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nem eu mesma acreditava ser possível. A Ela,
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conquista – meu título de Mestra.
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“[...] paremos de trapacear; o sentido de nossa
vida está em questão no futuro que nos espera;
não sabemos quem somos, se ignorarmos quem
seremos: aquele velho, aquela velha,
reconheçamo-nos neles.”
Simone Beauvoir (1970, p. 12)
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RESUMO
A pesquisa intitulada Práticas Socioeducativas através das Relações Intergeracionais nos
espaços de formação da EJA: uma proposta de prevenção à violência contra pessoa idosa, na
cidade de São Felipe – BA discute as práticas socioeducativas através das relações
intergeracionais nos espaços de formação da EJA como propostas para o enfrentamento da
situação de violência contra pessoa idosa na cidade de São Felipe – BA. Desta forma, a
problemática desta pesquisa parte da seguinte pergunta “como as práticas socioeducativas
através das relações intergeracionais ocorridas nos espaços de formação da EJA
podem contribuir como propostas de prevenção e até redução da violência contra pessoa idosa
no município de São Felipe – BA?”. Assim, a presente pesquisa, tem a pretensão, no plano
geral, o objetivo de compreender como as práticas socioeducativas, através das relações
intergeracionais nos espaços de formação da EJA, na cidade de São Felipe – BA, podem
colaborar para prevenção da violência contra pessoa idosa; no plano específico, caracterizar
as práticas socioeducativas e as relações intergeracionais nos espaços da EJA e suas
contribuições para a prevenção da violência contra pessoa idosa e ainda sua transformação
social; descrever as principais causas da violência praticadas em sua incidência contra as
pessoas idosas no município de São Felipe – BA; e, por fim, analisar as relações
intergeracionais entre os sujeitos da EJA, as troca de valores, de saberes, de experiências, de
solidariedade envolvidas como meios de contribuição para a prevenção a situação de
preconceitos e violência contra pessoa idosa. O suporte metodológico da pesquisa é a
abordagem qualitativa, à luz da representação social. Quanto aos instrumentos, de coletas de
dados, utilizou-se, no presente estudo, da observação, do Pré-teste/Pós-teste e de Encontros
Formativos. Destarte, a pesquisa, no que tange aos resultados, pode constatar que as práticas
socioeducativas, promovidas entre as diversas gerações de jovens, adultos e pessoas idosas, na
EJA, promovem a interlocução com base na construção, (des)construções e (re)construções de
saberes, de valores, de memórias, fortalece os vínculos entre as pessoas ali presente na relação
intergeracional e tais experiências colaboram para a compreensão sobre a violência contra
pessoa idosa e as formas de como cada sujeito envolvido, na relação intergeracional, pode
contribuir para que a violência seja prevenida e até evitada. Ademais, tem-se, como produto
final, desta pesquisa, o Manual Didático intitulado “Práticas Socioeducativas e
Intergeracionais”.
Palavras-chave: Práticas Socioeducativas. Relações Intergeracionais. EJA. Violência Contra
Pessoa Idosa.
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SILVA, Deysiene Cruz. Social-educational Practices through Intergenerational
Relationships in the spaces of formation of the EJA: a proposal for the violence
prevention against the elderly, in the city of São Felipe – BA. 2019. 169 fls.il. Dissertation
(Master in Education) Department of Education, State University of Bahia, Salvador, 2019.
Advisor: Prof. Dr. Patrícia Carla da Hora Correia.
ABSTRACT1
The research titled Social-educational Practices through Intergenerational Relationships in
the spaces of formation of the EJA: a proposal for the violence prevention against the elderly,
in the city of São Felipe – BA discusses the socio-educational practices through
intergenerational relationships in the spaces of formation of the EJA, as well as proposals to
address the situation of violence against the elderly in the city of São Felipe, BA. In this way,
the problematic of this research is the following question, “how the socio-educational
practices through intergenerational relations occurring in the spaces of formation of the EJA
can contribute as proposals for prevention and even reduction of violence against the elderly
in the municipality of São Felipe – BA?”. So, the present research has, has the pretension, in
the general plan, the goal of understanding how social-educational practices, through the
intergenerational relationships in the spaces of formation of the EJA, in the city of São Felipe
- BA, can collaborate to prevent violence against the elderly; in the specific plan, to
characterise the socio-educational practices and the intergenerational relations in the spaces of
the EJA and their contributions to the prevention of violence against elderly people and their
social transformation; describe the main causes of the violence practiced in its incidence
against older people in the municipality of São Felipe – BA; and, finally, to analyze the
intergenerational relationships between the subjects of the EJA, the exchange of values, of
knowledge, of experiences, of solidarity involved as a means of contributing to the prevention
of the situation of prejudices and violence against the elderly. The methodological support of
the research is the qualitative approach, in the light of the social representation. As for the
instruments, acquire data, was used in the present study, observation, Pre-test/Post-test and
the Formation Meetings. Thus, the research in regards to the results, you can see that the
socio-educational practices, which are promoted between the various generations of young
people, adults and older people, in the EJA, promote dialogue based on the construction,
(de)constructions and (re)constructions of knowledge, values, memories, strengthens the ties
between people present in the relationship between generations and these experiences
contribute to the understanding of violence against older person and the ways in which each
subject involved in the relationship between generations, can contribute to that violence is
prevented and even avoided. Moreover, one has, as the final product of this research, the
Booklet entitled “ Socio-educational and Intergerational Pratices”.
Keywords: Social-educational practices. Intergenerational Relations. EJA. Violence Against
Elderly Person.

1

Tradução para língua inglesa: Jair Souza de Santana Junior, graduado em Língua Inglesa pelo Centro Cultural
Anglo-Americano (2014).
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1 INTRODUÇÃO
O homem como ser inconcluso, consciente de sua
inconclusão, e seu permanente movimento de
busca do ser mais.
Paulo Freire (2005, p.83)
O presente estudo discute as práticas socioeducativas, através das relações
intergeracionais – promovidas pelos espaços de formação da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) – e como estas práticas socioeducativas podem contribuir enquanto propostas para
prevenção contra violência da pessoa idosa. A ideia proposta faz parte da minha trajetória
profissional como Assistente Social, na cidade de São Felipe – BA, além de estar intimamente
ligada à minha trajetória de vida, que sempre foi rodeada de pessoas idosas (minhas
ascendentes, especialmente); ademais, minha mãe sempre destacou o respeito à pessoa idosa,
em minha educação; algo que a ela, de igual modo, foi ensinado através da educação
doméstica e familiar; consequentemente, me inspirou aos estudos e escrevivências – termo
cunhado pela autora Conceição Evaristo, quanto ao registro da escrita de suas vivências – que
perpassam por estas temáticas.
Para melhor entendimento da temática aqui apresentada, é importante memorizar e
construir as escrevivências que descrevem as motivações pela escolha da temática, a qual
eclodiu na minha trajetória pessoal, se ampliou no meu cotidiano profissional – no qual
sempre estive atuando com pessoas de várias gerações –, e, atualmente, constitui-se, no
âmbito da pesquisa científica, como uma necessidade, onde procuro aprimorar e ampliar os
horizontes, discutidos como propostas, que podem repercutir como exemplo de práticas
socioeducativas, transformando-se em políticas públicas sociais.
Nesse sentido, saliento que se escreve, também, partir de um lugar de fala; parto, deste
modo, justamente – e especialmente – do meu lugar de fala, pois, segundo, Martin (1992), é
preciso deixar claro, ao leitor, quem fala, quando fala e de onde se fala. O trabalho constituise, a partir destes pressupostos, como parte de mim, de minhas experiências profissionais,
acadêmicas, das minhas subjetividades, das minhas percepções, em suma.
Ao longo da minha vida pessoal2 convivi com minhas avós (in memória), convivo com
minha bisavó (nonagenária), tia/madrinha (septuagenária), ambas, pessoas idosas; outras
tantas e tantos membros familiares, conquanto, de forma mais expressiva estas duas, que me
2

Pedirei licença aos leitores para escrever, neste momento da pesquisa, na primeira pessoa, pois apresentarei a
minha justificativa e motivações para realizá-la, a escolha da trajetória metodológica e por trazer as minhas
experiências profissionais na composição desta dissertação.
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inspiram a militar e acreditar que no Brasil, precisa-se respeitar e melhor aproveitar a
potencialidades das pessoas idosas. São vivências constituídas no Recôncavo da Bahia, que,
desde a minha infância foi rodeada de pessoas mais velhas, por isso o desejo de falar deste
indivíduo humano tão sublime. Além da convivência, contei (e conto) com a sensibilidade da
minha mãe, que sempre desejou a possibilidade de construir uma Instituição de Longa
Permanência para Idosos (ILPI) na cidade de São Felipe ou próximo àquele território, pois,
hoje, apenas na cidade vizinha, Conceição do Almeida, possui ILPI, a qual atende toda a
demanda da região geográfica. Em tempo, vale destacar que a demanda não é pequena, pois,
diante do aumento de longevidade no mundo, no Recôncavo da Bahia é também uma
realidade evidente.
Ainda a respeito da motivação de pensar sobre este trabalho, meu interesse foi se
intensificando com meu processo de formação profissional, em Serviço Social, entre o
período de 2006 a 2010, na Universidade Católica do Salvador - UCSAL, onde sempre tive a
inquietação quando o assunto era pessoa idosa e seus enfrentamentos cotidianos,
especificamente as demandas de maus tratos e violência que as acometem diariamente. Meu
primeiro trabalho realizado no início do curso, em Serviço Social, solicitava como produto
final da disciplina Introdução ao Serviço Social, conhecer um dos espaços sócio ocupacional
do Assistente Social e, posteriormente, socializar como a atuação do profissional ocorria neste
espaço, não poderia ter sido outra escolha, entre tantas as opções fui conhecer a atuação do
Assistente Social junto ao Centro de Referência de Atenção ao Idoso, do Estado da Bahia,
CREASI, foi um momento de muito fortalecimento, o qual potencializou os desejos em
pesquisar, além de querer atuar com a população idosa; constituía-se enquanto grande certeza:
eu precisava trabalhar com esta temática.
Os anos foram seguindo, realizei, neste ínterim, algumas especializações, todas com as
produções científicas com foco na pessoa idosa, em tempo, desenvolvi minha atuação de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV3) como prevenção à violência contra a
pessoa idosa. Este recorte temático surgiu e eu intensifiquei meu pensamento crítico e
reflexivo profissional. Iniciei minha atuação profissional em dois Municípios do Recôncavo
da Bahia, em Santo Antônio de Jesus e São Felipe, em ambos os espaços ocupacionais, a
temática e as demandas tinham como público a pessoa idosa; eram desenvolvidas atuações e
3

SCFV - Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com
famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria
situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais e coletivas, na família e no território. Os Grupos podem ser fracionados de até 6 anos, de 6 a 12 anos,
de 12 a 17 anos e pessoas Idosos. (RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009).
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intervenções que faziam partes do meu cotidiano, entre as demandas, tinha a nuance da
violência intrafamiliar contra pessoa idosa, que, posso afirmar, sempre me acompanhava
profissionalmente, até que eu percebi que realmente alguma coisa, além do interesse pessoal,
atraia-me a atuar, estudar e pesquisar cada vez mais a respeito da população idosa e suas
peculiaridades.
Idealizado precisamente em 2015, quando finalizei minha Especialização em
Gerontologia, o meu produto final, desta etapa, propunha uma reflexão quanto à Intergeração
nos espaços de educação não formal da Política de Assistência Social, denominados como
Serviço profissionalmente; na ocasião, constatei que a situação da violência contra a pessoa
idosa está posta, é um fenômeno global, crescente cotidianamente e que requer políticas
públicas e sociais para prevenção.
Partindo desta inquietação e necessidade, na condição de cidadã e oportunamente não
apenas um especialista profissional, mas, um profissional intelectual orgânico4, surge então a
ideia de transformar as experiências com relações intergeracionais nos espaços formais,
informais e não formais de educação formal, práticas socioeducativas que tendem a
potencializar a pessoa idosa e seus direitos de seres humanos e em especial às demandadas
acerca da violência contra esse público.
Conquanto, na tentativa de entrelaçar as expectativas e motivações aqui arroladas aos
estudos propostos, neste trabalho, faz-se imperioso apresentar, ainda que brevemente,
algumas categorias pertencentes a este estudo, dentre elas, a intergeração, que se constitui,
segundo Goldman (2002) e Magalhães (2000), como uma forma de aproximação entre
gerações para melhor compreender e buscar, solidariamente, sociabilidades e possíveis
soluções aos problemas que envolvem todas as faixas etárias.
Dito isto, percebe-se que a intergeração ocorre em diversos espaços de educação, o
que, para Gohn (2006), são espaços formais, não formais e informais – serviços e grupos de
convivência como educação não formal, e famílias e grupos de sociabilidade humana como
espaços informais, estão, precisamente, as relações intergeracionais, pois, existem as diversas
gerações nestes espaços – nesta pesquisa, apesar da forte influência profissional que a
educação não formal me trouxe, ressalta-se o cerne da pesquisa imbricada nos espaços
formais que constituem a EJA.
4

[...] São os intelectuais que fazem parte de um organismo vivo e em expansão, estão ao mesmo tempo
conectados ao mundo do trabalho, às organizações políticas e culturais mais avançadas que o seu grupo social
desenvolve para dirigir a sociedade. Ao fazer parte ativa dessa trama, os intelectuais “orgânicos” se interligam a
um projeto global de sociedade [...] são orgânicos os intelectuais que, além de especialistas na sua profissão, que
os vincula profundamente ao modo de produção do seu tempo e elaboram uma concepção ético-política que os
habilita a exercer funções culturais, educativas e organizativas. (Gramsci, 1975, p. 1518)
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Logo, neste contexto, inicia-se a oportunidade de se pensar, cientificamente, como se
dá as relações intergeracionais, nestes espaços, e como estas relações podem ser trabalhadas,
tendo o fio condutor, desta pesquisa, os espaços da educação formal, através da Educação de
Jovens e Adultos, onde, de forma expressiva, os sujeitos são pessoas jovens, adultas e idosas,
gerações diversas e potentes de memórias, saberes, marcas, e vidas.
Para caracterizar os espaços de formação da EJA, no município do Recôncavo da
Bahia, mais exatamente em São Felipe, enquanto lócus, desta pesquisa, faz-se, de antemão,
necessário apresentar a experiência construída profissionalmente nestes espaços de educação,
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos- EJA, que se deu em 2013, quando fui
convidada a fazer uma “palestra” sobre violência contra a pessoa idosa. Na ocasião, percebi
que a EJA é um espaço de grande potência para se discutir tais assuntos, pois, na EJA estão as
diversas gerações (nela, incluso o sujeito velho, ou seja, o sujeito em processo de
envelhecimento – como cronologicamente é identificado no Brasil).
Ainda a esse respeito, Magalhães (2000) apresenta que as relações intergeracionais
dão-se enquanto intercâmbio entre grupos etários diferentes, uma troca que estabelece, entre
as gerações, uma difusão de saberes, de transmissão da memória sócio-histórica e/ou tradições
e culturas, na perspectiva do fortalecimento dos grupos ou da sociedade. Em outros termos,
tais interações, estas trocas e difusão de saberes, na vivência cotidiana entre todos os
envolvidos neste processo, nos espaços de formação da EJA, avultam-se como grande
potência.
Dito isto, pensando nas relações intergeracionais encontradas na EJA, bem como em
outros espaços de experiências profissionais, fincou-se a necessidade de trabalhar e conhecer
como estas relações podem ser desenvolvidas como atividades que atendam propostas de
enfrentamentos às vulnerabilidades e demandas sociais; surge, assim, a ideia das práticas
socioeducativas, estas, por sua vez, fundamentada na visão dialógica, associada à ideia de
educação como prática da liberdade, de Paulo Freire.
Destarte, para que as práticas socioeducativas sejam pensadas e concretizadas,
entrelaça-se a metodologia própria de grupo que assume uma intenção propositiva de troca de
saberes, possibilitando quebra de preconceitos, atingimento de diálogo e a solidariedade para
com o outro. Assim, pensar em práticas socioeducativas, nas quais se utilizam das relações
intergeracionais postas, é pensar, de igual modo, o quê seus membros têm para oferecer uns
para os outros, sem paternalismo ou protecionismo, pelo que sugere Silveira (2002).
Estabelecendo este diálogo entre os sujeitos da EJA, nos quais se destacam as relações
intergeracionais, foi, justamente, quando iniciou a ideia de tentar pesquisar como esta rica
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experiência profissional poderia se transformar em práticas ímpares de resgate da cidadania,
de troca de saberes, de emancipação cidadã e de valorização das relações entre pessoas idosas,
crianças, jovens e adolescentes, no processo de criar construções de enfrentamentos para a
problemática social da violência contra pessoa idosa, como é o caso especialmente nesta
pesquisa.
Foi neste percurso profissional e também embasamento motivacional que emergiu a
presente pesquisa intitulada “Práticas Socioeducativas através das relações intergeracionais
nos espaços de formação da EJA: uma proposta de prevenção à violência contra a Pessoa
Idosa, na cidade de São Felipe – BA”. Para tanto, avulta-se, enquanto problema de
investigação, da referida pesquisa, “Como as práticas socioeducativas através das relações
intergeracionais ocorridas nos espaços de formação da EJA podem contribuir como propostas
de prevenção e até redução da violência contra pessoa idosa no município de São Felipe –
BA?”.
Ainda no rastro dos mecanismos norteados da pesquisa, destacam-se os objetivos,
deste trabalho, os quais giram em torno de, no plano geral, compreender como as práticas
socioeducativas através das relações intergeracionais nos espaços de formação da EJA, em
São Felipe – BA podem colaborar para prevenção da violência contra pessoa idosa; no plano
específico, busca-se caracterizar as práticas socioeducativas e as relações intergeracionais nos
espaços do EJA e suas contribuições para a prevenção da violência contra pessoa idosa e
ainda sua transformação social; descrever as principais causas da violência praticadas em sua
incidência contra as pessoas idosas no município de São Felipe e analisar as relações
intergeracionais entre os sujeitos da EJA para as troca de valores, de saberes, de experiências,
de solidariedade envolvidas como meios de contribuição para a prevenção a situação de
preconceitos e violência contra pessoa idosa.
Sendo assim, ressalta-se que as formas de vínculos percebidos, nas relações
intergeracionais, surgem, então, como uma resposta que promove a troca de saberes, de
atenção, de sociabilidade, de respeito às diferenças e, também, à discriminação relativa ao
processo de envelhecimento e ao próprio processo de segregação das gerações, que a
educação formal, em outras modalidades, promove quando separam os sujeitos da escola por
idade. Portanto, compreendendo a EJA como espaço potente de relações intergeracionais, que
possibilita a promoção de propostas socioeducativas, utilizando-se desta relação já existente
para trabalhar sobre uma demanda social, como é o caso deste estudo em atenção à pessoa
idosa, percebe-se a importância de pensar um produto que além de estabelecer o critério da
formação do Mestrado Profissional, possibilita deixar uma proposta descrita de acesso a
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outros tantos espaços que podem, também, se utilizar das relações intergeracionais e
promover as práticas socioeducativas, visando, assim, a transformação social conforme suas
especificidades demandadas.
Em tempo, para pensar a EJA como este meio de potência, na qual ocorrem as
relações intergeracionais, traz-se, a baila das discussões, a Lei de nº 9.394/96 intitulada Lei
Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB), que assegura a educação aos jovens, adultos
e pessoas idosas que não tiveram oportunidade de finalizar seus estudos na idade apropriada.
Neste sentido, é sabido que a Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto política de
direitos é uma modalidade de ensino que busca promover a educação das pessoas que, por
circunstâncias pessoais, não puderam terminar seus estudos no período desejado.
Compreende-se a partir de uma breve retrospectiva, a EJA surge como uma política de
direitos que assegura a educação dos excluídos e marginalizados, tanto no sistema
educacional, quanto na sociedade, pois, percebem-se, ao longo da história, que os sujeitos da
EJA são os pobres, os desempregados, indivíduos do diverso segmento etário, em situação de
vulnerabilidade e, neste contexto, a pessoa idosa está inserida, os negros e tantos outros
indivíduos marginalizados. Entendido ainda, de acordo com Arroyo (2005), como jovens e
adultos pertencentes a coletivos sociais, raciais, étnicos e culturais que tiveram seus direitos
segregados ao longo de séculos.
Portanto, é nesta diversidade de sujeitos, encontrada na modalidade EJA, que está
assentada as relações intergeracionais, e, por conseguinte, que as práticas socioeducativas,
através destas relações, podem acontecer; nesse sentido, a EJA vem caminhando rumo à
possibilidade de transformações sociais; com intuito de legitimar tal pensamento, acresce-se o
pensamento de educação encontrado no ideário Freiriano, o qual afirma que a educação, seja
ela em que formato for, além de transformar, também qualifica, emancipa, desperta um
caráter crítico, autônomo e progressista. Freire (1988). É nesta dinâmica de compreensão de
Arroyo (2005) e Freire (1988), sobre a EJA como “lócus”, que, além de pensar um lugar para
o desenvolvimento de práticas socioeducativas, através das relações intergeracionais, pensa
estas práticas como contribuições efetivas, respeitando seus limites e ousando das suas
possibilidades, para atenção de uma demanda social real que é a violência contra pessoa
idosa.
Sabemos

