avançou nos impactos culturais, avançou-se também nos impactos
educativos, a começar pela participação de grande parte dos sujeitos-aprendentes nos grupos
de discussão.
No propósito educativo, os sujeitos-aprendentes foram oportunizados a manifestarem
seu ponto de vista sobre os temas tratados, com a participação livre de censura, crítica ou
impedimento, possibilitando uma melhor relação entre professor/aprendentes e entre
aprendentes. A seguir, trazemos mais uma fragmentação da narrativa de Pedreira, que
corrobora com o nosso ponto de vista, quando afirmou que: “[...] o mais importante é a
abertura para você falar, você pode falar até um palavrão, mas ele aceita. O professor é um
cara assim aberto, com uma cabeça muito boa. Ele é legal mesmo e muito atencioso.”
(Pedreira – entrevista narrativa).
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Na condição de pesquisadores, fomos atingidos pelo fator educativo, pois nos foram
oportunizados conhecimentos no transcorrer da pesquisa, o que muito contribuiu para
entender o mundo do idoso, principalmente por estar nele.
Contextualizada a prática peculiar da oficina de Psicologia do envelhecimento, ao
buscar sugestões de temas, propor, discutir e refletir sobre as questões que envolvem a vida na
fase do envelhecimento e idosa, foi possível refletir o avanço do processo socioeducativo no
âmbito da relação ensino-aprendizagem, estabelecendo link entre os impactos a partir da
práxis educativa enquanto promotora de uma educação continuada de qualidade.
Os impactos socioafetivos foram evidenciados, avançada a relação e aproximação
entre os sujeitos-aprendentes, professores e pesquisadores quando se reconheceram atores do
processo de valorização da UATI, de lutar com/por ela. Outra marca imputada à pesquisa foi
quando os sujeitos-aprendentes se dispuseram naturalmente a participar das entrevistas,
mesmo, inicialmente, tendo sinalizado indisponibilidade. Com isso, marcaram-se dois
momentos distintos no processo: um, quando a dúvida, a descrença e a falta de confiança
simbolizaram o primeiro instante da relação entre pesquisador e sujeitos-aprendentes; outro,
quando, reconhecida a intencionalidade da pesquisa e adquirida a confiança no pesquisador,
passaram a estar mais próximos e até mesmo cobrarem a sua presença na relação de
entrevistados. Por conseguinte, admitimos no transitar do primeiro para o segundo momento a
influência os impactos educacionais e afetivos.
A socialização e afetividade vivida no processo da pesquisa significou um ponto
importante, por marcar fortemente o relacionamento entres professores e aprendentes, tanto
no sentido da querença (afeiçoamento, carinho, amor) quanto no sentido do afetar (tocar,
sensibilizar, impressionar). Certo que o processo de compartilhar experiências, indicar e
receitar ações e preocupar-se com o outro se constituiu como passo inicial de um vínculo
afetivo que se estabeleceu nas relações.
Inicialmente, identificamos os impactos sociais gerados a partir da consciência dos
impactos profissionais, culturais/educativos e socioafetivo, os quais tomaram corpo a partir do
momento em que os sujeitos-aprendentes revisaram e guardaram suas ideias, resultando,
então, nos impactos sociais. Os momentos vividos durante o desenvolvimento da pesquisa
certamente provocaram mudanças nas visões de mundo, concepções de vida, práticas e ações,
que as deixaram os sujeitos-aprendentes fortalecidos e motivados para o enfrentamento da
fase idosa.
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Entretanto, os impactos sociais mais significativos para toda sociedade resultará da
execução das reinvindicações coletadas através da entrevista narrativa, – caracterizadas no
quadro de reinvindicações apresentado nos apêndices – que certamente contribuirá com
fortalecimento do programa socioeducativo da UATI, enquanto processo de educação
continuada para a pessoa idosa, bem como enquanto modalidade de Educação em EJA.
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6 CONCLUIR E RECOMENDAR: UMA PERSPECTIVA COMPLEXA
No decorrer deste texto, discutimos a educação da pessoa e processo socioeducativo
na Universidade Aberta à Terceira Idade. Entendemos ser importante, no espectro da
Educação de Jovens e Adultos, a concepção e adoção do modelo de programa socioeducativo
desenvolvido pela UATI, destinado a promover a educação voltada para a compreensão, o
entendimento e a necessidade de propiciar ao sujeito-aprendente um envelhecimento bemsucedido, apropriado, assegurando-lhe a autonomia e o bem-estar na fase idosa da vida.
No âmbito do direito à educação pela pessoa idosa, responsabilidade dos governos,
especificamente o Estado da Bahia, o programa socioeducativo da UATI referencia um
modelo de prestação de serviços públicos destinado à categoria da pessoa idosa, como forma
de política pública no âmbito da educação.
Como modelo de educação, o estudo nos convenceu ser referência para que nossa
sociedade avance nas questões de inclusão social, no combate ao estigma, segregação e
exclusão do público idoso. Portanto, faz-se necessário fortalecer a implementação de políticas
públicas que subsidiem o pleno desenvolvimento do programa voltado às demandas do
público idoso, com atendimento e obediência das exigências legais.