que,

no

contexto

contemporâneo,

estamos

vivenciando

algumas

modificações nas propostas curriculares, no cenário da população brasileira, de forma que se
tenha uma possível destituição de uma educação transformadora e que isso implicará,
certamente, para a não melhoria na qualidade da educação e, principalmente, para a não
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apropriação do que algumas legislações, como no caso do Estatuto da Pessoa Idosa, articulado
com a LDB que pretende uma discussão acerca das discussões do processo de envelhecimento
como procedimento biopsicossocial inerente à existência humana; com tal ameaça pode ser
uma discussão subtraída por total.
Por esta razão e tantas outras, que este trabalho pretende discutir as relações
intergeracionais existentes nos espaços de formação da EJA, além das práticas
socioeducativas como propostas, na Escola Municipal José Guedes na Cidade de São Felipe –
BA, lócus da referida tese, tendo, quanto sujeitos da pesquisa os alunos, desta unidade de
ensino, do turno noturno, matriculados na modalidade EJA, compreendendo jovens e pessoas
idosas.
É a partir desta concepção, da EJA como espaço que contempla diversas gerações, que
propostas como prevenir situações sociais que acometem todas as gerações se estabelecem;
ademais, como em São Felipe – BA as pesquisas locais e nacionais apontam um crescimento
de situação de violência contra a pessoa idosa, endossa-se ainda mais a necessidade da
discussão e de criação de estratégicas que contribuam aos meios de enfrentamentos desta
problemática social. Destarte, sendo o universo acadêmico, meio de criação de pesquisa,
precisa-se, então, além de escrever, tornar-se referência de estratégias de solução e
contribuição para a área demandada, principalmente nesta área de violência e relações
intergeracionais, ambas ainda muito tímidas, neste universo.
Outrossim, articular as categorias, acima descritas, é um desafio, porém possível e
necessário, pois pensar que a transformação social do fenômeno da violência contra a pessoa
idosa pode ocorrer, partindo de práticas socioeducativas, através da relação intergeracional,
existente no espaço de formação da EJA, torna-se motivação quando se pensa em meios de
contribuir em mudanças significativas.
Em tempo, pensar de que forma as relações intergeracionais, como práticas
socioeducativas, ocorrem nos espaços da EJA, é discutir a respeito da importância quanto à
interação entre as diversas gerações, que possibilita a valorização do saber e a experiência de
vida dos mais velhos, resgatando e ressignificando o conhecimento que o velho possui e que
pode ser trocado, construído e reconstruído, ao longo da convivência. Em contrapartida,
constitui-se enquanto uma interação que proporciona às crianças transmitirem novos valores
de comportamento e saberes aos mais velhos, tornando, assim uma dupla troca de saberes. A
presença simultânea das gerações, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, requer
uma percepção dos limites e possibilidades.
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Nesta esteira de pensamento, é importante destacar os estudos de Vigotsky (1978), o
qual afirma que uma das maiores contribuições, para o desenvolvimento individual humano, é
o meio social no qual o individuo está inserido, desde o relacionamento entre pais e filhos, às
contribuições das avós – que, por vezes, exercem papéis muito importantes no
desenvolvimento das crianças (futuramente adolescentes e jovens). Constituem-se, neste
sentido, enquanto aspectos de transmissão, desde a realidade sociocultural, a transmissão de
valores na família e na comunidade. Desta forma, assemelha-se a realidade da intergeração
nos espaços da EJA, pois ocorrem também as trocas de saberes, valores, experiências de
formação política, de práticas dialógicas, emancipatórias e de transformação social, uma vez
que existem, nestes espaços, gerações que vão desde pessoas que são mães, pais, avós, jovens
e pessoas em constante desenvolvimento.
Quando se trata das relações intergeracionais, trata-se, por extensão de sentido, das
dimensões socioculturais da vida social, ou seja, o indivíduo deve ser compreendido como ser
social inserido em determinado grupo com o qual comunga valores, modos de pensar e agir na
sociedade e que estes podem ser transmitidos e multiplicados.
Dito isto, para dar força a esta discussão temática, foi necessário optar por uma
metodologia científica que respalde a pesquisa e que proporcionasse uma interlocução com a
problemática da violência contra pessoa idosa e as práticas socioeducativas, através das
relações intergeracionais, ocorridas na EJA, como propostas de prevenção a este fenômeno
social da violência. Para tanto, optou-se pelo percurso metodológico da abordagem
qualitativa, tendo como base a teoria da Representação Social, que, segundo Moscovici
(1978), é a pesquisa que, a partir do conhecimento individual, colabora para a formação de
comportamento e interlocução entre os indivíduos, ou seja, no coletivo, sendo então, nesta
pesquisa, as relações intergeracionais como o coletivo nos espaços da EJA. Esta proposta
metodológica envolve uma simbiose entre as práticas socioeducativas e as relações
intergeracionais existentes na EJA, e como esta simbiose pode colaborar para a prevenção do
fenômeno da violência.
Contudo, tomar a decisão de mergulhar nessa discussão, tão complexa e ainda muito
tímida, nas pesquisas epistemológicas – com base em um percurso metodológico que não
pode ser considerado, de igual modo, simples – reflete um desafio que requer certos
enfrentamentos: o primeiro, abandono de todas as concepções preestabelecidas a respeito dos
conceitos preconcebidos acerca da pessoa idosa e todo processo de envelhecimento; ainda da
situação da violência contra a pessoa idosa, por ser uma temática que só na década de 90
começou a ser observada, iniciando aproximação às ciências sociais e humanas como
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pesquisa científica; o segundo, mas não menos importante, a intergeração cujo estudo ainda é
muito tímido – quase inexistente, na verdade – nas discussões acadêmicas brasileiras.
Neste sentido, a partir da teoria da Representação Social, buscam-se, na pesquisa,
instrumentos que desvelassem a inquietação da pesquisa aplicada como a minha observação
participante, as aplicações de dos pré-testes e pós-testes para com os sujeitos desta pesquisa, e
os encontros formativos, como as práticas socioeducativas. Para a análise dos dados, a
sistematização dos achados em categorias, buscando embasamento no Discurso do Sujeito
Coletivo – DSC que pressupõe encontrar os resultados da pesquisa na comparação,
especificamente, a partir do pré-teste, no início da pesquisa, e do pós-teste – após os encontros
formativos.
No que tange ao embasamento teórico, a revisão de autores que abordam a temática da
violência contra a pessoa idosa, como Brasil (2003), Faleiros (2004, 2007 e 2012), Marx
(1980) e Minayo (2002, 2005). Para refletir o recorto teórico do processo de Envelhecimento
da Pessoa Humana, serão abordadas as teorias de Zimerman (2007) e Beauvoir (1990).
Adentrando na contextualização das práticas socioeducativas, da EJA e das relações
intergeracionais, temos Costa (2011), Correia (2013), Freire (1998, 1999, 2002 e 2011),
Ferrigno (2011 e 2015), Goldmam (2002), Gonh (2006), Magalhaes (2000), Paiva (2011)
Vygotsky, (1993) e ainda todas as legislações acerca da EJA. O percurso metodológico e
análise de dados, contará com o Gil (2008, 2011), Minayo (2003) e Moscovici (1978, 2005 e
2012).
Este estudo foi estruturado em cinco seções. Na primeira seção, Introdução, apresentase as inquietações, o problema e os objetivos, considerando o contexto em que a problemática
foi gerada. Assim, acrescido a presente seção introdutória, a dissertação conta com mais
quatro seções, além das considerações reflexivas. Dito isto, a segunda seção, intitulada O
caminho percorrido: dos limites às possibilidades da pesquisa descreve detalhadamente o
percurso metodológico da pesquisa; discorrendo seus limites e possibilidades no lócus da
pesquisa e apresentando a proposta interventiva da mesma; a terceira seção, Práticas
Socioeducativas através das Relações Intergeracionais: Uma realidade nos espaços da EJA,
comporta toda a discussão sobre as práticas socioeducativas, através das relações
intergeracionais ocorridas nos espaços de formação da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
desde a compreensão dos sujeitos da EJA ao universo da Educação Popular em que pensa a
EJA como espaço formal de educação que propõe transformações sociais; a quarta seção, O
processo de “envelheSer” e seus enfrentamentos no cerne da violação de direitos da pessoa
idosa, trata do processo de envelhecimento, demarcando a pessoa idosa e seu processo de
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inclusão social na EJA, bem como todas as vicissitudes a estas pessoas acometidas no seu
cotidiano, especialmente a situação problema da violência (esta seção possui como recorte
principal a violência intrafamiliar do município de São Felipe – BA); a quinta seção, Práticas
Socioeducativas na prevenção da violência contra a pessoa idosa: Um olhar a partir da
Representação Social, a qual pressupõe a discussão dos dados coletados e contextualizados
com a epistemologia aqui tratada de forma a analisar toda a proposta teórica e prática do
presente trabalho cientifico.
Por fim, As considerações reflexivas: Fios para outras tessituras, pois o próprio título
seccional assegura que são considerações reflexivas, pois se pretende, veementemente, refletir
acerca da temática pela problemática social proposta e também pela pretensão da
continuidade da presente pesquisa, primeiro pela demanda emergente das discussões, no
âmbito acadêmico, às vias das discussões acerca de Políticas Públicas e Sociais
Contemporâneas, em atenção a este segmento etário que vem crescendo cada vez mais, de
igual maneira, pelo desejo de continuar, nas próximas etapas processuais acadêmicas, com o
processo de doutoramento, pois, nas palavras de Loreta Valadares, fundadora da União
Brasileira das Mulheres, professora universitária e feminista marxista, quanto às necessidades
das lutas sociais “Quando eu me for / (se eu me for) / Vão até onde eu não fui [...]”
(VALADARES, 2007, p. 22).
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2 O CAMINHO PERCORRIDO: DOS LIMITES ÀS POSSIBILIDADES DA
PESQUISA
“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o
que colher!”
Cora Coralina (2007, p. 45)

A máxima acima sintetiza, em outros termos, a presente seção, no que tange às
escolhas metodológicas desta pesquisa. A esse respeito, fez-se necessário, sobretudo, a
perseverança e a tenacidade, chaves de entrada à facção da presente pesquisa; substantivos
necessários na busca (eterna) dos sonhos, uma vez que não se pode (e não se deve), “[...]
desistir nos primeiros embates.” (FREIRE, 1995, p.48), pelo que sugere Paulo Freire, em À
sombra desta mangueira; ademais, perseverança, fé e gratidão quanto aos processos comuns
às pesquisas de cunho acadêmico. Nesta esteira de pensamento, firma-se o percurso
metodológico o qual foi se formando em cada etapa peculiar desta seção, sendo definidas as
técnicas e instrumentos da pesquisa, tomando como base inicial a problemática condutora da
pesquisa, pois, segundo Einstein e Infeld (1967), “frequentemente a formulação de um
problema é mais essencial que sua solução” (EINSTEIN; INFELD, 1967, p.93). Dito isto, a
metodologia, da presente pesquisa, inclui o intercambiamento entre o objeto da pesquisa e as
etapas da pesquisa que se efetivaram a partir da abordagem qualitativa, da teoria da
representação social, dos sujeitos, do lócus da pesquisa, dos instrumentos de coletas de dados
(observação participante), Pré-teste e Pós-teste, Encontro Formativo, e, por fim, as análises
dos dados – à luz dos Discursos dos Sujeitos Coletivos, da teoria da representação social.
Destarte, a presente seção é a descrição das interrogações, do percurso realizado para, enfim,
chegar ao produto final do trabalho; abaixo apresenta o delineamento das etapas.
Quadro 1: Etapas da pesquisa:
Abordagem da Pesquisa:
Pesquisa Qualitativa

Tipo da Pesquisa:
Representação Social
Discurso dos Sujeitos
Coletivos:
análises e resultados da
pesquisa

Lócus e Sujeitos:
Escola Municipal José Guedes, São Feipe –
BA
47 estudantes da EJA
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018.

Instrumentos:
Observação participante,
Pré-teste/ Pós-testes,
Encontros Formativos e
Análise documental
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2.1 A ABORDAGEM QUALITATIVA: PROCESSO QUE ENTRELAÇA A TEORIA COM
A REALIDADE SOCIAL DESTA PESQUISA

À luz de Minayo (2003), compreende-se que para cientistas da sociologia e
antropologia, a pesquisa de abordagem qualitativa tem sua especificidade porque o objeto de
estudo envolve pessoas que agem de acordo com seus valores, sentimentos e experiências,
que estabelecem relações próprias, que estão inseridas em um ambiente mutável, onde os
aspectos culturais, econômicos, sociais e históricos não são passíveis de controle, mas, sim,
possível de interpretação, generalização e reprodução. Deste modo, tendo esta pesquisa seu
objeto e sujeito de estudo uma grande simbiose com a sociologia e antropologia, percebe-se
que a abordagem qualitativa é o aporte necessário para a proposta estudada.
Partindo da concepção de Minayo (2003) a abordagem qualitativa gera para a pesquisa
um ciclo processual que se dá em três fases, como se pode observar no Diagrama 1: As fazes
da abordagem qualitativa:

Diagrama 1: As fases da abordagem qualitativa:

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018.
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Partindo da concepção de Minayo (2003), a abordagem qualitativa, gera para a
pesquisa, um ciclo processual que se dá em três fases: a primeira, denominada de fase
exploratória, quando o pesquisador se prepara para entrar em campo, definindo o objeto,
organizando a revisão teórica, descrevendo os instrumentos de trabalho de campo e a
definição do lócus e do sujeito da pesquisa; a segunda concentra-se no trabalho de campo
propriamente dito, no qual ocorre a aplicabilidade dos instrumentos e técnicas da pesquisa; a
terceira e última etapa preocupa-se com a análise de dados, como se pode observar no no
diagrama arrolado, o qual sintetiza os mecanismos que subjazem cada uma das três etapas.
Observa-se, a partir do diagrama, que Minayo (2003) afirma que existe um ciclo
processual e denomina este ciclo a partir de três fases que compõem pesquisa. Para tanto,
quanto a compreensão, destes processos, na presente pesquisa, faz-se necessário entender o
porquê de tal abordagem, defendida por Minayo (2003), é bem vinda nesta pesquisa, que tem
como objeto de estudo a prevenção da violência contra pessoa idosa, a partir das práticas
socioeducativas na EJA, através das relações intergeracionais.
Em tempo, importa-se saber que a abordagem, de caráter qualitativo, objetiva
aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda ações dos indivíduos, grupos ou
organizações em seu ambiente ou contexto social, interpretando-os segundo a perspectiva dos
próprios sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com representatividade
numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito, mas com elementos
fundamentais em um processo de investigação e interação que entrelaça o objeto de pesquisa
com o pesquisador, os registros e informações coletadas com a interpretação, além da análise
do autor.
Neste sentido, a abordagem qualitativa, ainda de acordo com Minayo (2003), é uma
investigação que se apropria da realidade de forma que se apresentam aos sentidos da situação
problema com objetivo de trazer à luz ao fenômeno estudado. Isto posto, requer compreender
ainda que esta uma abordagem que trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes,
representações, opiniões no tentame de aprofundar a complexidade de fatos e processos
particulares e específicos de indivíduos e grupos. Minayo (2003) aponta, ainda, como ponto
importante, na pesquisa qualitativa, a objetivação, pois, durante a investigação científica, é
preciso reconhecer a complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre o
tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar técnicas de coleta de dados adequadas e,
por fim, analisar todo o material de forma específica e contextualizada. Ademais, a
objetivação contribui para afastar a incursão excessiva de juízos de valor na pesquisa; são os
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métodos e técnicas adequadas que permitem, deste modo, a produção de conhecimento
aceitável e reconhecido.
Quanto à análise do objeto de estudo e dos objetivos, desta pesquisa – a qual envolve
além de questões sociais, mas sujeitos como seres em processo de construção de formas de
viver –, Minayo (2003) afirma que é uma pesquisa com aplicações do método qualitativo, isso
em razão de que o método qualitativo é justamente permitido em pesquisas com este caráter
quanto aos objetos e sujeitos, em outros termos, segundo Minayo (2003):

[...] o método qualitativo é adequado aos estudos da história, das
representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou
seja, dos produtos das interpretações que os humanos fazem durante
suas vidas, da forma como constroem seus artefatos materiais e a si
mesmos, sentem e pensam [...]. (MINAYO, 2003, p. 57)
Percebe-se, deste modo, que a autora ressalta que este tipo de abordagem é mais
adequado às investigações científicas de grupos, segmentos delimitados e focalizados, de
histórias sociais sob o ponto de vista dos atores sociais e, neste estudo, observou-se desde que
os sujeitos são os atores sociais e suas vozes aparecem desde a observação participante, ao
Pré-teste ao Pó-teste, bem como na análise dos dados. Presume-se, assim, a escolha assertiva
pela abordagem ou método qualitativo. Ressaltar, neste ínterim, que a escolha baseia-se em
todo levantamento do conhecimento acumulado, este, denominado por Gil (2008) como
pesquisa bibliográfica; a despeito do tema a ser estudado, contribui para que o pesquisador se
aproprie do conhecimento, principalmente dos conceitos fundamentais para desenvolvimento
do estudo.
Ainda no que tange à abordagem qualitativa, como um ponto assertivo para esta
pesquisa, Godoy (1995), em seus estudos, indica que este tido de abordagem contribui,
também, para as escritas que se caracterizam quando o ambiente natural e real é a fonte direta
de dados. Isso porque a ideia é ter como foco a intenção de buscar compreender o fenômeno,
quando observado minuciosamente, ou seja, trata-se da ação fundamental, na pesquisa
qualitativa.
De acordo com Minayo (2003), assim como Marcone e Lakatos (2011), a pesquisa
qualitativa solicita, do pesquisador, uma abordagem empírica de seu objeto, no qual o mesmo
parte de um marco teórico-metodológico preestabelecido, para, em seguida, preparar seus
instrumentos de coleta de dados – que, quando bem elaborados e bem aplicados, podem
fornecer uma riqueza ímpar ao trabalho pesquisado. De posse desses dados, resta, por fim,
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analisá-los a partir de suas categorias analíticas e, assim, proceder a uma discussão dos
resultados de sua pesquisa. Marcone e Lakatos (2011), a esse respeito, afirmam que:
A abordagem qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma
variedade de materiais empíricos – estudo de casos; experiência pessoal;
introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções
culturais; textos observacionais/registros de campo; históricos interativos e
visuais – que descrevem momentos significativos rotineiros e problemáticos
na vida dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma
ampla variedade de práticas interpretativas interligadas na esperança de
sempre conseguirem compreender melhor o assunto que está ao seu alcance.
(MARCONE; LAKATOS, 2011, p. 27)

Assim, de forma expressiva, compreende-se que a abordagem qualitativa trabalha,
geralmente, com pessoas e com suas criações e estes sujeitos de pesquisa devem ser
entendidos como atores sociais, respeitados em suas opiniões, crenças e valores. Todo
trabalho de coleta de informação deve observar, de acordo com Minayo (2003), que “a fala
dos sujeitos de pesquisa é reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas
e símbolos” (MINAYO, 2003, p. 42), e por isso mesmo é tão rica e reveladora. Diante deste
pressuposto, percebe-se que esta pesquisa torna-se possível com a abordagem qualitativa,
pois, além de ser uma questão instigante, é uma pesquisa que determina a importante relação
da tríade pesquisador, objeto e sujeitos de estudos. Afinal, não se pode falar de pessoas idosas
e suas demandas e fenômenos vividos sem o contato direto com estes, que tem uma
peculiaridade na sua realidade de vida.
Nesse sentido, refletir sobre a prática concreta, da abordagem qualitativa, constitui-se
enquanto demanda constante, nesta pesquisa, especialmente, com o intuito de possibilitar que
a problemática estudada fosse de fato iniciada e desenvolvida, e os procedimentos utilizados
fossem possível para a interpretação, análises e resultados com vistas, ainda, a intervenção
necessária. Ademais, nessa discussão, que apresenta a concepção da abordagem qualitativa,
visando responder ao problema de investigação, considera-se que o objetivo metodológico de
uma pesquisa coadune com as ideias de sua abordagem; assim, vale ressaltar, que a presente
pesquisa importou-se com a abordagem qualitativa à luz da teoria da representação social.
A teoria da representação social contempla atender o que pressupõe a abordagem
qualitativa que pensa a problemática com o olhar sociológico e antropológico, sem deixar de
importar com a própria centralidade geral e específica, da uma pesquisa. Outrossim,
Moscovici (2001) entende tal conceito como conteúdo concreto apreendido pelos sentidos,
pela imaginação, pela memória ou pelo pensamento. Em tese, pensar este estudo a partir da
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abordagem qualitativa coadunando com a representação social incorre naquilo que Ferreira
(1975) afirma, dentro deste debate, em outras palavras, que a representação social contribui
para que seja compreendida toda reprodução daquilo que o homem pensa. Portanto, em
síntese, é a “reprodução daquilo que se pensa” (FERREIRA, 1975, p. 38).
Dito isto, enfatiza-se que a abordagem qualitativa tende a contribuir para o
conhecimento e que a partir da representação social, especificamente neste trabalho, contribui
na possibilidade da apreensão da realidade, isso porque, como se pode concluir a partir do
ideário de Spink (1993), um estudo de cunho social, ou seja, com aspectos de problemáticas
sociais – como é a situação da violência contra pessoa idosa – está ligado veementemente às
ideias introduzidas pelo historicismo, pelo relativismo cultural e pela arqueologia
foucaultiana, que abrem caminho para o paradigma construtivista.
Por fim, percebe-se, por meio desta concepção, do que propõe uma abordagem
qualitativa, articulada ao presente estudo, e ainda com esta breve conexão, nos parágrafos
anteriores, com a pesquisa de representação social, que o presente estudo, além de
esclarecimentos e maiores compreensões sobre a temática, pretende surgir como proposta
para enfrentamento de uma realidade social posta contemporaneamente.

2.2 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL: POSSIBILITANDO A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
NESTA PESQUISA

A teoria das representações sociais é definida por Moscovici (1978) como uma das
correntes que estudam o conhecimento do senso comum, o autor aponta que a teoria das
representações sociais iniciou-se com Durkheim como representação coletiva. Deste modo, a
temática proposta, desta pesquisa, objetiva, metodologicamente, apropriar-se da representação
social incide a partir da singularidade lógica em conceber valores e conceitos que uma
linguagem particular determina para o campo das comunicações, da coletividade, pelo que se
pode apreender de Moscovici (1978). São os valores e as ideias individuais e subjetivas que,
compartilhadas entre grupos, se regem como concepções sobre determinada problemática.
Dito isto, percebe-se a aproximação intrínseca à proposta – de perceber como as práticas
socioeducativas, através das relações intergeracionais, na EJA, podem contribuir para a
prevenção da violência contra pessoa idosa.
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A representação social exige um envolvimento ativo do pesquisador e a participação
por parte das pessoas, ou grupos, envolvidos na situação problema a ser estudada. Nesse
caminho, aponta-se a representação social, a partir de Jovchelovitch (1998), como produção
dos saberes sociais, centrando-se na análise da construção e transformação do que se refere a
qualquer saber produzido no cotidiano e que pertence ao mundo social.
Faz-se pertinente destacar, com base nos estudos de Moscovici (1978), que a
representação social é uma construção que o sujeito faz para entender o mundo e para se
comunicar e, por isso mesmo, trata-se de uma teoria. Assim, a teoria das representações
sociais é a descrição e explicação dos fenômenos sociais, pois reproduzem pensamentos e
comportamentos comuns a um grupo de indivíduos. Moscovici (1978) define:
[...] a representação social é uma modalidade de conhecimento particular que
tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos [...] elas possuem uma função constitutiva da realidade, da única
realidade que conhecíamos por experiência e na qual a maioria das pessoas
se movimenta [...] é alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto
socialmente valorizado. (MOSCOVICI, 1978, p. 26-27)

Ainda segundo Moscovici (1978), entende-se que a representação social constitui-se
enquanto um dos mecanismos de apreensão do “mundo concreto”, reverberando, assim, o que
a presente pesquisa propõe: criar estratégias de prevenções para a situação de violência na
cidade de São Felipe – BA, sobretudo após as análises e discussões, quando se pretende
apontar que o conhecimento desenvolvido, pela pesquisa, para com o coletivo da EJA da
Escola Municipal José Guedes, são imprescindíveis, podendo, ainda, se cristalizar ao longo do
tempo e, assim, socializar como um processo de construção social a partir dos resultados
encontrados com a pesquisa.
A representação social abarca abordagens metodológicas semelhantes às filiações
teóricas deste estudo, que trata sobre EJA e as relações intergeracionais, estas relações
apontam o caráter coletivo com as representações; a existência cotidiana dos sujeitos
intergeracionais na EJA é dotada de significados e estruturalmente relevante para os grupos
sociais que vivem, pensam e agem em determinado contexto social. Dito isto, a partir de
Guareschi (1996) tem-se três importantes elementos que devem ser destacados como
pressupostos da concepção da representação social.
O primeiro perpassa por um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social,
como física e cultural que possui uma dimensão histórica e transformadora da realidade
social; o segundo elemento reúne aspectos culturais, cognitivo e valorativo da dada realidade;
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o terceiro elemento se constitui numa realidade presente nos objetos e nos sujeitos, é um
conceito relacional, e por isso mesmo social. Coadunando com a perspectiva da representação
social, Jodelet (2001) aponta algumas características fundamentais da representação social
como o ato de ser sempre a representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito), o
ato da relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe
significações), o ato da representação como uma forma de saber e de conhecimento e o ato de
qualificar o conhecimento a partir da experiência da representação social que, sobretudo,
serve para agir sobre o mundo e o outro.
Diante de toda concepção da teoria da representação social, é pertinente destacar o que
Oliveira e Werba (2003) definem como níveis de compreensão da representação social, pois
tais níveis corroboram com a simbiose percebida nesta pesquisa e do seu caminho percorrido.
Assim, tem-se, inicialmente, o nível fenomenológico que são os objetos de investigação, na
realidade social apresentada; são os meios de conhecimento, dos saberes do senso comum,
que surgem e se legitimam nas relações sociais entre os sujeitos envolvidos. Continuamente,
tem-se o nível teórico que forma o conjunto de definições conceituais e metodológicas,
construtos, generalizações e proposições referentes à representação social, e, por fim, o nível
meteórico que entrelaça as discussões sobre a teoria. Dito isto, percebe-se que a teoria da
representação social versa em operacionalizar o pensamento social em sua dinâmica e sua
diversidade.
Portanto, as Representações Sociais dizem respeito às ideias e valores partilhados
entre as pessoas, influenciando-as. A esse respeito, Abric (2000) aponta quatro funções que
sustentam esta ideia da influência que os conceitos partilhados tomam para com os sujeitos,
envolvidos no contexto social posto, podendo esta influência ser concebida, neste trabalho,
como as práticas socioeducativas da pesquisa.

1) Função de saber: as representações sociais permitem compreender e
explicar a realidade. Elas permitem que os atores sociais adquiram os
saberes práticos do senso comum em um quadro assimilável e
compreensível, coerente com seu funcionamento cognitivo e os valores aos
quais eles aderem; 2) Função identitária: as representações sociais definem a
identidade e permitem a proteção da especificidade dos grupos. As
representações têm por função situar os indivíduos e os grupos no campo
social, permitindo a elaboração de uma identidade social e pessoal
gratificante, compatível com o sistema de normas e de valores socialmente e
historicamente determinados; 3) Função de orientação: as representações
sociais guiam os comportamentos e as práticas. A representação é prescritiva
de comportamentos ou de práticas obrigatórias. Ela define o que é lícito,
tolerável ou inaceitável em um dado contexto social; 4) Função justificadora:
por essa função as representações permitem, a posteriori, a justificativa das
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tomadas de posição e dos comportamentos. As representações têm por
função preservar e justificar a diferenciação social, e elas podem estereotipar
as relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a
manutenção da distância social entre eles. (ABRIC, 2000, p. 28)

Tais funções explicitam a forma como a representação social pressupõe que o sujeito
esteja conectado ao objeto de estudo de forma que ocorra, de fato, a comunicação e a
mudança de comportamento. Isto se define ainda que as representações sociais expressam
mundos subjetivos, intersubjetivos e objetivos em sua dimensão relacionada ao objeto de
estudo, juntamente com a dimensão afetiva e social (relação ao sujeito). Sendo assim, afirma
que a teoria da representação social colabora, efetivamente, ao desvendamento que as práticas
socioeducativas podem oferecer para a realidade social da violência contra pessoa idosa em
São Felipe – BA.
Conquanto, pode-se inferir, por meio de toda interlocução teórica da representação
social, que esta é uma metodologia possível de promover o agir coletivo, tal pressuposto,
nesta pesquisa, caracteriza-se pelas várias preocupações teóricas e práticas que incidem a
forma de investigar e, conseguintemente, de perceber a transformação transcorrida a partir
dela. Desta forma, é possível translucidar tal ideia da teoria da representação social nesta
pesquisa, exclusivamente, a partir do Diagrama processual da abaixo.

Diagrama 2: Representação Social

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018

34

Percebe-se, como base no diagrama, a importância de se compreender a representação
social, desde seus processos fenomenológicos da investigação, conseguintemente o nível
teórico que prospecta as categorias conceituais do objeto do estudo, para, então, transcender o
aspecto que entrelaçam as categorias conceituais, as quais operacionalizam a ideia coletiva e,
por conseguinte, a transformação social; operacionalizar o pensamento social em sua
dinâmica e sua diversidade.
Em tempo, entende-se, com tais propostas, a partir do diagrama processual da pesquisa
em questão, sua grande cooperação para com o processo de engajamento sócio-político que a
proposta das práticas socioeducativas, imbricadas no contexto das relações intergeracionais,
nos espaços de formação da EJA, propõem, desde o pensamento de promover a proposta de
prevenção de uma realidade social identificada como fenômeno da violência.
Deste modo, pode-se pensar, de igual maneira, como a representação social, no
processo de participação coletiva, entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa, colabora no
desvelamento da realidade e sua efetiva transformação pelo trabalho de investigação e ação
que está expressivamente ligado ao que o Programa de Mestrado em processo de finalização
exige. Pondera-se, assim, que tais ações, entendidas também como intervenção, aproximam-se
do processo da pedagogia de liberdade, defendida por Paulo Freire (1998).
No cerne do ideário defendido por Freira (1998), quanto ao entendimento da
pedagogia da liberdade, o ator em destaque estabelece uma intenção de sujeitos livres em que
o oprimido tenha condições de descobrir-se e conquistar seu lugar de fala na sociedade, como
sujeito de direito e de construção do seu próprio conhecimento, como prática de liberdade,
aproximando-se às ideias de Minayo (1995) quando este aponta a representação social como
uma corrente marxista, ou seja, com as ideias e os pensamentos como consciência crítica.
Neste contexto, apropria-se da ideia da pedagogia da liberdade em concomitância a
ideia proposta pela representação social, justamente pela sincronia em perceber como as
práticas socioeducativas, promovidas através das relações intergeracionais que a modalidade
EJA pode promover; as práticas que aproximam a educação como ação cultural,
de conscientização, de diálogo sobre a realidade social entre educador e educando, e isto
favorece a compreensão que ensinar não é uma simples transferência de "conteúdo" ao aluno
passivo, mas considerar suas vivências e não subestimar os saberes de experiência, o saber de
senso comum, o saber popular que cada educando, neste contexto, já possuem.
Diante disso, evidencia-se todo processo de pensar as práticas socioeducativa,
pospostas neste trabalho, e de que forma estas práticas serão repercutidas, nos espaços da
EJA, como efetivação de um direito que a EJA, em sua criação já propõe, e de que modo
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acrescenta possibilidades em atender, especificamente, uma realidade tão específica – pensar
estratégias de enfrentamento à violência contra pessoa idosa, para tanto, de forma, o trabalho
conta, ainda, com a pesquisa-ação.
Sem fechar a janela desta discussão, a representação social exige uma estrutura de
relação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas, no estudo da realidade do tipo
participativo, o que se pode verificar na presente pesquisa, uma vez que, considerando-se
todos os processos que a constituem (as atividades práticas, no cotidiano profissional,
interesse do desenvolvimento de investigação de tal temática, ao processo de planejamento
das etapas da pesquisa). Assim, a participação dos pesquisadores é explicitada dentro do
processo do “conhecer” com os “cuidados” necessários para que haja reciprocidade, ou,
complementaridade por parte das pessoas e grupos envolvidos, afinal, não se trata de um
simples levantamento de dados, mas, a interação, a observação que deve possibilitar o acesso
do pesquisador à realidade vivida pelo sujeito e estudada no estudo proposto.
Deste modo, para alcançar o objetivo proposto, com a pesquisa, a representação social
exige inicialmente que sejam definidos, detalhadamente, as técnicas de pesquisa na
investigação, pois uma vez definido o problema a ser estudado e as populações envolvidas,
compreendida neste estudo como sujeitos da pesquisa, há, ainda, que se decidirem as técnicas,
para, então, elaborar os instrumentos e/ou procedimentos de pesquisa. Segundo Moscovici
(1995), o objetivo do método é encontrar a verdade e a tarefa do pesquisador é de discernir
qual dos métodos pode ser desenvolvido com plena responsabilidade e rigor ético, sobretudo,
numa época de mudanças, tanto intelectual como sociais.
Quanto á representação social, Spink (1995) aponta que os procedimentos da pesquisa
devem ser delineados a partir da observação (pré-requisito para qualquer passo à frente no
campo), após o processo de observação, tem-se a coleta de dados, onde se pode ter a
compreensão do fenômeno. Dito isto, após as coletas de dados (que será detalhada em
subseção específica), tem-se, então, as análises dos dados que, à luz da representação social, a
qual estrategicamente usufrui do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para então analisar os
dados resultantes desta pesquisa.
Deve-se, de antemão, pontuar que a metodologia do DSC possui uma
interdependência da prática discursiva, uma vez que apontam, na sua essência, duas vertentes
de discurso. Primeiro uma manifestação política e então uma manifestação de significados
socialmente construídos, por isso uma aproximação eloquente da prática discursiva da
pesquisa, afirma Fernandes (2007). Destaca-se, em tempo, como, a partir da representação
social, é possível entrelaçar os resultados encontrados, nesta pesquisa, com o ato de
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esperançar compartilhado por Paulo Freire (1991) o qual aponta como verbo, desta ação, o
esperançar – o construir, o elencar pensamentos coletivos a partir de um dado fenômeno, e
não, jamais, desistir. Por isso, é entendido que o objetivo metodológico, por meio da
representação social, aponta a grande relevância de uma pesquisa que visa, além de contribuir
com um trabalho cientifico de investigação, também como exige o MPEJA, traçar,
transversalmente, uma conexão de intervenção da pesquisa.
Em razão disto, faz-se imperioso a caracterização do lócus da pesquisa, dos sujeitos,
das estratégias e técnicas processuais e das análises dos dados coletados da presente pesquisa:
Praticas Socioeducativas através das relações intergeracionais nos espaços de formação da
EJA: Uma proposta de prevenção à violência contra pessoa idosa, na cidade de São Felipe –
BA.

2.2.1 Lócus da pesquisa

O município São Felipe, localizado no Estado da Bahia, limita-se com os municípios
Conceição do Almeida, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Dom Macêdo Costa, Muniz
Ferreira, Cruz das Almas, Sapeaçu, Maragogipe e Nazaré. Na atual regionalização do governo
da Bahia como unidade de planejamento, Território de Identidade, São Felipe integra o TI
Recôncavo. Com aproximadamente 206 km, segundo informações do IBGE (2010), o
município está distante cerca de 178 km da capital do estado, Salvador.
Figura 1: Mapa Cidade de São Felipe – BA

Fonte: www.sei.ba.gov.br (2018)
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São Felipe contava, em 2000, seguindo informações do IBGE, do ano em destaque,
com 20.228 habitantes, sendo que 11.97, deste número, habitavam a zona rural; em 2010, essa
população passa para 20.305, sendo que 10.485 estão na zona rural (IBGE, 2010), percebe-se,
nesse sentido, uma diminuição da população da zona rural; a densidade demográfica de 98,75
hab/km², que apresenta taxa de urbanização de 48,36% e de ruralização de 51,64%, teve
estimativa populacional de 21.582 habitantes em 2015.
Em se tratando da estimativa de pessoa idosa, a qual justificará a importância da
presente pesquisa, uma vez que a estrutura etária, da população, cresceu em termos de
longevidade, como se pode verificar, as estatísticas, este modo, apontam que entre 2000 e
2010 o município passou de 63,02% para 47,81% e a taxa de envelhecimento, de 8,69% para
9,10%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 69,07% e 7,42%.
No Recôncavo baiano, São Felipe tem a sua identidade histórica enraizada na
trajetória da parte sul do Recôncavo, e em todas as áreas desde a política de saúde, assistência
social, habitação, principalmente na área rural, pois é uma agricultura rica na produção de
farinha, cachaça, e laranja; e claro a Educação, que além de toda uma estrutura pública, em
grande destaque na esfera municipal, desde a educação infantil a Educação de Jovens e
Adultos – EJA. No que tange a modalidade EJA, no município de São Felipe – BA, o Plano
Diretor do município de São Felipe, Decreto de nº 772/2015, implementado pelos princípios
da LDB estabelece como diretrizes:

Capítulo VI, Seção I, artigo 41, parágrafo único: Inciso VII- Promover ações
com vistas a erradicar o analfabetismo da população, envolvendo Jovens e
Adultos; IX- Aperfeiçoar e ampliar o programa denominado Educação de
Jovens e Adultos, priorizando as regiões onde a demanda diagnosticada se
faz necessária. (BRASIL, 2015, p. 6)

Nesta perspectiva, a EJA, conforme as pesquisas já realizadas bibliograficamente, e o
Plano Diretor, propõe a busca de superar a lógica de uma educação bancária, construindo,
deste modo, uma referência própria e local de educação para jovens, adultos e idosos, pois é
uma demanda local, a EJA para pessoas idosas, uma vez que se constituem como grande
maioria, estatisticamente falando, dos coletivos de EJA. A EJA não no sentido de atuar como
uma suplência ou como uma escolarização compensatória (aceleração de estudos, campanhas
e projetos emergenciais), mas, sim, um processo que garanta a inclusão social, a cidadania, e
pressupostos ao enfrentamento às desigualdades sociais, precisa, conquanto, favorecer as
demandas encontradas na localidade.
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Sendo assim, para justificar a EJA no município, dados aponta a demanda como muito
elevada, especialmente para adultos e pessoas idosas, pois a da EJA é uma população que se
encontram na condição de trabalhadores com as mais diferentes histórias de vida, que
comportam pluralidade de saberes e experiências. De forma que em 2010 a taxa de
analfabetismo na faixa etária de 14 a 17 anos era de 3,33%, de 18 a 24 anos igual 3,99%, de
25 a 29 anos era de 7,74% e de 29 até 59 anos era de 10,37% e de 60 anos acima era de 18,12
da população, totalizando 28,49% de adultos e pessoas idosos analfabetos.
Os dados apontam desse modo, necessariamente a demanda para a EJA no turno
noturno, percebendo a demanda de adultos e pessoas idosas não alfabetizadas e, consequente,
o cenário de negação de direitos. Para atender esta demanda o município oferta as turmas de
EJA tanto na zona rural como na zona urbana; a presente pesquisa se delimitou,
geograficamente, na escola que mais concentra pessoas adultas e idosas, devido
especificidade desta pesquisa. Desta forma, entre as escolas municipais que desenvolvem a
EJA, grande destaque de coletivo, da EJA na configuração de adultos e pessoas idosas,
destaca-se a escola Municipal José Guedes (anteriormente conhecida como Antigo
Matadouro), pelo número, em sua prevalência, de estudantes matriculados na EJA e que
permanecem ao longo do ano letivo. A Escola Municipal José Guedes, escola de ensino
fundamental (do primeiro ao quinto ano, e a EJA), localizada na Rua João Eliseu de Melo,
zona urbana de São Felipe – BA, funcionamento diurno e noturno, conta com cerca de trinta
funcionários, entre gestores, professores, auxiliares e apoio. Uma escolar que apresenta
acessibilidade, conta com uma boa estrutura física e recurso multimídia.

Figura 2: Mapa Escola Municipal José Guedes

Fonte: https://www.google.com.br/maps
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Ainda a respeito da Escola Municipal José Guedes, sabe-se que é uma escola que
possui, aproximadamente, quarenta anos e, atualmente, é a escola que mais conta com a
participação em massa de estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dados
extraídos na pesquisa in loco realizada em 2016 e 2017, como se pode perceber na Tabela 1:
Quantitativo de estudantes:
Tabela 1: Quantitativo de estudantes

MODALIDADE
ANOS INICIAIS
(1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)

Nº DE ESTUDANTES
127 estudantes

EDUCAÇÃO DE JOVENS,
ADULTOS E IDOSOS

66 estudantes

EDUCAÇÃO ESPECIAL

10 estudantes

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

Percebe-se, a partir da tabela que contem os quantitativos de alunos, da referida
unidade escolar, que os sujeitos da EJA prevalecem a 43,18%, o que aponta um quantitativo
significativo de estudantes da EJA. Sendo que deste número de 66 (sessenta e seis sujeitos), a
grande maioria é pertencente da população adulta e pessoa idosa, que melhor detalhado a
partir da próxima subseção, quanto aos sujeitos da pesquisa.
Ainda em tempo, destaca-se o principal motivo pelo qual a pesquisa está sendo
realizada na Escola Municipal José Guedes, em razão da maior frequência de estudantes da
EJA consideradas pessoas idosas. Para desenvolvimento da EJA, a escola estudada
implementou o processo de formação conforme orientação do Projeto de Reorganização da
EJA em São Felipe – Ba (2016), que dispõem quanto à estrutura curricular da modalidade
EJA, a saber, por Tempos Formativos, sendo: 1º Tempo: Aprender a Ser, contendo 2 eixos
temáticos, com um ano de duração cada um (identidade e cultura; cidadania e trabalho; saúde
e meio ambiente) e o 2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 2 eixos temáticos, com um
ano de duração cada um ( trabalho e sociedade, meio ambiente e movimentos sociais).
Destaca-se ainda a Proposta Pedagógica da EJA, na unidade em destaque, que tem sua
estrutura curricular conforme os tempos formativos, delineando os temas geradores de cada
tempo e recorte de aprendizagem. Para efeito de circulação dos estudos, a orientação
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cristalizada no interior da Proposta Pedagógica da Escola é que a vivência dos educandos seja
o subsídio para o planejamento dos conteúdos. Os mesmos conteúdos são fundados, ainda, a
partir da vivência da EJA no município e não apenas em livros didáticos ou em currículo
generalista, ou nas legislações vigentes, atendendo, assim, certas peculiaridades da escola –
tempo de formação da vida jovem, adulta e também idosa, sujeitos da EJA.
Nesse sentido, as experiências dos educandos devem orientar as escolhas das temáticas
e das estratégias perseguidas na elaboração dos novos conhecimentos e saberes, para que
novas questões e intervenções venham a ser formuladas pelo grupo. Entretanto, é necessário
trabalhar os conhecimentos historicamente acumulados, pela humanidade, na explicação da
vida real, os costumes dos homens, os problemas que afetam a todos, os conflitos, as crenças
que explicam e orientam suas vidas, bem como todas as formas de expressão que utilizam,
afinal “não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva
ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse
trabalho” (FREIRE, 1998, p. 29).
Pode-se inferir, com base no método de trabalho proposto pela unidade escolar, em
fito, a identificação das palavras-chave do vocabulário dos alunos – as chamadas palavras
geradoras. Elas devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da
comunidade em que se atua, como por exemplo, "tijolo" para os operários da construção civil.
A ideia é que em salas de aula da modalidade EJA todos possam aprender juntos, uns com os
outros, e, para tanto, faz-se necessário que as relações sejam afetivas e democráticas,
garantindo, deste modo, a todos, a possibilidade de se expressar. Nesse sentido, uma das
grandes inovações da pedagogia freiriana é considerar que o sujeito, da criação cultural, não é
individual, mas coletivo – de forma implícita, das mesmas bases das relações intergeracionais
na EJA.
Dito isto, com base na construção teórica, escolhida no desenvolvimento desta
pesquisa, evidencia-se a importância da Escola Municipal José Guedes figurar enquanto lócus
para tal pesquisa. Os números, em relação às outras tantas escolas, dentro do perfil atual do
próprio coletivo da EJA, destacam-na enquanto espaço com maior abrangência para
intervenção, ademais, é a escola que mais conta com a efetiva participação dos sujeitos da
EJA.
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2.2.2 Sujeitos da pesquisa

Quanto aos sujeitos da pesquisa, faz-se necessário, inicialmente, contextualizar o
conceito de sujeitos da EJA. Para tanto, pelo que aponta Arroyo (2011), que os sujeitos da
EJA são aqueles os quais tiveram seu acesso ao ensino regular negado ao longo de anos
Assim, são parte do legado de construção dos sujeitos da EJA aqueles que não tiveram acesso
à educação escolar em seu tempo “regular” quando criança, por isso Freire (1998) afirma que
a EJA deva ser um processo de educação diferente daquele destinado as crianças nas escolas
regulares.
Desta forma, é possível pensar os sujeitos da EJA, de acordo com Arroyo (2011),
dentro do recorte real dos sujeitos da EJA, na Escola Municipal José Guedes de São Felipe –
BA. Primeiramente, faz-se indispensável entender que os sujeitos da EJA, em São Felipe, são
sujeitos que não tiveram o direito de acesso à educação quando criança. Logo, percebe-se,
através da proposta prevista, no Projeto Pedagógico da EJA, da Escola Municipal José
Guedes, a preocupação da proposta curricular e pedagógica, abarcando um perfil demográfico
de indivíduos para além de 18 (dezoito) anos, com uma realidade socioeconômica e cultural
bem diversificada, pois estes advêm de uma realidade rural e urbana onde pertence à classe
trabalhadora, com uma maior incidência de sujeitos pertencentes à classe de aposentados,
pensionistas e beneficiários de diversos programas sociais; em grande maioria mulher, de
etnia negra, atendendo então uma expressiva realidade de gênero, raça, classe e etnia e desta
forma é agrupada a sala de aula da EJA, nesta referida escola.
É válido, ainda, tencionar que os sujeitos das investigações das representações sociais
são sempre caracterizados com informações sobre idade, gênero, etnia, série em que se
encontram, localização geográfica de moradia; desta mesma forma foi caracterizados, nesta
pesquisa, os sujeitos. Isso mostra a intrínseca ligação entre a objetivação da representação
social enquanto metodologia e a ideia central desta pesquisa que, além de investigação, tem
sua característica marcante na representação de práticas sociais propositivas de mudanças da
realidade.
Compreender que essas especificidades são características da educação de jovens e
adultos em São Felipe – BA significa, também, perceber condição de pessoas humanas e sua
condição social de sujeitos excluídos e de classes populares. Sendo assim, precisa-se conhecer
e considerar as características dos sujeitos da EJA, o que, por extensão de sentido, implica na
reflexão sobre os sujeitos desta pesquisa, especialmente a realidade e problemática social dos
mesmos.