Após contextualizarmos o processo da educação continuada da pessoa idosa, advinda
inicialmente da EJA, entendemos a UATI com o programa socioeducativo, cuja concepção
pressupõe avanços sociais para a melhoria da qualidade de vida do idoso, principalmente no
campo clínico. Nesse sentido, afirmamos ser este um dos fatores determinantes à permanência
do idoso na instituição. Outros aspectos destacam-se nessa valorização do programa: a
progressão na construção do conhecimento com novas aprendizagens; o empoderamento
construto/construtor da autonomia; a busca pela construção e manutenção da cidadania; a
conquista do estado de viver o bem estar.
O desenvolvimento da pesquisa, com a utilização do dispositivo metodológico da
autobiografia, subsidiado pela entrevista narrativa, favoreceu analisar as histórias de vida e
corroborou o nosso entendimento do sentido e da importância dos sujeitos-aprendentes
estarem na UATI. Além disso, possibilitou identificar aspectos educativos que concretizaram
o acesso e a permanência na instituição.
O estudo revelou que, no tocante à manutenção da cidadania – a qual se inicia com a
construção do próprio “ser”, da identidade, nas vinculações de valores, crenças e
aprendizagens construídas ao longo dos anos, com marcas nas trajetórias de vida – o
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sentimento de inclusão social revelado pelos sujeitos-aprendentes esteve situado na evolução
pessoal alcançada com o modelo de educação da UATI.
O estudo ainda revelou que a proposta de prática educativa da UATI fez desenvolver
nos sujeitos-aprendentes o processo subjetivo da aceitação de “si” e da consciência de “si”,
concernente à preparação, ao desejo e à necessidade de aprender ao longo da vida. Todavia,
está em jogo a manutenção dessa proposta diante dos desafios que a instituição enfrenta com a
falta de financiamento para dar conta da operacionalização de suas oficinas.
O acesso e a permanência do idoso no processo da educação continuada, ainda que
esteja condicionado à criação de novas UATI, resvala inicialmente na questão da garantia pela
manutenção e ampliação das instituições já existentes. A expectativa vivida nos seis primeiros
meses de 2019 esteve marcada pela sensação de insegurança e instabilidade acerca da
manutenção, estruturação e operacionalização da UATI. Nesse sentido, a questão da falta de
vagas assumiu uma posição secundária frente à ameaça de fechamento das oficinas.
Nesse percurso da pesquisa, listamos treze reinvindicações formando o quadro de
reinvindicações dos sujeitos-aprendentes relativas á melhoria do atendimento prestado pela
instituição (apêndice C). Acreditamos que os resultados serão positivos, depois de atendidas
todas as reinvindicações.
A nosso ver, há a falta de vontade política para manter as condições ideais da UATI,
com seu quadro de professores definitivo, com uma estrutura física moderna e adequada, com
uma prática educativa, como tão bem foi referenciada pelos sujeitos-aprendentes nas suas
(auto)biografias.
No que se refere, especificamente, ao que foi levantando incialmente, a realização da
pesquisa, intitulada como “A Educação de Jovens e Adultos: o estudo da educação da pessoa
idosa promovida pela Universidade Aberta à Terceira Idade”, respondeu ao problema
aventado, relativo à importância do trabalho em EJA realizado pela UATI para o aluno idoso.
Com isso, foi alcançado o objetivo de analisar aspectos educativos que concretizam o acesso e
a permanência da pessoa idosa na UATI.
Ainda na perspectiva de conclusão, enfatizamos que, ao aprofundarmos na discussão
do tema, transitamos pelo significado e importância da EJA na educação da pessoa idosa, e
efetivamos a compreensão da importância das práticas educativas e sociais que materializam
o programa enquanto política pública voltada para a qualidade na educação da pessoa idosa.
Em suma, o estudo foi de extrema importância e basilar para que hoje tivéssemos elementos
para argumentar e pleitear a manutenção e ampliação do programa.
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Pelo exposto, recomendamos trabalhar um processo reivindicatório pela manutenção
da UATI, pelo seu fortalecimento através de Lei ou programa social do Governo do Estado da
Bahia, como forma de garantir recursos para dar sustentabilidade a esse e programa voltado
para atender a pessoa idosa.
Nos estudos futuros, pretendemos verificar o que de melhor aconteceu com a
aplicação dessas reinvindicações, os avanços no número de matrícula dos sujeitosaprendentes, o suporte clínico que a instituição presta ao idoso a partir da educação e os
benefícios para a sociedade em geral. Concomitantemente, pensamos ser necessário que os
governos ampliem as suas cotas de participação, para que a UATI permaneça ativa em suas
ações.
Por fim, mesmo em momento crítico e complexo que vive a educação diante das
restrições orçamentárias dos governos – em particular as universidades – formalizamos o
nosso sentimento de defender a manutenção da UATI visto a projeção do cenário
populacional de idosos na Bahia, uma vez que, enquanto um programa desenvolvido pela
UNEB vem dando uma excelente contribuição na tratativa das carências educacionais e
sociais desse público, para que os idosos estejam mais presentes, participativos e autônomos
na nossa sociedade.
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