42

A esse respeito, destaca-se a pluralidade dos sujeitos, com valores, origens,
experiências, atitudes, características, e culturas. Os estudantes, pertencentes à modalidade
EJA, da Escola Municipal José Guedes, e sujeitos desta pesquisa, pessoas de diversas fases
etárias5, jovens entre 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) anos, adultos com idade entre 30 (trinta)
e 59 (cinquenta e nove) anos e pessoas idosas, com idade igual e acima de 60 (sessenta) anos;
estes, conforme a realidade da escola, aqui representada, em maior percentual pertencente à
categoria de adultos e de pessoas idosas. Estes são os sujeitos da EJA na Escola Municipal
José Guedes , sendo que para esta pesquisa o quantitativo destes foram de 47 (quarenta e sete)
estudantes da EJA de um total de 66 (sessenta e seis) matriculados no início do ano 2017, na
referida escola.
Destes 47 (quarenta e sete) pertencentes à pesquisa vigente, eram: 08 (oito) do sexo
masculino e 39 (trinta e nove) do sexo feminino. Vê-se, deste modo, que a questão do gênero
marca fortemente aos números; percebe-se que, majoritariamente, o espaço da EJA, neste
caso, é composto de mulheres; ainda, destaca-se o número de pessoas negras e tal evidência
autodeclarados pelos sujeitos em sintonia com a observação da pesquisadora.

Gráfico 1: Estudantes da EJA
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Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

5

Vale-se considerar que a cronologia determinante de uma pessoa, nas fases da vida, acontece por meio das
legislações. Assim, denominam-se jovens, conforme Estatuto da Juventude, Lei no 12.852/2013, todas as
pessoas com idade de 19 a 29 anos; pessoas adultas, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (1999), são aquelas que possuem entre 30 a 59 anos; a última fase da vida, de acordo com o
Estatuto da Pessoa Idosa, L10741/2003, encontram-se as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
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Em se tratando da relação da intergeração, existente na turma, tem-se o seguinte
quantitativo, 03 (três) do número total, possuíam idades entre 19 (dezenove) a 29 (vinte e
nove) anos – representação do segmento etário juventude; 17 (dezessete) estavam entre a
faixa etária de 30 (trinta) a 59 (cinquenta e nove) anos – categoria adulta; e 27 (vinte e sete)
com idade de 60 (sessenta) anos acima – categoria de pessoa idosa.

Gráfico 2: Fase Geracional
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Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

É importante ressaltar que os números desta pesquisa se dão justamente na escolha da
escola pela aproximação da pesquisadora, que já realizou atividades profissionais6 no local e
por ser a escola que mais adere e possui pessoas idosas significantes no contexto da EJA em
São Felipe – BA; ademais, por ter como objetivo a situação da violência contra pessoa idosa,
deste modo, ter o público alvo inserido no processo investigativo faz grande diferença, pois a

6

A pesquisadora atuou como Assistente Social na cidade de São Felipe- BA, no período de 2010 a 2017, na
Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente, em meados de 2013, atuando como assistente
social do CREAS e como conselheira municipal em favor da pessoa idosa, foi quando aproximou-se ainda mais
da realidade da situação de violência contra pessoa idosa e estreitando então os laços com o fenômeno da
violência doméstica e familiar contra pessoas idosas nas escolas que tinham jovens, adultos e pessoas idosas
estudando, foi momento crucial para a pesquisadora. Destaca-se que foi relativamente falado numa turma de
EJA, na Escola Municipal José Guedes, onde na época era 90% de pessoas idosas na EJA, turno noturno, que a
pesquisadora despertou interesse nesta problemática.
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própria representação social faz com que se possa refletir a importância de falar com as
pessoas alvo das pesquisas e não falar das pessoas ou até para estas pessoas.
Isto posto, faz-se necessário dar uma identidade a cada um destes e, atendendo a questão
ética, como prevalece a resolução 466/12 a qual assegura a necessidade de resguardar
identidade de seres humanos, neste trabalho serão denominados de flores os homens e
mulheres, sujeitos da Escola Municipal José Guedes, como se pode constar na Tabela 2:
Estudantes 2017 (que apresenta outras singularidades de cada sujeito (sexo, etnia e idade).

Tabela 2: Estudantes 2017
Nº

SUJEITOS

IDADE

SEXO

ETNIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
27

Acácia Amarela
Acácia Branca
Alfazema Branca
Alfazema Lilás
Azaleia branca
Azaleia rosada
Camélia branca
Camélia rosada
Camélia vermelhaCouve Ornamental
Cravo amarelo
Cravo branco
Cravo rosado
Cravo vermelho
Crisântemo amarelo
Crisântemo branco
Crisântemo vermelho
Dália amarela
Dália rosada
Dália vermelha
Delfinio
Girassol
Hortência
Jasmim
Lavanda
Magnólia
Margarida
Miosótis
Narciso
Neveda
Orquídea

33
55
51
48
59
58
29
59
61
41
58
27
67
61
64
56
61
66
60
60
65
31
28
63
69
71
56
76
63
63
61

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Negra
Negra
Negra
Negra
Parda
Negra
Negra
Negra
Negro
Negra
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negra
Negro
Negra
Negro
Negra
Negro
Negra
Negro
Negra
Negra
Parda
Parda
Negra
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28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Papoula
Peaonia
Rabo de Gato
Rosa (de qualquer cor)
Rosa amarela
Rosa branca
Rosa branca
Rosa champagne
Rosa laranja
Rosa rosa
Rosa vermelha
Santolina
Sempre-viva
Sentêla
Tulipa amarela
Tulipa vermelha
Vinca
Violeta Lilás
Violeta Vermelha

66
55
60
47
60
44
67
62
67
64
65
59
69
74
67
65
60
68
66

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Negro
Negra
Parda
Negra
Branca
Negra
Parda
Negro
Negra
Parda
Negra
Parda
Negra
Parda
Negra
Parda
Negra
Parda
Negra

Fonte: Elaboração da pesquisadora 2018

Sendo estes sujeitos todos da modalidade da EJA, na escola onde ocorreu a pesquisa,
foi realizada a apresentação do projeto de pesquisa, antes mesmo da pesquisadora iniciar com
a aplicação do Pré-teste. Nesse sentido, foi explicitado que a pesquisadora já possuía uma
aproximação na escola, porém é importante ressaltar que esta aproximação se intensificou
com a observação participante da pesquisadora, quando levantou sua inquietação inicial e
principalmente quando realizou uma visita técnica para firmar sua inquietação com a
realidade atual, do momento da visita, momento que seria iniciado ali de fato as fases de uma
pesquisa. Desta forma, a pesquisadora, além de maior aproximação para o trabalho de campo,
precisava-se criar uma confiabilidade entre ela e os sujeitos, de forma que a apresentação do
projeto de pesquisa foi o meio transparente e ético para se efetivar esta confiança. Desta
forma, vale ressaltar, foi realizada a apresentação do projeto a ser desenvolvido na Escola
Municipal José Guedes aos sujeitos da pesquisa, público alvo, logo essencial para processo da
pesquisa. Cientes do objetivo da pesquisa, os sujeitos se mostram executam a adesão à
participação voluntária da pesquisa e confirmaram sua adesão mediante a assinatura de cada
um e com preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ressalta-se que os
sujeitos que não assinavam o nome, se identificam com a digital e um colega assinou A
ROGO.
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2.2.3 Dinâmica da Pesquisa

Destaca-se, em tempo, nesta fase da pesquisa, que não se obteve alguma dificuldade
sequer no desenvolvimento da dinâmica da pesquisa, primeiro pela aproximação da
pesquisadora com os sujeitos e lócus desta pesquisa; segundo pela transparência estabelecida
pela pesquisadora e os outros atores sociais da pesquisa.
Outrossim, na execução de todas as etapas, foi realizado, além da apresentação aos
estudantes da EJA, apresentação do Projeto de Pesquisa, no processo de seleção da candidata
ao Mestrado, pois a pesquisadora precisava garantir que seu lócus de pesquisa seria possível.
Sendo aprovada no Mestrado, no momento da segunda fase da pesquisa, que se dá pelo
trabalho de campo, a pesquisadora apresenta-se a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
Esporte e Lazer, da cidade São Felipe – BA, na gestão 2017 a 2020, a qual sempre ofereceu o
suporte necessário para acesso aos documentos internos, bem como a viabilização de acesso a
Coordenação Municipal das Escolas, com EJA e, intrinsecamente, aos gestores e professores
da Escola Municipal José Guedes; estimulando e fortalecendo a importância da pesquisa para
a educação do município, além da construção de possíveis políticas públicas, uma vez que se
pensar a problemática da violência contra pessoa idosa, em São Felipe, vem sendo um desafio
devido a demanda vigente.
Sendo assim, a fase exploratória, inicia-se desde o momento em que a pesquisadora
tem esta aproximação com o lócus, antes mesmo de idealizada a pesquisa, efetivamente.
Tendo a pesquisa delimitada no seu processo de Mestrado, a pesquisadora passa a visitar
esporadicamente a escola para uma observação participante, agora com alguns aspectos mais
definidos. Foram realizadas algumas visitas para observações, em sala, quando os sujeitos
estavam em aula, além de leituras e levantamento teórico.
Posterior à observação, maior apropriação teórica sobre a temática estudada, para
tanto, foi realizada a apresentação do projeto, no primeiro encontro com os sujeitos na escola,
a fim de dialogar mais precisamente sobre o projeto e suas etapas e, neste ínterim, a possível
aplicabilidade do instrumento de coletas de dados, definido nesta pesquisa como Pré-teste
(Apêndice A).
Após esta fase exploratória, foi iniciado o trabalho de campo, ambas as fases
defendidas por Minayo (2003) como fases da abordagem qualitativa conforme subsecção 2.1.
Em tempo, é importante reiterar que para a elaboração dos instrumentos e técnicas desta
pesquisa, a observação da pesquisadora e aproximação com o lócus foi extremamente
importante.
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Para tanto, foram elaborados os seguintes instrumentos e técnicas: Pré-teste e Pós-teste
(Apêndice A), Observação, Análise Documental e os Encontros Formativos. Após a
aplicabilidade de todos os instrumentos e técnicas, momento da análise dos dados e da
elaboração de um Manual Didático (Apêndice B) intitulada Práticas Socioeducativas e
Intergeracionais, com os dez encontros formativos, por se tratar de uma etapa imprescindível,
desta pesquisa, que é a construção de um produto final como regras adotadas pelo Programa
MPEJA – UNEB.
Por fim, destaca-se que para analise dos dados a pesquisa teve o aporte dos Discursos
dos Sujeitos Coletivos – DSC que é um momento do método da Representação Social. As
ações elencadas podem ser visualizadas a partir do Diagrama 3: Dinâmica da pesquisa.
Diagrama 3: Dinâmica da pesquisa

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018
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A seguir, o detalhamento de todos os instrumentos e técnica desenvolvida nesta
pesquisa:
A – OBSERVAÇÃO

Todo o percurso metodológico pensado para o desenvolvimento, desta pesquisa, se
inicia com base na práxis profissional da pesquisadora acrescida às muitas teorias que
subsidiam a facção de uma pesquisa acadêmica. Dito isto, percebe-se o que a teoria da
representação social defende a importância da aproximação do pesquisador com o lócus e
sujeitos da pesquisa. Afinal, a representação social não se trata de um simples levantamento
de dados, mas de um levantamento que se assegure o processo sério e ético, da pesquisa, a
partir, também, da observação e familiaridade entre o pesquisador, objeto de estudo e sujeitos
da pesquisa.
Assim, fez-se necessário, como afirma Ludke e André (1986) para a observação se
tornar um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação controlada e
sistemática, pois implica a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma
preparação rigorosa do observador no campo, chegando a perceber o que Souza Filho (1995)
afirma quanto ao método de observação sistemática que deve ser pré-requisito para qualquer
passo à frente no campo de pesquisa.
Conquanto, para Gil (2008), a observação constitui-se enquanto elemento essencial da
pesquisa, desde a problematização do problema, o que se efetivou neste trabalho científico a
partir da observação, nos espaços e atuação profissional, passando pela construção de
hipóteses, de coleta dos dados, análise e interpretação dos dados. É na fase exploratória e do
trabalho de campo que a observação direta acontece, ou seja, a observação participante. Nesse
sentido, pode-se afirmar que a observação se dá em diversos níveis e uma delas é a
observação participante que, de acordo com Gil (2008), é uma observação ativa, que consiste
na participação viva de conhecimentos na vida da comunidade, sejam estes de forma política,
cultural, psicossocial, espiritual do grupo ou de uma situação determinada.
A observação participante foi um momento essencial, pois promoveu a elaboração e
aplicação do Pré-teste/Pós-teste, bem como contribuiu para as análises dos resultados. Para
tanto, aponta-se como prioridade, nesta etapa, três elementos observados, como se pode
observar no Quadro 2: Elementos Observados: o primeiro elemento, as relações
intergeracionais, ao longo de toda pesquisa; o segundo elemento, conhecimento sobre os
direitos e violência para com a pessoa idosa, antes e depois dos Encontros Formativos; o
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terceiro elemento, a mudança de concepções e comportamentos, após os Encontros
Formativos. Em suma, tais elementos subsidiaram todas as próximas etapas descritas.

Quadro 2: Elementos Observados

EELEMENTOS OBSERVADOS
 RELAÇÕES INTERGERACIONAIS
 CONHECIMENTOS SOBRE VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA
 MUDANÇA DE CONCEPÇÃO E COMPORTAMENTO
Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018

B - PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

O Pré-teste e o Pós-teste (Apêndice A) é um questionário único, porém aplicado em
momentos diferentes, respeitando a singularidade de cada momento, bem como sua
construção não foi realizada de forma aleatória, mas precisamente a partir da observação
realizada desde o primeiro contato da pesquisadora com o lócus e sujeitos da pesquisa. Ambos
constituem-se enquanto instrumentos de extrema relevância para coleta de dados nesta
pesquisa, em outros termos, “o pré-teste de um instrumento de coleta de dados tem por
objetivo assegura-lhe validade, clareza dos termos e precisão”. (GIL, 1999, p.137); em tempo
que o pós-teste segundo Gil (1999) são utilizados para medir o conhecimento adquirido pelos
participantes em uma formação, capacitação, formação, etc. Neste caso é importante destacar
que ambos os instrumentos foram elaborados com as mesmas perguntas, pois foram
priorizados os elementos observados de modo que estes representam o discurso dos sujeitos
coletivos e com isto chega-se a representação social desta pesquisa; avultam-se, ainda, no
tocante à pesquisa, três blocos os quais estimularam para as dez perguntas que compõem o
Pré-teste e o Pós-teste, como se pode visualizar no Diagrama 4: Blocos de discussão
Destaca-se, com a aplicação do Pré-teste e do Pós-teste, objetivou-se tanto identificar
o conhecimento prévio, acerca dos elementos observados por parte dos sujeitos da EJA, da
Escola Municipal José Guedes – os quais são conhecimentos advindos da sua história de vida,
cultura – como também identificar sua compreensão destes elementos, após o processo de
formação, nos Encontros. Pode-se inferir, deste modo, que estes recursos metodológicos, são
semelhantes a um questionário que Marconi & Lakatos (1999) denomina como “instrumento
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de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por
escrito” (MARCONI; LAKATOS, p. 100).

Diagrama 4: Blocos de discussão

• Relações
Intergeracionai
s

PRÉ-TESTE

BLOCOS DE
DISCUSSÃO
• Direitos
da pessoa
idosa

• Violência conta
Pessoa Idosa

PÓS-TESTE

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018

Desta forma o Pré-teste e o Pós-teste foi aplicado com os 47 (quarenta e sete) sujeitos
da pesquisa, estudantes da modalidade EJA do turno noturno, da Escola Municipal José
Guedes, onde todos responderam adequadamente o que sabiam antes dos Encontros
Formativos, deixando em branco o que não conheciam; o que foi aprendido ou agregado, a
posteriori. Importa-se, diante do exposto, mencionar que a aplicação do Pré-teste se deu
respeitando as limitações e possibilidades dos sujeitos da EJA, de modo que aqueles que
sabiam ler e escrever respondia o próprio material; os que não liam ou não escreviam, tiveram
ajuda.
Faz-se pertinente, a baila das informações, elucidar que, para a elaboração do
questionário a pesquisadora se apropriou dos elementos levantados na observação
participante, no momento dos planejamentos dos Encontros Formativos foi utilizado o prévio
conhecimento a partir do Pré-teste que estava organizado a partir dos blocos específicos.
Dito isto, ressalta-se, nesta proposta, que na coleta de dados avulta-se outra
característica importante, a linguagem mais possível da realidade natural onde (e como) o
fenômeno ocorre. De modo que o Pré-teste, assim como o Pós-teste, pode facilitar o processo
de investigação, a intervenção e a representação social, esta última como resultados
encontrados da pesquisa; afinal, como assegura Paulo Freire (1992), é preciso falar com o
outro e não do outro para a transformação social ocorrer.
Enquanto o Pré-teste, com o conjunto perguntas, identificou o grau de conhecimento
dos sujeitos da pesquisa acerca das relações intergeracionais, dos direitos da pessoa idosa e da
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violência contra as pessoas idosas. O pós-teste, aplicado ao fim dos dez Encontros
Formativos, mensura o nível de conhecimento sobre o aprendizado adquirido dos sujeitos
envolvidos. É importante mencionar que todo processo de aplicação do pós-teste foi baseado
a rigor pelo pré-teste, respeitando a singularidade dos sujeitos.
Com o pré-teste, a fim de conceber os resultados obtidos a partir dos Encontros que
foram planejados e promovidos a partir de Práticas Socioeducativas, através das relações
intergeracionais, pode-se elencar o nível de representação social dos sujeitos por meio dos
comportamentos e conhecimentos coletivos, como afirma Moscovici (20015). Tais
características podem ser encontradas nos dados analisados.
Ademais, organizados ao final da formação, os sujeitos da pesquisa responderam o
Pós-teste que, além de medir o grau de conhecimento pós os Encontros, puderam contribuir,
também, na análise quanto às práticas socioeducativas, desenvolvidas nas oficinas, se foram
bem-sucedidas, aumentando o conhecimento do participante sobre o conteúdo desenvolvido e,
neste interim, perceber a etapa final da representação social.
Destarte, para mensurar os dados obtidos no Pré-teste e Pós-teste o processo
metodológico utilizado teve como base o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), o qual será
mais bem conceituado após a breve descrição da organização dos Encontros Formativos.

C – ANÁLISES DOCUMENTAIS

Como uma pesquisa qualitativa se enquadra, também, na modalidade da chamada de
análise documental, o presente trabalho buscou possibilitar este procedimento para melhor
ampliar as categorias estudadas. Desta forma. Objetivou-se, na análise documental,
identificar, em documentos primários, informações que sirvam de subsídio para responder
alguma questão de pesquisa.
A pesquisa documental se caracteriza pela pesquisa “[...] de materiais que não
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo
com os objetos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 45). O uso de documentos, para a pesquisa, traz
uma riqueza de informações, já que elas podem ser utilizadas em várias áreas de ciências
humanas e sociais, aproximando o entendimento do objeto na sua contextualização histórica
e sociocultural, além de complementar a pesquisa, subsidiando dados encontrados por outras
fontes, no sentido de corroborar a confiabilidade dos dados, como afirma Martins e
Theophilo (2009).
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Destaca-se, a partir de Gil (2008), uma similaridade que a pesquisa documental
possui com a pesquisa bibliográfica, de forma que esta se embasa diretamente nas fontes
científicas e materiais impressos e editados, como livros, enciclopédias, ensaios críticos,
dicionários, periódicos, artigos, teses, etc., e a pesquisa documental, por sua vez, levanta
materiais que ainda não foram editados, ou que não receberam um tratamento analítico
suficiente, como cartas, documentos cartoriais, memorandos, correspondências pessoais,
avisos, agendas, diários, propostas, relatórios, atas, estudos, avaliações, etc. Ou seja,
configura-se como uma pesquisa caracterizada pela busca de informações em documentos
que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais,
revistas, cartas, filmes, gravações, entre outras matérias informativas.
Ressalta-se, nas áreas de educação, assistência social, saúde, entre outras políticas
sociais, os relatórios, planejamentos de aula, atividades, projetos, diário de classe, Projeto
Político Pedagógico (PPP), prontuários do paciente, as portarias, as resoluções, os planos de
ação, entre tantos outros. Na presente pesquisa, os documentos, fonte de análise documental
foram os relatórios técnicos, construídos pela pesquisadora, que atuou no período de 2010 a
2017. Para Richmond (1917) um relatório técnico, na área das ciências sociais, pode ser
compreendido como um “diagnóstico social” que se define como uma ferramenta de
investigação em territórios para conhecer a realidade local. São documentos cujo objetivo
específico é sistematizar informações que implicam conhecer e compreender os problemas e
necessidades dentro de um determinado contexto, as causas e evolução dos problemas para
então consolidações de estratégias de intervenções sociais.
Como todo procedimento de pesquisa a análise documental também se estabelece
num processo no se faz necessário elencar certos pontos, para melhor compreensão do
procedimento. São cinco os pontos que estabelece uma análise documental de qualidade. O
primeiro deles é o contexto, que importante uma análise do contexto histórico e social em
que foi elaborado o documento; o segundo ponto é conhecimento da identidade, dos
interesses e dos motivos da escrita da pessoa que se expressou, afinal, saber quem é o autor é
de extrema importância pela sua intencionalidade; o terceiro ponto é a autenticidade e a
confiabilidade do texto, neste elemento se configura a importância de assegurar-se da
qualidade da informação transmitida; o quarto ponto é a natureza do texto, a procedência do
documento facilita verificar sua autenticidade (existem documentos de natureza teológica,
médica, jurídica, psicossocial, entre outras, são estruturas diferentes, de acordo com o
contexto); por fim, o quinto ponto intitulado de conceitos-chave – este é necessário para o
entendimento do sentido dos termos empregados no documento.
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É válido, em tempo, ressaltar que os relatórios técnicos, utilizados nas análises de
dados, visou subsidiar dados que apontassem a existência da violência como uma realidade
social, do município de São Felipe – BA. Contudo, conforme resolução 466/12, por ser um
material que consta muitas informações, teve-se os dados analisados, porém não foi possível
anexar como materiais, neste trabalho, especificamente, pela divulgação de informações
sigilosas acerca da situação de pessoas idosas.
D – ENCONTROS FORMATIVOS

A esse respeito, destaca-se que os Encontros Formativos foram planejados a partir de
uma exaustiva e densa leitura articuladas à observação, bem como aos resultados do Pré-teste,
compreendeu-se como uma triangulação. Os Encontros Formativos a partir da triangulação,
inspirados nos processos educativos de Paulo Freire e de Enrique Pichon – Rivière (1991), os
quais percebem pontos confluentes com a prática social que Freire (1998) defende não apenas
como uma ação individual do homem, mas, especialmente, como relação transformadora
deste – com os outros homens e com a natureza, tornando-o sujeito eminentemente social,
tendo então um entrelaçamento com a teoria da representação social.
Diagrama 5: Triangulação

OBSERVAÇÃO

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018

Desta forma, para cada Encontro Formativo, que totalizaram dez, foi possível levantar
uma categoria a ser trabalhada. Ressalta-se que além da triangulação, as categorias foram
também definidas, conciliando, deste modo, às contribuições advindas das professoras das
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turmas da EJA, da Escola lócus desta pesquisa, as quais colaboraram através das suas
identidades profissionais e com temas geradores, trabalhados em sala, ao longo do ano letivo,
como previa o Projeto Pedagógico do Curso. As categorias a serem trabalhadas em cada
Encontro Formativo foram:

Tabela 3: Categorias para Encontros Formativos

CATEGORIAS PARA ENCONTROS FORMATIVOS
1 – Sociabilidade entre os Sujeitos
2 – Geração
3 – Relações Intergeracionais
4 – Direitos da Pessoa Idosa
5 – Estatuto do Idoso
6 – Rede de Atendimento a Pessoa Idosa
7 – Violência Contra Pessoa Idosa
8 – Participação Social
9 – Socialização do Conhecimento
10 – Concepção e Mudança Social

MANUAL DIDÁTICO
Práticas Socioeducativas e Intergeracionais

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018

Dado o exposto, é possível pensar, ainda, quanto ao levantamento das categorias, para
a o planejamento dos Encontros Formativo, nos ideias de Freire (1986) que, em sua prática
pedagógica, criou os “círculos de cultura”, estes como unidades de ensino substitutivas da
escola tradicional onde constituíam espaços em que pessoas se reuniam para discutir a vida
familiar e profissional, aprendendo com o grupo e ampliando, entre outras significações, suas
leituras de mundo que com isso; configurando, assim, a ação educativa libertadora.
Tais inspirações para construção do planejamento dos Encontros Formativos
promovem a tentativa de desconstrução de conceitos e certezas estabelecidos, pois a partir das
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práticas socioeducativas vivenciadas, os sujeitos intergeracionais, envolvidos em um
entrelaçamento entre a verticalidade, história pessoal de cada membro, e a horizontalidade,
dimensão do momento reflexivo, podem analisar as categorias chave, do presente estudo, e
então, perceber como foi reconstruída os conceitos das categorias em questão.
É importante ressaltar que para o desenvolvimento dos Encontros Formativos a
proposta, além de planejada conforme as contribuições das educadoras, responsáveis pelas
turmas da EJA; foi, portanto, alinhada em consonância com a Gestão Escolar que cediam um
dia de aula, durante dez semanas. Destacando que nas noites que ocorriam os encontros, com
a pesquisadora deste trabalho, as professoras das turmas não participavam, pois, foi percebido
que quando as professoras estavam presentes, os sujeitos não se sentiam participantes ativos
no processo, por ora, natural quando se trata de uma realidade do processo de ensinoaprendizagem, especialmente quando se pensa na educação a partir da Pedagogia do
Oprimido de Freire (2000).
Aponta-se, neste ínterim, nos Encontros Formativos nunca a situação de não possuir
alguma noite que não obtivesse o quórum intergeracional, pois se por uma eventual situação
acontecesse, como as relações intergeracionais era a mais potente relação ocorrida nos
espaços da EJA e entre os sujeitos da EJA, os encontros seriam suspenso; porém, pela
dinâmica estabelecida, nas atividades, sempre lúdicas, com dinâmicas, horizontalmente com
os saberes entre todos, as quais se efetivam as práticas socioeducativas, através das relações
intergeracionais, as noites eram sempre quantitativamente completas.
Expressa ainda que destes Encontros Formativos, planejados a partir da triangulação
aqui nesta subseção descrita, compõe a demanda de elaboração de um Manual Didático o
qual terá a descrição de atividades como dinâmicas, jogos já testados e trabalhados,
compondo, assim, um manual de práticas intitulado Práticas Socioeducativas e
Intergeracionais, que objetiva, além de ser um produto final de regra do Mestrado
Profissional, um suporte que poderá ser socializado como um processo educativo testado e
intencional, para a efetivação da representação social mediante a problemática desta pesquisa.
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2.3 ANÁLISE DE DADOS: CONHECENDO A REPRESENTAÇÃO SOCIAL À LUZ DO
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC)

Para as analises dos dados, foi utilizado o DSC, método da Representação Social,
objetivando tecer com muito rigor e cuidado a compreensão do que advém do senso comum,
uma subjetividade e do que está sempre presente numa opinião, de um posicionamento,
manifestação ou postura de um indivíduo em sua vida cotidiana e em sua extensão com a seu
meio. Nesta pesquisa, a intenção é levantar as concepções e mudanças de comportamentos
dos sujeitos da pesquisa acerca da situação de violência contra pessoa idosa e como através do
método da representação social pode ocorrer a prevenção desta violência.
Moscovici (2012) afirma que para a mensuração e análise, de tais subjetividades,
opiniões, comportamentos, concepções, o DSC é a forma metodológica de expressar a
representação social; nesse sentido, a presente pesquisa, respalda-se na observação
participante, nos Pré-testes, nos Encontros Formativos e nos Pós-testes. Destarte, o Quadro 2:
Percurso da análise dos dados, aponta brevemente o percurso da análise dos dados, a partir do
DSC – cujo detalhamento se dá na seção 5: Práticas Socioeducativas na prevenção da
violência contra a pessoa idosa: Um olhar a partir da Representação Social.

Quadro 2: Percurso da análise dos dados

Fonte: Elaboração da Pesquisadora, 2018
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3
PRÁTICAS
SOCIOEDUCATIVAS
ATRAVÉS
DAS
INTERGERACIONAIS: UMA REALIDADE NOS ESPAÇOS DA EJA

RELAÇÕES

“Toda prática educativa demanda a existência de
sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que,
aprendendo, ensina.”
Paulo Freire (2002, p. 71)

Objetiva-se, nesta seção, apresentar as Práticas Socioeducativas através das possíveis
relações intergeracionais que ocorrem nos espaços de formação da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Reconhecem-se, neste sentido, que os espaços da EJA são espaços de potência
em diversidade geracional, pois, os sujeitos, desta modalidade, se constituem de jovens,
adultos e pessoas idosas, logo, as relações intergeracionais são expressivamente ativas, nestes
espaços, promovendo, assim, a troca de saberes, de valores; neste mote de experiência
motivacional que as práticas socioeducativas devem ser desenvolvidas.
As Práticas socioeducativas se construíram, neste trabalho, através das relações
intergeracionais, as quais possibilitam experiências vividas e compartilhadas pelos diversos
sujeitos da EJA e como tais vivências podem contribuir para a situação da violação dos
direitos humanos da pessoa idosa. Conquanto, percebe-se que para se pensar as práticas
socioeducativas, nos espaços de formação da EJA, tem-se, inicialmente, a necessidade de
elucidação quanto aos conceitos das categorias que subsidiam esta seção, bem como do
intercâmbio, destes conceitos, com a ideia de geração, intergeração, relações intergeracionais
e, por conseguinte, as Práticas Socioeducativas; por fim, como estas categorias se entrecruzam
na EJA, como direito dos sujeitos que tiveram o acesso à educação negado, ao longo de suas
vidas.

3.1 A EJA: UM ESPAÇO DE DIREITO, INCLUSÃO SOCIAL E RELAÇÕES
INTERGERACIONAIS

Para melhor esclarecimento no que tange às Práticas Socioeducativas, através das
relações intergeracionais, nos espaços da Educação de Jovens e Adultos (EJA), avulta-se, a
esse respeito, a necessidade premente de compreender como se efetiva este espaço da EJA
enquanto um espaço de inclusão da relação intergeracional. Assim, poder-se-ia encaminhar,
tal estudo, no que se refere à cronologia do tempo que legitima a EJA, sobretudo, no Brasil e
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toda sua história, advinda de todo o reflexo de uma sociedade brasileira excludente.
Entretanto, sobreleva-se sua construção intrínseca para o dialogo da EJA como espaço de
garantia de direitos e de inclusão social, o que remete ao ideário de Freire (1998), no sentido
de que a educação é um como campo de formação social, política e técnica.
Deste modo, no que tange à cronologia deste segmento educacional, faz-se
indispensável destacar que, no âmbito da educação formal (através das escolas), sempre
houve a preocupação ligada à ideia de organizar as turmas conforme os recortes do segmento
etário e, por muitos anos na história da educação, foi-se determinante esta proposta de
formação de turmas por meio de idades e gerações semelhantes, nestes mesmos espaços
formais, no contexto educacional, até o surgimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
no Brasil, que passa a se constituir em uma modalidade de ensino, tendo, para tanto,
Diretrizes Curriculares Nacionais regulamentadas pelo Conselho Nacional de Educação,
mediante aprovação do Parecer n° 11, de maio de 2000, que transcende a ideia de pensar seus
sujeitos a partir da idade.
Ainda de acordo com o parecer supracitado a EJA é reconhecida como “uma dívida
social não reparada para com os que não tiveram acesso nem domínio da escrita e leitura
como bens sociais na escola e fora dela” (BRASIL, 2000, p. 17). Este contexto de negação de
direitos é percebido de modo ainda mais evidente na realidade das cidades do interior, de
forma acentuada e com maior intensidade, como se pode verificar na realidade das escolas do
interior do Estado da Bahia, a exemplo; sobretudo nas regiões onde se localizam as escolas do
campo, regiões, via de regra, exploradas e esquecidas. Acerca dos coletivos populares,
representados por jovens e adultos analfabetos, Arroyo (2005) destaca:

Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que,
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem
histórias longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As
mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e classe
social. (ARROYO, 2005, P.250)

Partindo deste pressuposto, não se pode esperar que os indivíduos, deixados a seus
próprios e poucos recursos, possam superar sozinhos, os desafios que a sociedade atual
impõe. Neste sentido, vale ressaltar o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9394/96 a qual confirma, no artigo 4º, o dever do Estado com a educação
escolar pública, efetivado mediante a garantia de:
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[...] VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de
acesso e permanência na escola. O parecer 11/2000 do Conselho Nacional de
Educação – CNE/Câmara de Educação Básica – CEB, na página 5, do
capítulo sobre Conceito e Funções da EJA, reforça também a ideia de
oferecimento da Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade
educativa por meio de um modelo pedagógico próprio, a fim de criar
situações pedagógicas e satisfazer as necessidades de jovens e adultos.
(BRASIL, 1996, p. 6)

Assim, percebe-se que preconizado as legislações que aludem à EJA como direito
destes sujeitos que foram penalizados de alguma forma (na juventude, fase adulta e na
velhice) meios para conseguirem chegar à escola. Com intuito de legitimar tal assertiva,
acresce-se, ainda a Constituição Federal do Brasil, de 1988, na qual a Educação é vista como
um direito das pessoas jovens e adultas, com objetivo primordial de oferecer escolaridade aos
que não tiveram acesso ou continuidade à educação básica – indivíduos das classes populares,
em quase sua totalidade, favorecendo, assim, a inclusão social dessas pessoas em seu
exercício da cidadania plena.
Concernente a este tópico, Arroyo (2005) destaca a EJA como um direito de
indivíduos que trazem trajetórias escolares específicas e histórias de vida singulares e “teimar
em reduzir direitos a favores, à assistência, à suplência, ou a ações emergenciais é ignorar os
avanços na construção social dos direitos, entre eles à educação de jovens e adultos”
(ARROYO, 2005, p. 28). Partindo deste pressuposto, pode-se, ainda, trazer ao cerne das
discussões, a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, no Art. 10º inciso II o qual preconiza a ocorrência de
legislação específica, logo, torna-se imprescindível, discutir tais temáticas, da qual se
destacam os temas transversais específicos, dentre eles o “processo de envelhecimento,
respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos
sobre a matéria”. (Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, Resolução
nº2/2012).
Ainda tendo por base os subsídios encontrados em Arroyo (2013), pode-se destacar
que a EJA atende três grandes categorias etárias: jovens, adultos e pessoas idosas. Precisa,
contudo, garantir, de forma efetiva, os processos de práticas pedagógicas a partir de
“conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades
socioculturais [...]” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.108), desenvolvidos dentro ou fora de
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ambientes escolares, envolvendo um universo plural de práticas pedagógicas, que ocorrem em
diversos domínios da vida social.
Deste modo, a EJA divide-se em modalidade formal a partir de duas realidades de
educação a formal e a não formal. O espaço de educação formal, segundo Gohn (2006, p. 28)
“é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados”; por outro lado,
os espaços de educação informal, Gohn (2006) afirma ser “aquela que os indivíduos
aprendem durante seu processo de socialização na família, bairro, clube, amigos, etc.,
carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos herdados” (GOHN,
2006, p. 28). Por fim, tem-se dentro das concepções de educação brasileira, a educação não
formal que, nas palavras deste ator, é aquela que se aprende “no mundo da vida” (GONH,
2006, p. 28), via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente, em
espaços e ações coletivas cotidianas.
Ademais, com base nos estudos de Gonh (2006), pode-se inferir que as escolas que se
desenvolve por meio de uma organização sistemática de ordem sequencial e disciplinar, que
se divide por nível de conhecimento, se dá a partir da educação não formal, nos coletivos
populares em locais de trabalho, instituições religiosas, organizações comunitárias, sindicatos,
ONGs, entre outros.
Dito isto, a EJA, no Brasil, diz respeito ao processo educacional formal aos coletivos
populares, que tiveram o processo de educação negado, ao longo de um tempo; conforme
regulamentação, a idade mínima para ingresso na EJA é de 14 anos, não havendo limite
quanto à idade máxima o que garante, deste modo, a possibilidade de jovens, adultos e
pessoas idosas, das mais distintas faixas etárias, compartilharem do mesmo espaço
educacional. Neste ínterim, destaca-se a latência da relação intergeracional, no âmbito
educacional, na modalidade EJA.
Nesta linha de pensamento, na Educação de Jovens e Adultos fica perceptível esta
possibilidade, pois como pode ser legitimando, por teóricos e legislações, propõe-se, em sua
essência o partilhamento de gerações diversas como (jovens, adultos e idosos), sendo
marcado, sobremaneira, por ser uma realidade na qual se percebe a troca de solidariedade, a
troca de saberes, a troca de valores. Oliveira (1999) e Barros (1987), no tocante à temática,
mais especificamente no que se refere à relação entre as gerações – ou seja, relações
intergeracionais – destacam o repasse do conhecimento dos mais velhos para os mais novos,
reproduzindo, de certo modo, as relações sociais do início do século, em que o idoso era o
dono do saber, perpetuador do conhecimento, muitas vezes transmitido através de ordens e
ausência de diálogo.

61

Isto posto, surge a necessidade iminente de se discutir, em especial no viés acadêmico,
as relações entre distintas gerações. Neste tentame, salienta-se, para tanto, os contributos de
Salles Oliveira (1999) o qual se propõe uma reflexão acerca da convivência entre avós e
netos, defendendo, assim, a ideia de que é possível a convivência entre pessoas de diversa
faixa etária, de forma que esta convivência possa superar expectativas e promover
ensinamentos e aprendizados mútuos, pois, independentemente da condição etária, pode-se
aprender e mudar a partir da experiência do outro, tendo como premissa básica a igualdade de
direitos e respeito às diferenças.
Salles Oliveira (1999), a tempo, frisa que, através da convivência, avós e netos “são
capazes de criar práticas originais, de reinterpretar ideias e sugestões, de reinventar o que já
vem pronto e de fazer de suas vidas uma travessia de partilhas e mudanças.” (OLIVEIRA,
1999, p.14). Ainda segundo o autor em destaque, os idosos e crianças, de maneiras distintas,
se educam reciprocamente e tal realidade na EJA não se traduz em relações entre crianças e
pessoas idosas, mas entre jovens, adultos e pessoas idosas.
Tendo por base tal premissa, suporta-se, neste debate, o estabelecimento relacional
entre tal pressuposto ao pensamento de Vygotsky (2005), o qual enfatizava que o processo
histórico-social e o papel da linguagem, no desenvolvimento do indivíduo, é a questão central
para construção do conhecimento e aprendizado e esta aprendizagem se fortalece por meio do
sujeito com o meio, envolvendo o sujeito no procedimento de refletir a cultura, a sociedade,
as práticas e as interações. Para o referido autor o sujeito é interativo, uma vez que adquire
conhecimento a partir de relações intra e interpessoais, de igual modo, na troca com o meio, o
que se constitui como principal meio de aprendizado. Percebe-se que tal pressuposto se aplica
à modalidade EJA, ao que se compreende este como ponto fundamental no envolvimento dos
sujeitos desta modalidade de ensino.
Dito isto, os sujeitos da EJA enquanto indivíduos pertencentes a um lugar de direito e
de possibilidade precisam ser inclusos na reflexão, destes sujeitos, no processo da inclusão
social que, segundo Correia (2013), somente aparece quando se apresentam conceitos de
exclusão e esta concepção se dá pelas diferenças em que os indivíduos podem apresentar; a
inclusão, em contrapartida, cada vez mais crescente, sobretudo, nas discussões sobre políticas
públicas.
Nesse sentido, ainda de acordo com Correia (2013), a inclusão acontece em contextos
adversos, podendo ocorrer através de práticas de exclusão, na tentativa de se estabelecer
sentidos e regras contrárias à exclusão, estabelecida por determinados coletivos populares, ou
seja, por determinadas comunidade; consequentemente, este movimento, faz com que a
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comunidade ou família se molde às novas razões de existir, de ser e estar no mundo, gerando,
até mesmo, práticas inclusivas que se contrapõem ao que está estabelecido pela comunidade
local. Tais ponderações liga-se à EJA Brasileira, cuja realidade remonta uma forma de
inclusão às pessoas que, por vezes, foram excluídas do processo de educação e, em especial, a
pessoa idosa, o que faz com que a EJA seja entendida, também, como um potencial meio de
inclusão social a estes sujeitos.
Arroyo (2017) aponta a necessidade de se vincular o direito à educação com as lutas
pelos Direitos Humanos como lutas por justiça e dignidade para, assim, entender os
significados dos itinerários que os sujeitos da EJA, em especial os itinerários pela busca do
que lhes foi negado, em toda história social e educacional. Nesta esteira, atrela-se, ainda,
Gadotti (2013) que aponta a educação como direito e como elemento de emancipação social,
superação da pobreza e da exclusão social, nas palavras do autor em fito “a educação,
independentemente da idade, é um direito social e humano. Muitos jovens e adultos de hoje
viram esse direito negado na chamada “idade própria” e negar uma nova oportunidade a eles é
negar-lhes, pela segunda vez, o direito à educação” (GADOTTI, 2013, p. 19). Portanto, a EJA
atua como espaço de inclusão aos, historicamente, excluídos, os, nos termos de Arroyo
(2017), passageiros da noite, àqueles que só podem frequentar a sala de aula no turno noturno,
muitas vezes, em razão das demandas de trabalhos e de outras séries de razões.
Em sentido semelhante, a EJA é percebida como direito e inclusão social de pessoas
de diferentes contextos e frações de classes. Freire (2000) propõe uma educação libertadora,
envolvida com a transformação social e política dos sujeitos, o que vai ao encontro dos
objetivos percebidos pela modalidade EJA, pois, segundo este autor, de nenhum modo deve
ser atribuído o papel de neutralidade à educação:

[...] a educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a
serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele,
quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das estruturas
injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida como intocável.
(FREIRE, 2000, p. 27).

Conquanto, faz-se pertinente, considerar, para melhor entendimento, a pluralidade que
compõem os sujeitos da EJA, pois são em sua maioria “[...] pessoas pobres, negras e de baixa
renda, gente que ainda enfrenta desafios para ser reconhecida no país como detentora de
direitos.” (CARREIRA, 2014, p. 202) e, nesse panorama, encontram-se as específicas formas
de atuação e implementação da EJA, nos diversos programas e políticas educacionais, e, de
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igual modo, em São Felipe – BA, conforme o Projeto de Reorganização da Educação de
Jovens e Adultos de 2016, bem como todas as resoluções e pesquisas atuais, dos anos de 2017
e 2018. Neste contexto, percebe-se que a EJA, na cidade de São Felipe, se expressa na
perspectiva neoliberal, ou seja, enquanto ação que tenta preencher as enormes lacunas
deixadas pela ausência de políticas de universalização de direitos; e como meios de inclusão
social, tornam os sujeitos envolvidos (jovens, adultos e pessoas idosas) mais preparados e
qualificados à vida técnica e social, aumentando, assim, as possibilidades de alfabetização,
vivência social e emancipação cidadã.

3.2 PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS: UNIVERSO POSSÍVEL DE EDUCAÇÃO
ATRAVÉS DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS EXISTENTES NA EJA

Os últimos decênios, sobretudo no Brasil, foram marcados por grandes
transformações, tanto no campo socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e
da tecnologia. Iamamoto (2008) aponta que o processo de mudanças está enraizado na cadeia
capital x trabalho, em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no
âmbito do modo capitalista de produção. No percurso destas transformações, a sociedade
passa por grandes impactos como desemprego, injustiça social, fome, miséria, corrupção,
analfabetismo, violência, favelização, poluição do meio ambiente e os desmandos políticos de
toda ordem. Carvalho e Iamamoto (1983) resumem, assim, o pensamento acerca do mundo
atual, difundindo a concepção da questão social, considerada no mundo das ciências sociais,
nas palavras dos autores em destaque:
A questão social não é senão as expressões do processo de formação
e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano
da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a
qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade
e repressão. (CARVALHO; IAMAMOTO, 1983, p.77)

Assim, a questão social é uma categoria existente no mundo das ciências sociais para,
justamente, expressar a contradição fundamental existente do modo capitalista de produção.
Contradição, esta, fundada na produção e apropriação da riqueza gerada socialmente onde os
trabalhadores produzem a riqueza e os burgueses, capitalistas e/ou empresários, se apropriam
dela. Este é um ponto que se denomina de macrotransformações sociais, políticas, econômicas
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e estes pontos forjam uma nova forma de ser e de conviver em sociedade, de forma que se
denominam de microrrelações interpessoais.
Para tanto, é importante que se compreenda as vinculações entre as microrrelações
interpessoais que se estabelecem no envolvimento às relações macrotransformações de forma
que demanda, sobretudo da representação do estado, enquanto garantidor de direitos, uma
dialética interacionista, ou seja, ações metodológicas que pretende uma reorientação da
maneira em que as relações interpessoais se fortaleçam e criem estratégias de enfrentamentos,
na busca dos caminhos possíveis para a reorientação dos valores, condutas e perspectivas de
inclusão social dos invisíveis sociais, denominado, no contexto situacional, de práticas
socioeducativas.
Considera-se, neste ínterim, Costa (2011) no que tange ao conceito de práticas
socioeducativas, para o autor, é todo e qualquer tipo de educação social. Partindo desta
concepção a socioeducação ou educação social, no entanto, destaca e privilegia o aprendizado
para o convívio social e para o exercício da cidadania. Trocando em miúdos, proporciona, ao
individuo, no curso da sua existência, novas formas de se relacionar consigo e com o mundo,
ideia defendida, também, por Freire (2001) o qual pontua, em outros termos, que educação
social é educar para o coletivo, no coletivo, com o coletivo.
Deste modo, a educação é concebida não somente como um modo de escolarização,
mas como um processo político que contribui para a existência humana de construção de
cidadania. Porém, pensando de forma não apenas cronológica, mas, sistemática, precisa-se
ressaltar que todo processo que pensa a educação social é, essencialmente, um modo de
pensar a educação nos termos de Freire, este afirma que “a educação é sempre uma certa
teoria do conhecimento posta em prática [...]” (FREIRE, 2003, p.40). Pode-se assegurar, desta
forma, que a educação é sempre um determinado conjunto de ideias relativas ao
conhecimento, sendo praticadas.
Aqui, reconhece-se, em tempo, o papel da educação freiriana – quando se discute a
educação defendida por Freire é impossível não se pensar em um dos seus escritos mais
favorável ao cerne deste trabalho: Pedagogia do Oprimido. Isso porque é necessário pensar a
educação a partir do pensamento de transformações da sociedade, deste modo, sabe-se que a
partir das reflexões, deste autor em destaque, a educação, dentre outras coisas, inquiri, muitas
vezes, a despeito da manutenção das estruturas sociais e econômicas dominantes, que
impedem a própria transformação social. No entanto, em razão deste fato que surge a
necessidade de inovar sempre o fazer pedagógico, com propostas educativas, assim, as
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práticas socioeducativas surgem, neste contexto das relações, para pensar meios e estratégias
de enfrentamento de mundo, de realidade social e de transformação social.
Pensar esta transformação social é conceber, principalmente, o método de
alfabetização de adultos que Freire desenvolveu no pensamento pedagógico – assumidamente
político – de forma que o objetivo maior deste processo seja pensar a educação de forma que
esta possa conscientizar os sujeitos, de todo o processo. Sujeito este, em grande parte, oriundo
de uma realidade social de segregação e de desigualdade social; a proposta de Freire gira em
torno de, justamente, entender a situação do oprimido e pensar (e agir) em favor da sua
própria libertação, da libertação desta realidade.
Segundo Gadotti (1991), Freire é enfático ao afirmar que “a transformação da
educação não pode antecipar-se à transformação da sociedade, mas esta transformação
necessita da educação” (GADOTTI, 1991, p. 85). Em outros termos, necessita-se programar
práticas pedagógicas que vão além da educação formal, ou seja, escolar, mas, que também
envolva a comunidade, garantindo a inserção dos sujeitos, como forma de transformação na
medida em que seja capaz de responder às necessidades sociais dentre as especificidades
culturais, e pensando a educação como instrumento de democratização de conhecimento e
transformação, surgem as práticas socioeducativas, a partir das relações intergeracionais na
EJA, especialmente na experiência desta pesquisa na cidade de São Felipe – BA.
Diante disto, é importante pensar nesta prática como valorização de uma experiência
no espaço formal de educação, na modalidade da EJA, que, possivelmente, pode ser percebida
e implementada, também, em vivências comunitárias nas quais o produto final, desta prática
socioeducativa, tem uma intencionalidade: transformação social de uma dada realidade. Uma
educação conscientizadora como um instrumento necessário para a libertação do homem, uma
educação libertadora que viabiliza, ao homem, os instrumentos para desvelar a realidade e os
mitos criados pela desigualdade social. Partindo deste pressuposto, implica-se, ainda, que,
para pensar as práticas socioeducativas, é necessário, contudo, compreender que esta
educação, pelo que afirma Freire (2001), trata de uma educação de visão emancipatória,
respeitando as histórias singulares de cada sujeito, onde cada sujeito apresenta um
crescimento particular, que contribui para a transformação pessoal e da história.
Com intuito de legitimar tal pensamento, Gonh (2006) trata a educação formal, não
formal e informal como espaços capazes de efetivar a educação, esta educação na qual sempre
existem sujeitos, no processo de construção de saberes e estes espaços se dão desde a escola a
outros espaços. O presente estudo vislumbra, através da modalidade da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), uma discussão dos espaços não formais, como os movimentos sociais e
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populares, os diversos espaços das políticas sociais7, considerando, de igual modo, a educação
informal que se constitui nos grupos primários e secundários de sociabilidade humana como
famílias, escola, igrejas, entre outros.
Tendo esta educação promovida em seus diversos espaços, configura pensar a
diversidade enquanto possibilidades e, então, dar-se, à luz da educação popular, da educação
social e da educação comunitária. As práticas socioeducativas, nesse sentido, tomam como
inspiração o processo da educação social que, segundo Pereira (2013) pode ser definida como:

[...] uma prática educativa que busca a integração dos diversos indivíduos e
grupos marginalizados, lutando para que estes sejam considerados como
sujeitos de direitos; portanto, uma educação que está concomitantemente,
dentro e fora dos muros da escola, que pertence tanto ao campo das práticas
pedagógicas formais, como não formais, sem deixar de sensibilizar-se pelas
informais. Concebemos que essa educação é o campo onde as práticas se
fazem presentes e a pedagogia social, como ciência dessas práticas, busca
estudá-las, ao mesmo tempo, fornece-lhes possibilidades didáticas para sua
concretização. (PEREIRA, 2013, p. 2)

Isto posto, corroborando ainda com esta concepção de educação social, a qual é
necessária para melhor compreensão das práticas socioeducativas, Paiva ( 2011) apresenta a
Educação Social, de forma plural, muito humana; a Educação Social é para todos, numa
proposta de uma educação trabalhada para além do ambiente escolar, mas em espaços que
possam trabalhar o desenvolvimento humano. Compreendendo sua contribuição de concepção
a educação popular, percebe-se que a educação social permite conhecer a diversidade de
possibilidades, nas quais as ações e práticas educativas podem estar presentes, seja no
ambiente escolar ou em outros espaços que objetivam uma mudança social, como se pode
atestar, nas palavras de Paiva (2011), a esse respeito:

Educação Social como uma prática da Pedagogia Social que está além da
informação, porque acredita no ser humano como ser incompleto e que está
sempre sendo, um ser inacabado em constante desenvolvimento, por isso não
limitamos a Educação Social às classes sociais ou à criança, tão pouco aos
chamados “excluídos” pela sociedade. A Educação Social é para todos, e
está presente durante toda vida neste ser sensível, perceptível, capaz de
5

A expressão “política social” teve origem entre pensadores alemães de meados do século XIX. A partir daí, a
expressão passou a ser amplamente utilizada. A política social é uma política, própria das formações econômicosociais capitalistas contemporâneas, de ação e controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não
atendidas pelo modo capitalista de produção. Sendo assim se dão a partir de ações governamentais desenvolvidas
em conjunto por meio de programas que proporcionam a garantia dos seus direitos sociais e condições dignas de
vida ao cidadão de forma equânime e justa. (POTYARA, 2014, p. 57)
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transcender em seu meio social que se chama humano-e-ensinar, a educação
social fala do desenvolvimento humano do ser. (PAIVA, 2011, p. 41)

Assim, Paiva (2011) chama atenção ao fato de que, para enveredar nos processos da
Educação Social, além de novos olhares, deve-se ter clareza de esta ação precisa proporciona
práticas educativas que atenda as expressões da questão social. Portanto, requer-se, neste
ínterim, pensar práticas que permitam, além de contribuir com suas inovações, usufruir de
experimentos já existentes; as práticas socioeducativas, através das relações intergeracionais
ocorridas na EJA, deste debate, são pensadas no processo de prevenção e enfrentamento da
situação de violência contra pessoa idosa.
Ressalta-se, a tempo, que, de forma muito efetiva, esta discussão das práticas
socioeducativas, através das relações intergeracionais vão além dos espaços de formação da
EJA, sobretudo porque as relações intergeracionais ocorrem em todos e quaisquer espaços que
existam seres humanos; ademais, evidencia-se, de modo mais contundente, que o estudo
destas práticas, em grupos mais vulneráveis, faz-se imperioso, principalmente para
demonstrar que tais práticas podem servir de meios para intervenção social, que dialoga em
articulação com as práticas de educação de liberdade.
Freire compreende que a integração resultante de pensar o sujeito capaz de ajustar-se à
realidade, acrescida da possibilidade de transformá-la, é, inicialmente, a necessidade de uma
proposta pedagógica capaz de constituir-se em ação formadora da realidade e, assim,
apresenta-se a socioeducação. Dito isto, partindo do ponto de vista semântico, das palavras,
sabe-se que as palavras têm um sentido de base e um sentido contextual.
Assim, percebe-se que pensar a ideia da socioeducação, para compreender o conceito
de práticas socioeducativas, a partir de Freire, seria um tanto complexo, tendo em vista que o
referido teórico nunca se utilizou desse termo, porém, Freire sempre utilizou, em suas teorias,
o termo “ação cultural”, que supõe atuação dos sujeitos, entendida por ele como tudo que o
homem construiu em sua relação ao seu meio. Além disso, como o próprio teórico aponta, em
Extensão ou Comunicação? (1962), as palavras podem ser compreendidas a partir dos
diferentes contextos e, deste modo, “ação cultural” pode se compreendida, neste estudo, como
socioeducação.
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Pode-se inferir, com intuito de endossar tal associação, que Freire, em seus estudos,
mostra forte influência do surgimento do Serviço Social8 no Brasil, sobretudo, para suas
formações iniciais, e mesmo sem Freire citar o termo socioeducação, percebe-se no seu
ideário grande compreensão da ideia que o termo carrega; Freire reconheceu a influência das
assistentes sociais em sua formação inicial. Com isso, é possível pensar, neste trabalho, a
ideia da socioeducação, no contexto do Serviço Social, que pode contribuir para a explanação
das práticas socioeducativas e, então, traduzir a importância destas práticas nos espaços de
formação da EJA como pressupõe a presente pesquisa.
De acordo com Costa (2011) a socioeducação, como práxis pedagógica, se propõe a
criação de objetivos e critérios metodológicos próprios de um trabalho social reflexivo, crítico
e construtivo, mediante processos educativos orientados à transformação das circunstâncias,
que limitam a integração social, a uma condição diferenciada de relações interpessoais, e, por
extensão de sentido, à aspiração por uma maior qualidade de convívio social.
Desta forma, percebe-se que a socioeducação se bifurca, por sua vez, em duas grandes
modalidades. A primeira, em seu caráter protetivo, voltada às crianças, jovens e adultos, em
circunstâncias especialmente difíceis, em razão da ameaça ou violação de seus direitos por
ação ou omissão da família, da sociedade ou do Estado ou até mesmo da sua própria conduta
– o que os leva a se envolver em situações que implicam em risco pessoal e social. A segunda,
voltada, especificamente, ao trabalho social e educativo, que tem como destinatários os
adolescentes e jovens em conflito com a lei em razão do cometimento de ato infracional
(crimes e contravenções).
Feita esta distinção, pode-se destacar que a presente pesquisa quando pretende expor
práticas socioeducativas, através das relações intergeracionais existentes nos espaços de
formação da EJA, discuti o caráter socioeducativo que está, intrinsecamente, relacionado,
conforme Costa (2011), à preparação de adolescentes e jovens para o convívio social, de
forma que atuem como cidadãos e futuros profissionais, que não reincidam na prática de atos
infracionais e esta preparação se dá através de um trabalho que propõe uma abordagem
interdimensional, a qual envolve os adolescentes e jovens em sua plenitude, suplantando a
abordagem interdisciplinar, ou seja, com as diversas ciências e saberes profissionais.

5

Serviço Social é uma profissão regulamentada pela Lei 8662/93, inserida na divisão sócio-técnica do trabalho,
na qual se efetiva na atuação frente aos domínios privados, governamentais e não governamentais com
intervenções de caráter socioeducativo e ético-político buscando atender a dicotomia capital x trabalho e
essencialmente promovendo informações e acesso aos direitos sociais de forma que assegure o bem-estar
coletivo e a integração do indivíduo na sociedade.
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Contata-se, deste modo, com tal conceituação, que as práticas socioeducativas, nos
espaços de formação da EJA, envolvem importantes manifestações, como as dimensões
constitutivas do ser humano, a sensibilidade, a corporeidade, a transcendentalidade, a
criatividade, a subjetividade, a afetividade, a sociabilidade, a conviviabilidade, e estas
manifestações se dão através da EJA, por meio do diálogo e da comunicação entre os sujeitos
atores da EJA; com sua representatividade intergeracional do humano, envolve seus
conhecimentos, sentimentos, crenças, valores, atitudes e habilidades na constante troca entre
educador e educando. Por fim, pressupõe um esforço especialmente de superação da tradição
da educação – que Freire conceitua como educação bancária, que serve à dominação, a qual se
opõe a educação de liberdade.
Em outros termos, as práticas socioeducativas implicam, minimamente, um
planejamento a ser desenvolvido e pensando como prática da liberdade, nos termos de Freire
(2011), que é a prática que apresenta o indivíduo na posição de sujeito da ação transformadora
do mundo. Assim, o planejamento, a ser construído, deverá utilizar instrumentos para que esta
ação se efetive como transformadora e que posicione o indivíduo na condição de sujeito ativo,
do processo de desvelamento de consciência dos seus direitos e de sua potencialidade como
agente de transformação, de forma que pense esta transformação a partir da construção de
cidadania e a partir de um projeto de vida pessoal e social, comprometido com os ideais de
sua classe social e categoria pertencente (jovens, adultos, pessoas idosas, trabalhadores rurais,
e todos os sujeitos na EJA inserido).
Desta forma, acresce-se a presente pesquisa, o desenvolvimento de instrumentos a
serem utilizados nas práticas socioeducativas, além de atividades com dinâmicas em grupos
na tentativa de contemplar as discussões aludidas nos temas transversais, postos pela Política
da EJA e trabalhar no processo de promover reflexão, o pertencimento, as reações, e,
principalmente, o conhecimento sobre a situação de violência contra a pessoa idosa, no lócus
da pesquisa, e de que forma todos os sujeitos podem contribuir para o enfrentamento desta
realidade social posta.
Por fim, conduzindo-se a partir desta compreensão e com base no resgate teórico
apresentado, pretende-se pensar estas práticas socioeducativas através das relações
intergeracionais existentes nos espaços da EJA, o que pressupõe, de antemão, abordar, os
conceitos quanto às relações intergeracionais e de que forma estes pilares podem,
coletivamente, contribuir para uma ação socioeducativa e de emancipação, no que tange à
prevenção da violência contra pessoa idosa.
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3.3 RELAÇÕES INTERGERACIONAIS: DESVELANDO PRINCIPAIS CONCEITOS

Para pensar na concepção das relações intergeracionais faz-se necessário, a priori,
pensar o conceito de intergeração; a própria prefixação da palavra já requer, inicialmente, um
conceito sobre a ideia que a palavra apresenta sem o prefixo inter. Assim, o termo “geração”,
na concepção da palavra, assumi um caráter múltiplo e dinâmico, ultrapassa as discussões
apenas cronológicas ou de uma determinada localidade. O termo em destaque aproxima-se a
um compromisso dinâmico entre massa e indivíduo, a um conceito, essencialmente, da
história do indivíduo.
Dito isto, mesmo que cada geração tenha seus indivíduos com características e marcas
próprias, compartilhadas por toda a sociedade, deve-se observar que as gerações não se
apresentam sob a determinação de um único grupo, mas, sim, como referência aos grupos que
formam o conjunto social. Neste sentido, a baila das discussões, num sentido mais teórico
desta compreensão, apresenta-se o conceito de geração a partir do sociólogo Dirceu Nogueira
Magalhães (2000):
As gerações são mais que coortes demográficas. Envolvem segmentos
sociais que comportam relações familiares, relações entre amigos e colegas
de trabalho, entre vizinhos, entre grupos de esportes, artes, cultura e
agremiações científicas. Implicam estilos de vida, modos de ser, saber e
fazer, valores, idéias, padrões de comportamento, graus de absorção
científica e tecnológica. Comporta memória, ciência, lendas, tabus, mitos,
totens, referências religiosas e civis. (MAGALHÃES, 2000, p. 37)

Pode-se inferir, a este respeito, que se trata de uma acepção notória, a qual não tange
apenas a aspectos, exclusivamente, cronológicos, sobretudo quando enfatiza atributos
culturalmente definidos; como, de igual modo, encontra-se na proposta de Meyer Fortes
(1984), de estágios de maturação. Balandie (1977), por sua vez, classifica que as idades,
historicamente, alcançam em interseção com o sexo humano e com a ideia de gênero,
permanente na sociedade contemporânea e se mantém como gerações na família e (ou) etapas
no curso da vida, idades biopsicossociais para assunção de direitos e deveres que são
cobrados, permitidos ou admitidos, mas, também, passíveis de contestação – tanto nas
relações cotidianas, como nas normas jurídicas e prescrições oriundas do Estado.
Conquanto, derivam daí as “idades da vida”, traduzidas, atualmente, em infância,
juventude, maturidade e velhice. Essas “idades” tornaram-se também “ramos” de uma
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sociologia das gerações – sociologia da juventude, sociologia do envelhecimento. Na
sociologia, de acordo com Mannheim (1928), o qual define geração em vários momentos e
etapas de desenvolvimento, acentuando, sobremaneira, o sentido histórico deste termo:
[...] indivíduos que pertencem à mesma geração [...] estão ligados [...] a uma
posição comum na dimensão histórica do processo social, [o que significaria
uma predisposição para] um certo modo característico de pensamento e
experiência e um tipo característico de ação historicamente relevante.
(MANNHEIM, 1928, p. 135-136)

Desta forma, o fenômeno social “geração” nada mais representa do que um tipo
particular de identidade de situação de grupos de idade, mergulhados num processo histórico
social. Propõe, neste sentido, a categoria intergeração, designar a potencialidade de “grupos
concretos” em que se fracionariam as gerações, pois todas as pessoas convivem com pessoas
da mesma e de diferentes idades. Na sociedade longeva, por exemplo, a qual vem se
constituindo nas últimas décadas, é cada vez mais frequentemente coexistirem quatro e até
cinco gerações, na mesma família; desse ponto de vista, as gerações quase não se substituem,
se sucedem.
Mannheim (1928) dedicou-se, concretamente, a estudos sobre os jovens enquanto
agentes “naturais” da mudança social, ou aos jovens problematizados (como membros de
grupos ou facções políticas radicais) constituiu um importante ponto de partida analítico e
inspiração a facção desta seção, a qual busca costurar a ideia do os conceitos nele abarcado.
Conforme o Estatuto da Juventude (2011), os jovens são segmentos, pessoas de 19 a
20 anos e estes são socialmente privilegiados ao estímulo ao novo e à mudança. Reconhecese, ainda a partir de Mannheim (1961), de que essa potencialidade da juventude se dá por seu
maior espírito de aventura e descompromisso com o status quo, mas, que, também, depende
da natureza da sociedade o uso dessas potencialidades. Ademais, Eisenstadt (1976) discute,
longa e amplamente, a questão; analisa os jovens e os movimentos juvenis, não em termos
centrais de geração social. Eisenstadt centra-se em grupos etários e em graus etários, no geral,
construindo uma panorâmica de grupos jovens em suas formas básicas de organização e interrelação com as “gerações” – essas últimas no sentido de posições na família.
Preocupado em analisar a função dos grupos etários, na interação social, Eisenstadt
(1976) discerne uma possível origem e razão de ser desses grupos, assinalando que eles “[...]
se originam das tensões entre as gerações e sua função é descobrir válvulas de escape para
estas tensões [...]” (EISENSTADT, 1976, p. 32). Zimerman (1997), por sua vez, contribui
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quanto ao conceito de grupo considerando que a atividade intergeracional estudada é exercida
em grupo, nos termos deste autor:

[...] grupo é uma reunião de duas ou mais pessoas, em que o número máximo
não compromete a comunicação e a interação entre os seus membros,
pessoas que, unidas por uma tarefa ou um objetivo comum, organizam-se
por regras que definem dia, hora e local em que se encontram.
(ZIMERMAN, 1997, 26-31)

Se, em fases históricas anteriores, os grupos etários já tinham afluência ou
visibilidade, na contemporaneidade, isso é ainda mais marcado, principalmente nas cidades,
por meio das “tribos” (MAFFESOLI, 1987) e (MACHADO PAIS, 2004), que dão vazão às
mais variadas formas de expressão de pertencimento grupal, atingindo modificações
inusitadas até do próprio corpo. Os jovens diferenciam-se cuidadosamente das gerações mais
velhas, dividindo-se estas entre a crítica, a esse grupo, e aqueles que entendem estas
comunidades como modelo para um aprendizado imitativo.
Entretanto, com a ampliação significativa das formas de sociabilidade não familial,
essa tendência atual, à formação ou agregação em grupos etários, vem atingindo, também, os
mais velhos, que passam a constituir objeto recente de visibilidade social e exposição ao
consumo capitalista de serviços, paralelamente à ampliação de uma esfera de liberdade
individual, em inédita expressão coletiva, nos grupos de lazer e cultura para a “terceira idade”
e, inesperadamente, na política, no movimento dos aposentados.
Ademais, a retomada ou redescoberta da discussão sobre “solidariedade entre as
gerações” somente se efetivou nos anos 1990, em breves referências no trabalho teórico de
Britto da Motta (2003). Ocorre, com ênfase, a propósito da preocupação social com o
contraditório – desejável e, ao mesmo tempo, indesejado alcance da longevidade. E dar-se-á,
em sua dupla vertente, em termos classificatórios de gerações e suas inter-relações. Por um
lado, a expectativa de solidariedade privada, a sempre esperada e crescentemente induzida
solidariedade na família, nestes tempos de desemprego estrutural e desincumbências sociais
do Estado, mas também (e pelas mesmas razões estruturais), uma inescapável discussão sobre
a solidariedade pública entre as gerações. Ao mesmo tempo, ensaiando-se retomar, de forma
ampliada, uma ênfase, quase em moldes de antecipado enredo de “ficção científica”, no
conflito entre “gerações” jovens e velhas, agora a propósito de uma vagamente preconizada e
nunca realizada equidade entre as gerações. (BENGTSON & ACCHENBAUN, 1993).
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Em tempo, os velhos só recentemente, entre as décadas de 1980 e 1990, são alçados a
objeto de estudo, por uma razão bem mais que científica, mas por ser diretamente utilitária;
passam, deste modo, a serem considerados pelo seu acelerado crescimento relativo e sua
duração maior de vida, um “problema social” que é preciso resolver; do mesmo modo, como
“problemas” teriam sido os jovens contestadores da década de 1960 e os “menores” em “erro
social” dos anos 1970. Ao longo do tempo, transformando-se o contexto social, o mecanismo
vai se repetindo; novos “problemas” vão se apresentando. Ao mesmo tempo, nos trabalhos
cujo cerne encontra-se nas relações de gênero, inclusive os de origem feminista, a condição
etária, ou geracional, é quase invariavelmente omitida, ainda que a articulação analítica com
as categorias classe social e raça já se mostrem regular e proveitosamente realizada.
Destaca-se, em tempo, que a tradição antropológica é responsável pela segunda
acepção de geração, que se expressa, basicamente, em termos de idades (grupos etários,
categorias de idade, classes de idade etc.) referindo-se quase sempre à filiação, guardando um
sentido ou uma função classificatória que inclui tanto as posições na família como na própria
organização social mais ampla. Outras contribuições teóricas apontam como “grupo de
pessoas que compartilharam experiências parecidas, que têm idades similares e que seguem
tendências.” (DELGADO; MARTÍNEZ, 2006, p. 13).
Pode-se, também, definir o termo em fito por outros critérios como as linhagens
familiares, dando lugar, deste modo, à geração dos sobrinhos, netos e pais em uma família, a
qual pertence a um grupo, caracterizado por sinais de identidade inequívoca, a data de
nascimento, critério utilizado em investigação social e que agrupa todos os que nasceram no
mesmo ano, a etapa do curso da vida, que permite conhecer uma geração em termos amplos
de idade e acontecimentos vitais associados às fases da infância, adolescência, idade adulta e
velhice.
Por fim, ressalta-se, ainda, o conceito defendido por Laufer e Bengston (1974), os
quais afirmam que o conceito de geração pode ser fundamentalmente definido como um
fenômeno de pessoas com idades similares que vivenciam ou vivenciaram problemas
históricos e concretos, além de experiências comuns com os sistemas político, social,
econômico e cultural.
Neste interim, geração assume, então, um duplo sentido, dentro do grupo familiar, e
como categoria mais ampla, indicando trajetórias de vida, caminhos percorridos
coletivamente. Britto da Motta (1998) dialoga com tal pressuposto quando afirma que geração
é uma concepção dinâmica e um sentido amplo; representa a posição e atuação do indivíduo
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em seu grupo de idade e/ou de socialização no tempo. Daí o sentido dinâmico ou instável e
plural que essa condição, de saída, representa.
Em suma, percebe-se que a geração é um fenômeno destacado entre as relações sociais
e entre grupos etários distintos onde não se considera apenas a cronologia, mas, devem-se
considerar os estilos de vida, o saber, valores, memória, com intuito de viabilizar uma relação
entre as distintas gerações. Partindo deste pressuposto, surgem as relações entre as gerações,
denominando-se de intergeração, que segundo Goldman (2002) é:

[...] um conceito que se vive, que se aplica à vida cotidiana. É uma forma de
aproximação entre as gerações para melhor compreender e buscar,
solidariamente soluções aos problemas que envolvem todas as faixas etárias.
(GOLMAN, 2002, p. 28)

De acordo com Teiga (2012), a intergeração é a convivência e a interação entre
pessoas de diferentes gerações, é uma experiência ligada às relações sociais, e não se restringe
a idosos e a crianças, podem acontecer em qualquer lugar que tenha pessoas de diferentes
gerações, como no trabalho, na família, entre mãe, filho e avó, num lar de idosos, onde pode
haver pessoas de 60, 70 e 90 anos, ou seja, corrente em diversos espaços, podendo ser estes de
educação formal, informal e não formal.
Dito isto, faz-se oportuno destacar que, no Brasil, a intergeração é um termo ainda
muito tímido, sobretudo, no universo das pesquisas científicas, em razão disto, a presente
pesquisa preocupa-se em alargar debate. É sabido que as discussões relacionadas a esta
temática iniciaram-se nos EUA, Ferrigno (2011), nesse sentido, discorre que os Estados
Unidos são pioneiros no campo intergeracional – desde os anos de 1970 desenvolvendo
projetos e programas em que inserem a relação social entre gerações, envolvendo crianças,
jovens, adultos e idosos.
Em contrapartida, ressaltam-se as contribuições de Newman (2011), nesta discussão, o
qual destaca que os estudos surgiram da necessidade de junção entre os mais jovens e os mais
velhos, com a intenção de resgatar, na história, a coesão que existe entre eles, os quais
possuem diferentes necessidades, características e habilidades, proporcionando, através do
compartilhamento de conhecimentos e experiências, o crescimento social e o aprendizado em
ambos os lados, na busca de propósitos comuns, melhorando algumas vicissitudes
relacionadas às comunidades habitacionais.
O autor acrescenta, ainda, que em muitas instituições, como escolas, bibliotecas,
creches, Instituições de Longa Permanência (ILPI), centros comunitários, entre outros, tem
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adaptado seus ambientes para receber crianças, jovens e idosos com o intuito de criar
estratégias de enfrentamentos às diversas expressões da questão social, que ocorrem nos
sugeridos espaços, como, a exemplo, a evasão escolar, alfabetização, pobreza, situação de
drogadição, falta de moradia, ente, solidão, isolamento, entre tantas outras situações.
Ainda nos rastro das pesquisas relacionadas à intergeração no Brasil e também em
países europeus e latino-americanos, os programas que inserem o conceito de intergeração são
recentes, tendo sua primeira manifestação no ano de 1990 e se destacam por serem poucos e
descontínuos, devido à carência das redes para proporcionar a interação, além da falta de
atenção por parte do poder público para com o assunto.
Evandro e Deber (1989) apontam a intergeração como a qualidade das relações sociais
entre as gerações, que devem ser solidárias, possibilitando trocas de experiências e de valores.
Os programas intergeracionais, de acordo com Newman (2011), envolvem conceitos sociais
importantes entre as gerações, com atividades constantes que intensificam a convivência e o
aprendizado.
Tavares (2010) e Martínez (2011), por outro lado, afirmam que os programas
intergeracionais vieram com o intuito de recuperar a interação e o contato social entre as
gerações, colaborando, assim, no resgaste das tradições culturais, oportunizando entre os
envolvidos, no processo intergeracionais, atividades que apresentam uma variedade de pontos
positivos de crescimento e desenvolvimento social, englobando, deste modo, vários níveis,
proporcionando, individualmente, crescimento e desenvolvimento, autoestima, além de
acrescentarem valores sociais de respeito e cuidado para com uns aos outros.
É neste contexto que pensar as relações intergeracionais como meio de prevenção
contra a violência contra a pessoa idosa se sustenta dentro da pesquisa. Pois, percebe-se que
as relações intergeracionais proporciona uma relação no nível comunitário e, também,
educacional e das mais variadas formas; a interação de gerações contribui para a inclusão de
pessoas idosas junto aos jovens, adultos e crianças na sociedade. Isso assegura uma ideia de
uma relação na qual interage junto aos envolvidos com efetivas contribuições, desde a troca
de conhecimentos entre ambos, como também no que tange a criação de estratégias de
governo quanto à criação de políticas públicas, que objetivam investir nas necessidades das
pessoas.
A esse respeito, destaca-se a necessidade de políticas pensadas a partir desta relação
intergeracional, uma vez que esta relação pode e deve colaborar na construção de uma
sociedade que promova a inclusão social, na qual os valores, diferentes idades, raças e grupos
étnicos são respeitados. Logo, deve-se pensar um espaço favorável à relação intergeracional,
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e não apenas compreender que esta relação abarca todos os todos os espaços (desde o espaço
primário de sociabilidade humana, constituído pela família, como assegura Petrine (2001), aos
espaços diversos, como comunidade, igrejas escola, etc.), mas, principalmente, compreender
que existe a intergeração, mas que esta precisa ser dinamicamente trabalhada.
Alguns dos estudos brasileiros na área, como o de Oliveira (1999) e de Barros (1987),
propõem uma reflexão a respeito da relação entre as gerações, ou seja, relações
intergeracionais como o repasse do conhecimento dos mais velhos para os mais novos, em
outros termos, conforme destaca o sociólogo Dumazedier (1992):

As velhas gerações continuam a ter uma função de transmissão de
conhecimentos às novas gerações. Há uma atitude seletiva com respeito aos
ensinamentos da tradição e às lições da experiência, seja no trabalho, seja
nas relações sociais, na vida familiar, no lazer etc., porque as pessoas idosas
representam, antes de mais nada, uma memória coletiva. Se elas não
transmitirem esse tipo de saber, quem o fará? (DUMAZEDIER, 1992, p. 9)

Dito isto, quando se discute intergeração, por extensão de sentido, o debate resvala nas
gerações familiares, onde, particularmente, se inicia este convívio, que enfatiza a dimensão
das relações entre genitores e filhos/as, como aponta Ramos (2006). Logo, a importância da
intergeracionalidade está no intercâmbio entre grupos etários diferentes e na troca que se
estabelece entre as gerações, difusão de saberes, na transmissão da memória sócio-histórica
e/ou tradições e passagens de rituais sociais, na perspectiva do fortalecimento dos grupos ou
da sociedade. Sendo assim, é possível notar a grande necessidade de criação de espaços que
pensem e trabalhem as relações intergeracionais, pois, de acordo com Ferrigno (2011),
conceitos como habitabilidade e acessibilidade ganham relevância de modo que as crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos possam compartilhar atividades, saberes, experiências e
valores, buscando melhor qualidade de vida aos envolvidos e, maiormente, uma sociedade
que se preocupa com a inclusão e solidariedade.
Desta forma, pensar a junção entre jovens, adultos e idosos, já existentes nos espaços
de formação da EJA, é considerar, como propósito, a convivência social de gerações, um
maior engajamento entre a comunidade e os sujeitos da EJA, o que resulta em mudanças,
transformações sociais (como é a proposta desta relação, no que tange a ideia da violência), ao
passo em que resgata as tradições culturais que vem sendo ameaçadas, na contemporaneidade.
O que equivale compreender que o processo intergeracional deve requerer o aprendizado
realizado em reciprocidade, ou seja, num percurso de mão dupla. Isto porque a memória de
uma sociedade não se faz somente através de depoimentos de pessoas idosas, apenas, mas na
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construção dinâmica, intergeracional – espaço de troca de informações, experiências e
vivências, de sujeitos históricos, individuais e coletivos de todas as faixas etárias.
De modo indubitável, considera-se que cada geração tem seus próprios interesses, há,
contudo, que se levar em conta que o repasse de experiências, entre as gerações, estabelece
um canal de comunicação que potencializa as trocas, ampliando as possibilidades do exercício
da cidadania e da construção de um pacto intergeracional. Outrossim, ressalta-se que o pacto
intergeracional não ocorre sem conflitos.
É importante salientar, neste debate, que mesmo ainda no século XXI é muito tímida a
centralidade da discussão acerca da intergeracionalidade, foi um dos temas discutidos como
uma das temáticas do V Encontro sobre Envelhecimento e Cidadania, no ano 2000, e, desde
então tem se ampliado as discussões e pesquisas, porém, de forma inexpressiva, de modo que,
parte da população, ainda não tem conhecimento acerca do conceito – motivo, inclusive, desta
escrita, pois oportunizará a reflexão e o debate entre estudantes, profissionais, docentes e o
público das diversas gerações e em diversos espaços, mostrando a importância da participação
social dos sujeitos sociais e coletivos, nos diversos programas e práticas sociais de âmbito
nacional, permitindo, também, perceber, especialmente, os processos de exclusão ou de
inclusão do idoso, sabendo-se que a conjuntura dos anos 90 e as bases socioeconômicas
atuais, sustentadas por um sistema produtivo que exclui as pessoas idosas e os rotulam como
improdutivos, conseguintemente o inserindo-os em situação de pessoas participantes de
grupos vulneráveis.
Em virtude desta realidade, refletir acerca da intergeração torna-se fundamental para o
enfrentamento das questões que envolvem toda a sociedade, dentre elas a realidade do
fenômeno da violência contra a pessoa idosa. Dessa maneira, a construção de uma cultura
mais intergeracional encontra-se para além de uma resistência regional, nacional, até porque é
uma realidade ainda invisível e desconhecida; inegavelmente a intergeração é uma realidade,
porém ainda não bem vista e utilizada como benefício desta aproximação.
Neste ínterim, os espaços de Educação entram em cena, pois são estes espaços,
também lido como suportes, favorecem a realização de aproximação, boa convivência,
respeito mútuo, visto que a aproximação, das diferentes gerações, podem até ocorrer (pois é
uma ação inerente à vontade humana, está posta na estruturação dos vínculos familiares),
contudo, para que haja de fato a troca, a compreensão como uma prática, precisa-se ter o
profissional, o agente, o catalisador que trabalhe esta importante relação geracional, tornandoa efetiva.
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Em razão desta prática não efetiva, no que diz respeito à intergeracionalidade, tem-se,
por exemplo, a pessoa idosa sendo rejeitada, nos contatos com as demais gerações, no geral,
mais jovens. Tal realidade advém de todo processo de preconceito e violência, além da falta
de atividades, nos diversos espaços – inclusive no âmbito escolar – que possibilitem a
reflexão sistematizada a despeito da intergeracionalidade.
Em contrapartida, tem-se, em situações e dinâmicas familiares (sendo, infelizmente,
uma regra na atualidade) a aproximação de netos e avós, especialmente quando estes avós,
geralmente representado pelo papel da avó que, na condição de mulher, historicamente
inserida na sociedade com o papel de criar filhos, chega à fase da velhice e, apesar de já ter
criado seus filhos, na tentativa de exploração da sua força de trabalho em atividades
domésticas e compromissos, e desempenha papeis como os de levar os netos para a escola,
cuidar deles enquanto as mães, neste caso suas filhas, trabalham ou passeiam.
Observa-se, neste contexto, a potência de uma intergeração a partir de um processo
educativo que trabalha sempre a ideia de algo real e que se movimenta como aproximação
com as demais gerações, mas numa condição de respeito, atenção, solidariedade e partilha de
saberes e valores e não como uma interlocução natural, especialmente, pelo processo de
educação informal, pois, se assim for, ocorre certa negligência desta importante aliança que é
a intergeração. Ademais, sabe-se, que se acrescem, à discussão, certos estereótipo que
constroem da geração dos pais, apontam para um padrão conservador, “careta” e autoritário,
no ideário popular; quanto aos mais velhos, vistos como “repetitivos”, “chatos” e
“ultrapassados”.

Em decorrências de todos esses pontos, construir uma sociedade que

contemple as solidariedades sociais intergeracionais, na esfera privada e pública, torna-se um
grande desafio (ainda assim necessário), que encontra potencialidades e limites.
Além disso, seria prematuro, por exemplo, dizer que ocorre a solidariedade
intergeracional no processo estrutural da família nuclear, visto que, apesar de ocorrer a
intergeração, não ocorre a troca, o aprendizado como potenciais para enfrentamento das
vicissitudes do mundo contemporâneo; nesta realidade informal de ocorrência da intergeração
se nota que ela ocorre apenas no plano da reprodução de vínculos. No entanto, quando se
discorre a respeito de intergeração, no contexto atual, pode-se concluir que este ainda deixa a
desejar, no sentido de conseguir abarcar o maior número de pessoas, nesta reflexão, além de
alcançar o nível acadêmico em diversos graus. Nesse sentido, Brito da Motta (2004), sublinha
que os estudos parecem mais voltados à análise de formas de interação marcadamente
intrageracional do que intergeracional.
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A autora em destaque, no tocante aos modos de sociabilidade, na velhice, temática de
seu interesse, considera como fenômeno próprio da contemporaneidade “o encontro de
pessoas idosas em grupos organizados, de propostas variadas, desenvolvendo uma
sociabilidade marcadamente intrageracional” (MOTTA, 2004, p.109), ao que se refere à
intergeração, salienta:
O reencontro e a solidariedade geracionais são grandes e bons momentos
iniciais na trajetória do idoso em busca da redefinição de seu lugar social,
mas deverão ser também base e fortalecimento para a busca - que deveria ser
da sociedade inteira - da convivência, privada e pública, com outras
gerações. E desse tipo de movimento, de passagem do encontro
intrageracional para o intergeracional pouco se tem notícia. (MOTTA, 2004,
p.118)

A esse respeito, faz-se pertinente destacar que, entre esses diversos níveis de
representatividade de categorias, de forma dinâmica, ampliada e plural, que envolve cada
grupo de idades, representantes, assim, das diversas categorias geracionais, estão as relações
denominadas Intergeracionais, as quais tem sua importância no intercâmbio entre grupos
etários distintos e na troca que pode se estabelecer entre eles. Assim, a aproximação das
diferentes gerações deve levar em conta diversos aspectos com intuito de viabilizar uma
relação entre as distintas gerações. Desta forma, para pensar a proposta da intergeração a
partir da EJA, deve ser levado em consideração o conceito cunhado por Magalhães:

Estudo e prática das relações espontâneas entre gerações e da indução e
institucionalização de relações intergeracionais, utilizando campos de ação
próprios, com métodos e técnicas utilizados por agentes sociais, facilitadores
e catalisadores das aproximações e interligações. (MAGALHÃES, 2000, p.
41)

Em tempo, destaca-se que o fenômeno social do compartilhamento de espaços sociais,
nesse estudo, a EJA, como referência desse espaço, está intrinsecamente ligado às
determinações de moldes de idade ou pelo molde geração, como é epistemologicamente
conhecido. Para tanto, faz-se necessário conceituar a terminologia geração. Para tanto, quanto
a existência da intergeração é necessário retomar o senso de coletividade e solidariedade,
ultrapassando o individualismo, ou o recorte geracional predominante na sociedade
contemporânea, pelo que sugere Magalhães, “[...] aproximar gerações é objetivo do trabalho
social que busca quebrar barreiras

geracionais, eliminar preconceitos e vencer

discriminações”. (MAGALHÃES, 2000, p. 153).
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O sociólogo Dumazedier (1992), preocupado com a forma de transmitir saberes para
os grupos intergeracionais retrata em A transmissão dos saberes entre gerações que existem
três correntes que explicam as formas de transmitir saberes. A primeira delas ressalta a
importância da transmissão dos saberes das velhas gerações às novas gerações as quais
continuam a ter uma função de transmissão de conhecimentos. A segunda corrente trata da
transmissão dos saberes das novas gerações para as antigas, não apenas através de práticas de
autoformação, mas, também auxiliadas pelas instituições educacionais ou independentes
delas.
Assim, percebe-se que entre as relações intergeracionais existe uma experiência de
coeducação das gerações, pois na transmissão saberes, seja em um sentido, seja no outro,
muitas vezes tem-se que negociar as difíceis fronteiras entre os saberes e as habilidades de
ontem e de hoje. Segundo Ferrigno (2011) a coeducação das gerações pode ser conflituosa e
cooperativa, mas permite o convívio mais verdadeiro de uma geração com a outra. Dito isto,
considera-se a importância das três correntes, e conclui-se que o essencial é reforçar o
desenvolvimento de programas, com ênfase na transmissão de saberes de ambas as gerações,
realizando atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer como formas de
aproximação, interação, troca de experiências e o aumento da autoestima das gerações, e,
ainda, desenvolver ações solidárias nas famílias e na comunidade.
Conquanto, Buz Delgado e Bueno Martínez (2006) destacam que “um Programa
Intergeracional pode definir-se como aquele que une a mais de uma geração mediante a
realização de alguma atividade planejada com o fim de alcançar determinados objetivos”
(DELGADO; MARTÍNEZ, 2006, p. 13). Como resultado das atividades intergeracionais,
Silveira (2000) aponta que:

Os jovens podem retificar a imagem distorcida que têm dos idosos,
modificar relacionamento com avós e avôs, agir de forma mais realista e
menos sonhadora, desenvolver a solidariedade e a cooperatividade, lidar
melhor com regras e limites, compreender a importância dos idosos se
voltarem para o passado, pois esta é a sustentação para mudanças futuras. Os
idosos se sentirão úteis, menos solitários, aumentarão a autoestima que pode
estar diminuída pelas constantes perdas e pelo descrédito que ainda paira
sobre eles, poderão lidar com um outro tipo de autoridade, descobrirão muito
do seu potencial e estabelecerão uma relação de mais confiança com os mais
jovens. Ambos, jovens e idosos, poderão descobrir que é possível ter um
vínculo de afeto com um membro de outra geração que não seja seu parente
ou muito próximo. (SILVEIRA, 2000, p. 10)
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Dessa forma, a prática dos grupos intergeracionais vislumbra transbordar a realidade
(intra)grupo, uma vez que se objetiva não apenas conviver, mas possibilitar transformação
num âmbito maior da sociedade, que, neste estudo, expressa-se com vista à promoção e ao
bem estar do idoso, especialmente, no âmbito familiar e doméstico, visando, assim, uma
sociedade para todas as idades e sem violência contra pessoa idosa; a ideia da Intergeração,
desenvolvida neste estudo, conclui que as práticas intergeracionais, com contribuições
profissionais, possam ultrapassar a noção de naturalidade e que não contribui apenas em
conviver, sem o trabalho social.
Em sentido unívoco, pretende-se que seja uma prática condutora de uma relação entre
avós e netos que compreendam o processo de envelhecimento como pessoas humanas
inerentes ao que o imaginário social determina às normas e fatos sociais (padrões socialmente
impostos), como afirma Durkheim (1982), a ideia é que a pessoa idosa ultrapasse o
isolamento e/ou exclusão social e valoriza a sua autoestima, isso porque alguns estudos
provam que a sobrevivência de pessoas idosas, é uma realidade cerceada de elementos que
afetam as relações familiares mais próximas e demais relacionamentos sociais, nos aspectos
da memória, intelectual e afetiva.
Deste modo, esse evento mostra-se como uma oportunidade de dar visibilidade à
diversidade e multiplicidade a esses fatores sociais, aliados à inexistência ou precariedade de
políticas públicas, sociais e setoriais determinam e/ou agravam a problemática não só do
idoso, mas dos cidadãos das demais faixas etárias e comprometem a qualidade da existência
de toda a sociedade. Dito isto, percebe-se que as práticas intergeracionais podem promover o
encontro de possibilidades, de reflexão, debate e articulação entre os pontos até aqui
destacados, diretamente relacionados à questão da intergeracionalidade, memória social e
cidadania, sob a perspectiva sócio-política de participação social, organização, ação e defesa
de direitos sociais dos cidadãos.
Ademais, as Práticas Intergeracionais, promovem-se transformações em sua
diversidade de espaços, políticas públicas, sociais e das redes sociais de suporte, na velhice,
em que obriga a todos os indivíduos, em sua diversidade de gerações, a uma reflexão atenta
não só sobre a disponibilidade dessas solidariedades – uma vez que sem espaços para tais
práticas, sem políticas sociais adequadas, sem meios que assegurem tais ações, as práticas não
podem ocorrer. Portanto, os espaços de educação, desde o informal até o não formal e o
formal, precisam existir com condições de atuação para práticas intergeracionais.
Infere-se, a estes pontos, que a realidade não se adequa ao crescimento de uma
discussão apenas da intergeração, mas, essencialmente, acerca de Práticas Intergeracionais as
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quais ocorrem em um espaço de educação formal, a exemplo da modalidade EJA. Tal espaço
promove a inclusão de excluídos, dentre elas, a pessoa idosa, contudo, requerem-se ações
voltadas ao aproveitamento efetivo destes temas, políticas que tratem deste e de outros
assuntos de forma sistemática.
Através do espaço de formação da EJA estas práticas intergeracionais buscam
favorecer a aproximação dentre as gerações para melhor compreender e buscar,
solidariamente, soluções aos problemas que envolvem todas as faixas etárias. É preciso
redescobrir, desenvolver uma cumplicidade, retomar o senso de coletividade, sobrepujando o
individualismo. Através do contato com as gerações mais velhas, os jovens podem buscar
uma base afetiva, um aprendizado com a experiência e competência, além de conhecer uma
visão de mundo diferente deles.
Na outra ponta, através das relações com os mais jovens, os idosos retomam o
conceito de atualização com as inovações tecnológicas, se aproximarem do mundo dos mais
jovens, trocando emoções, afetos e experiências, de forma mutua, recíproca, consegue, assim,
sensibilizar o jovem acerca do seu processo de envelhecimento, suas mudanças
biopsicossociais, suas crenças, e, com isso, o respeito, a compreensão e atenção à pessoa idosa
podem surgir – pois, o que se sabe da pessoa idosa, na realidade atual, é a educação de forma
subjetiva, quando se tem um vínculo familiar fortalecido, caso contrário, a pessoa idosa será
vista conforme o imaginário social.
Destarte, através do conteúdo, trabalhado nos espaços de formações da EJA, que a
solidariedade de comportamentos e mudanças de paradigmas podem se desenvolver – de
modo intergeracional. Em tese, pensando-se na realidade da presente pesquisa, na qual se
discute as práticas intergeracionais, na EJA, através das oficinas, busca desenvolver os
conteúdos de forma que atenda ao requisito proposto da pesquisa, o que não retira a
possibilidade de outras temáticas, mas as práticas, deste trabalho, estarão voltadas à ideia das
pessoas idosas e suas demandas sociais abarcadas, sobretudo no que tange o fenômeno da
violência, com recorte geográfico para cidade de São Felipe – BA. E o resultado pensado e
esperado, através da pesquisa, é além do intercâmbio geracional às questões de solidariedade,
amizade, união, esperança e rebeldia, que remetem a um forte símbolo intergeracional de cada
geração, que, apesar de um sentido próprio, decorrente não só das vontades dos indivíduos
acarreta, também, em influências políticas, econômicas, sociais e culturais, por isso a
transformação ocorre neste especifico recorte de estudo as mudanças de consciências
geracionais e a prevenção e até redução da violência ocorre.
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4 O PROCESSO DE “ENVELHESER” E SEUS ENFRENTAMENTOS NO CERNE DA
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA
“[...] paremos de trapacear; o sentido de nossa vida
está em questão no futuro que nos espera; não
sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos:
aquele velho, aquela velha, reconheçamo-nos neles.”
Simone Beauvoir (1970, p. 12)

Inextricavelmente, todos têm uma imagem, um pensamento (que seja), uma dada
compreensão sobre a pessoa idosa, as quais são construídas a partir da observação, vivência,
bem como de todo ensinamento sobre este indivíduo que, de algum modo, é passado de
geração para geração – seja através da família ou através da construção de sociedade. Dito
isto, a presente seção busca apresentar a compreensão acerca da pessoa idosa e seu processo
de envelhecimento – o qual acontece cotidianamente a todos os humanos.
Nesse sentido, o processo de elaboração, desta seção, surge da necessidade de propor
não somente novos pensamentos, concepções e inquietações, acerca do tema, mas, em
especial, reflexão e respeito às características presentes na descrição da pessoa idosa, sendo
esta uma pessoa na fase da velhice – processo natural de envelhecimento humano – e com
enfrentamentos cotidianos, nesta fase da vida. Enfrentamentos estes que podem ser
compreendidos como vicissitudes sociais, definidas pela violação de direitos da pessoa idosa
na contemporaneidade. Esclarecido o cerne, da presente seção, faz-se pertinente pensar a
importância das palavras de Freire (ano) quanto à construção do conhecimento, afinal, nas
palavras deste autor, “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho,
na ação reflexão [...]” (FREIRE, ano, p.53).
Por fim, quanto ao termo “EnvelheSer”, que figura o título desta seção, e que está
escrito ortograficamente incorreto, faz-se, em tempo, um abreviado esclarecimento. Tendo em
vista o trabalho a partir da representação social, compreende-se o envolvimento intrínseco dos
sujeitos da pesquisa, então, metaforicamente, a forma de escrever “envelheSer” com “s” no
lugar do “c” foi uma forma da pesquisadora chamar atenção para o fato de que o processo de
envelhecer não é apenas à pessoa idosa, mas para todos os seres humanos e assim tentar
despertar com a escrita uma analogia que possa promover o pertencimento de todo o Ser
humano acerca do processo de envelhecimento cotidiano e, além disso, inerente ao desejo,
mas, sobretudo, essencial à existência humana.
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4.1 A VELHICE E A PESSOA IDOSA

Envelhecer é um processo dinâmico vivido pelo ser humano no decorrer da sua
existência, é um processo que ocorre inerente à vontade humana e envolve diversos fatores. A
autora Sara Goldman (2003), em Universidade para a Terceira Idade, trabalha um conceito
exploratório sobre o envelhecimento, no termos da autora em destaque:

O envelhecimento como um processo complexo que ocorre em cada pessoa,
individualmente, mas condicionado a fatores sociais, culturais e históricos,
que vão rebater na sociedade como um todo, envolvendo os idosos e as
várias gerações. Por seu caráter multifacetado, o envelhecimento abarca
múltiplas abordagens: físicas, emocionais, psicológicas, sociais, econômicas,
políticas, ideológicas, culturais, históricas, dentre outras. A conjuntura marca
as diversas formas de viver e de conhecer o envelhecimento, assim como as
determinações culturais tomam formas diferenciadas no tempo e no espaço.
Outro diferencial se refere à posição de classe social que os indivíduos
ocupam. (GOLDMAN, 2003, p.71)

A partir desta perspectiva, percebe-se que o envelhecimento se constitui desde o
nascimento da pessoa humana, ademais, de forma singular, cada pessoa inicia um processo de
envelhecimento inerente a sua vontade, passando, assim, pelo curso da existência humana em
um processo dinâmico e progressivo no qual começam a existir modificações morfológicas,
fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. Modificações essas condicionadas a fatores sociais,
culturais e históricos de cada de indivíduo. Em tempo, acresce-se, a esta discussão, que o
envelhecimento ainda difere de cultura para cultura. Assim, envelhecer no Brasil é diferente
de envelhecer na Alemanha, por exemplo. Sant’anna (2003), nesse sentido, sugere que o
envelhecimento, apesar de caracterizado a um recorte cronológico específico, tem todo um
processo que envolve diversos fatores do ciclo da existência humana.

Envelhecimento é um conceito multidimensional que, embora geralmente
identificado com a questão cronológica, envolve aspectos biológicos,
psicológicos e sociológicos. Além disso, as características do
envelhecimento variam de indivíduo para indivíduo (dentro de determinado
grupo social), mesmo que exposto às mesmas variáveis ambientais.
(SANT’ANNA, 2003, p. 3)

Na perspectiva da observação participante, de acordo com modificações conforme o
estilo de vida que cada pessoa leva, pode contribuir bastante para um processo de
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envelhecimento de forma que atinja cada vez mais a longevidade de vida. Isto pressupõe
alterações físicas, psicológicas e sociais, no indivíduo, as quais ocorrem de modo natural e de
forma gradativa. Mendes (2005) afirma que envelhecer é “[...] um processo natural que
caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais
que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada.” (MENDES,
ano, p. 424). Deste modo, faz-se necessário detalhar a ideia de processo de envelhecimento,
caracterizado pelas modificações biopsicossociais, tendo suas peculiaridades subjetivas
dependendo da genética e da vida de cada individuo, o que, nos termos de Zimerman (2005),
pode ser caracterizado como “[...] processo de envelhecimento humano em três aspectos: os
aspectos biológicos ou senescência, aspectos psicológicos e aspectos sociais.” (ZIMERMAN,
2005, p.102).
Dessa maneira, iniciando pelas alterações físicas as quais Zimerman (2005) caracteriza
em modificações externas, ou seja, visíveis ao corpo humano, como por exemplo, da pele
enrugada, manchas na pele, aparecimentos de verrugas, entre outras. Caracterizam-se, ainda,
em modificações internas ou, também, conhecidas como invisíveis, como a insônia,
metabolismo lento, degeneração dos cinco sentidos, dentre outros. Os aspectos psicológicos
são outras características marcantes deste processo, assim comova depressão, baixa
autoestima, paranoia, suicídio, e outras tantas, que são os sintomas desta característica, no
processo de envelhecimento; por fim, porém não menos importante, os aspectos sociais, como
as mudanças de papéis na família, no trabalho e na sociedade, as aposentadorias, isolamento
social entre tantos outros advindos de uma realidade necessária que é da sociabilidade.
Isto posto, tem por base todo esse contexto, o qual intentou uma breve incursão ao
processo de envelhecimento, fica perceptível que as modificações biopsicossociais, do ser
humano, estão relacionadas com a hereditariedade, assim como também com a história de
vida de cada um, ou seja, relacionado com o nível socioeconômico, atividade cultural,
processo de saúde, doença, de educação, religião, trabalho, entre outros aspectos pertinentes à
subsistências nata do ser humano. Ademais, a partir dos pressupostos de Sant’anna (2003),
Goldmam (2003) e Zimmermam (2005), compreende-se, de forma ampliada, que o
envelhecimento abarca aspectos de transformação, resultando, assim, ao indivíduo, a fase da
velhice, pressupondo uma representação de um período cronológico – o qual, de forma muito
heterogênea, é compreendido a nível mundial como a pessoa idosa.
Ainda a esse respeito, acerca da cronologia da pessoa idosa, cabe ressaltar que a
pessoa idosa é reconhecida, em sua cronologia, de acordo com a realidade de países em
desenvolvimento e países desenvolvidos, apesar de ambos terem em sua relevância a
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construção de uma posição enquanto sujeitos de direitos. Sendo assim, no Brasil são
consideradas pessoas idosas, segundo o marco legal estabelecido na Política Nacional do
Idoso (1994) e no Estatuto do Idoso (2003), os indivíduos de 60 anos ou mais.
De acordo com o Manual de Enfrentamento à violência contra Pessoa Idosa,
atualizado em 2018, o recorte demográfico da pessoa idosa, no Brasil, abrange uma população
que tem pela frente 30 anos; no último censo, o IBGE constatou que já temos quase 30.000
pessoas com mais de 100 anos no país, sendo 2/3 desse número, mulheres. A população idosa
constitui um grupo enorme e heterogêneo de brasileiros que se distingue do ponto de vista
subjetivo: cada um envelhece a seu modo; mas, socialmente, a diversidade é muito grande:
viver nas cidades ou nas regiões rurais, pertencer à determinada classe social, ser do gênero
feminino ou masculino, possuir ou não um bom nível educacional, ser autônomo ou depender
de outras pessoas financeiramente – por problemas de saúde ou por outras deficiências – são
algumas das mais importantes diferenças.
Em razão disso, quando se aborda o tema do envelhecimento, conseguintemente,
avulta-se, de igual modo, o velho, além de uma sequência de outros fatores que se conectam
com a reflexão abordada como processo de saúde/doença, seja este processo de forma natural
ou de forma externa, como no fenômeno da violência, estes externos estão, intrinsecamente,
ligados aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que se impõem mediante os
valores e estigmas que delineiam a pessoa idosa, na sociedade brasileira. Neste sentido,
historicamente, o processo de envelhecimento, no Brasil, sempre esteve às margens, contudo,
por ser um fenômeno de grande destaque e necessidade, atualmente, pode-se se ver algumas
políticas públicas voltadas ao tema; nos últimos anos tem havido investimento
significativamente quanto aos avanços biotecnológicos, na área da saúde, o que tem
contribuído com a longevidade.
A esse respeito, com as grandes inovações científicas e tecnológicas, ocorreram
inegáveis progressos nos cuidados à saúde ocasionando, assim, a longevidade da população
brasileira. A Organização das Nações Unidas (ONU) considera o período de 1995 a 2025 a
Era do Envelhecimento. Observa-se, por meio deste estudo, realizado pela ONU, que o
envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que vem se manifestando nos últimos
tempos.
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Gráfico 3: Pirâmide Populacional

Fonte: IBGE-2010

Quanto aos estudos do Manual Brasileiro de Manual de Enfrentamento à violência
contra Pessoa Idosa, ressaltam-se mudanças impressionantes na demografia brasileira e
mundial. Desde o censo de 2010, a população de pessoas idosas é a que mais cresce no Brasil,
configurando, deste modo, um fenômeno novo e desafiador para a sociedade, para as famílias
e para os governos. É importante ratificar que estudos científicos e estatísticos apontam que o
crescimento da população idosa no Brasil se expressa desde início do século XX – quando a
expectativa de vida do brasileiro não passava dos 33.5 anos; chegando aos 50, na metade
desse mesmo século. Em 2011, o nível de idade chegou a 74,08 (as mulheres estão vivendo
sete anos a mais do que os homens). O Brasil acelerou tanto as mudanças demográficas que a
população idosa alcançou, em 2011, 23,5 milhões, o que estava previsto para ser alcançado
apenas em 2020.
Desta forma, as elevadas proporções de pessoas idosas, em relação à população geral,
foram atingidas em cerca de 50 anos de modo que o número de pessoas acima de 60 anos,
hoje, no Brasil, supera a população de velhos de vários países europeus, entre os quais, a
França, Inglaterra, Itália e a Espanha, apontam que prevaleceu no Brasil, em 50 anos, um
crescimento de pessoas idosas – situação que os países europeus demoraram 140 anos para
alcançar. Dado o exposto, conclui-se que a demografia brasileira, atualmente, é bastante
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diversificada: ao mesmo tempo em que se passa uma onda jovem, tem-se, também, uma onda
de adultos e uma a onda de velhos. A população de pessoas acima de 60 anos, ou seja, a
população idosa, do Brasil, é pouco mais que é de 24.800.000, pois os dados são segundo a
PNAD de 2012, publicada em 2013.
Em contrapartida, é importante, destacar, em tempo, que, hoje, a maior parcela de
jovens adultos em idade ativa, ou seja, um em cada cinco brasileiros, está na faixa de 20 a 29
anos de idade; outrossim, o grupo de crianças está diminuindo, pois o número de crianças de 0
a 4 anos caiu de 16,3 milhões, em 2000, para 13,3 milhões em 2011, ficando abaixo do
número de pessoas idosas. Isto só reafirma que o Brasil está saindo de uma estrutura etária
jovem e caminhando para uma estrutura etária envelhecida. A projeção é que até final de 2030
o número de habitantes com 60 anos ou mais seja maior do que a faixa etária de 0 a 14 anos.
Dentro desta proposta demográfica estatisticamente comprovada, destaca-se que os
brasileiros estarão em evidência quanto ao seu crescimento, quando se compara os anos 1980,
por exemplo, com a projeção de 2025, o aumento será, no mínimo, da ordem de 412% –
quando o país deverá ter a 6ª maior população idosa do planeta, em termos absolutos. Por ano,
mais 600.000 pessoas acima de 60 anos passam a fazer parte desse contingente. Por isso, o
total aqui apresentado, de 24.800 milhões, que correspondia aos dados de 2012 já deve ter
sido alterado.
Ainda a esse respeito, a síntese aumento populacional indicadores sociais de 2013,
análise feita pelo IBGE, pontuou que na região Nordeste reside cerca de 27,7% da população
total do país, cedendo espaço apenas para a região sudeste, onde se concentra 42% da
população brasileira. Dessa forma, o mesmo acontece com a população envelhecida, que tem
uma maior concentração na região Sudeste, seguido do Nordeste. A esperança de vida ao
nascer é um indicador de mortalidade, relacionado às condições de vida e de saúde da
população, onde é expressa na média de anos que poderão ser vivenciados pelo indivíduo. Em
2000, a expectativa de vida do brasileiro era de 69,8 anos de vida, passando para 74,8 em
2013 (desses, a estimativa de 78,5 anos para as mulheres e de 71,2 anos para os homens).
(IBGE, 2013). No contexto mundial, a expectativa de vida é de 70 anos, de acordo com
projeções.
Nessa perspectiva, percebe-se que o crescimento populacional da pessoa idosa no
cenário mundial se dá em larga escala, requerendo, portanto, a reflexão quanto às demandas e
serviços que devem atender as demandas emergentes desta população, uma vez que a
expectativa de vida que, antes era em torno de 33,7 anos (em 1950/1955), passou para 50,99
(em 1990), chegou até 66,25 (em 1995) e deverá alcançar, segundo as projeções, 77,08 (em
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2020/2025). Tais dados demonstram que o envelhecimento populacional, no cenário
brasileiro, é um dos mais acelerados do mundo, somente comparável, na atualidade, ao do
México e da Nigéria, em termos proporcionais. Isto faz com que haja estimativa de, até o ano
de 2025, o Brasil ocupar o quinto ou sexto lugar, dentre as nações mundiais, devendo passar
para o contingente de 33 (trinta e três) milhões de pessoas idosas.
No que tange à análise de tais pesquisas, aludidas ao longo desta seção, percebe-se que
a população brasileira cresceu 20 vezes entre os anos de 1872 a 2010, atingindo o máximo de
crescimento nas décadas de 1950 e 1960, reduzindo o ritmo somente a partir de 1970; ainda
na década de 30 os homens eram maioria da população, ocorrendo uma mudança de posição
em relação ao sexo feminino que se tornou maioria da população brasileira e vem aumentando
consideravelmente nos últimos anos, chegando a representar 51,4% da população, em 2013.
As mulheres vivem mais que os homens, constituem-se enquanto maioria do eleitorado,
possuem maior nível de escolaridade e já se enquadram na maioria da População
Economicamente Ativa – PEA, com mais de 11 anos de estudo. Ademais, ocorre, paralelo a
isto, um processo de transição epidemiológica e de declínio, nas taxas de mortalidade e
natalidade, traduzindo, com isso, que a transição da fecundidade está a níveis abaixo da
reposição populacional. Todos estes processos devem continuar crescendo lentamente, até
2030.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o aumento da expectativa de vida, acontece
em razão das muitas mudanças ocorridas no estilo de vida dos brasileiros. Nessa perspectiva,
muitos pesquisadores citam os avanços da medicina e o acesso à saúde, como bases para a
qualidade de vida, com isso, consequentemente, grupos de solidariedade da chamada
“Terceira Idade” aumentaram nos últimos anos. Ademais, Segundo Camarano (2007), a queda
acelerada da fecundidade, casamentos em idades mais elevadas, aumento de números de
separações e divórcios, bem como a mortalidade, em várias idades, têm proporcionado um
crescimento significativo de idosos na população brasileira. Daí decorre a necessidade de
proteger essa população dos riscos e vulnerabilidades a que estão expostos, com ampliação e
efetivação das políticas públicas e sociais.
Nesse sentido, Veras (2003) aponta que nos países desenvolvidos o envelhecimento da
população foi um processo lento, o que ajudou o Estado a fazer mudanças necessárias, a essa
parcela da população, de forma gradativa, porém eficaz. Nesses países, ao mesmo tempo em
que políticas e programas de envelhecimento foram gestados, permitindo um envelhecimento
ativo, se investiu em políticas de saúde, prevenindo doenças crônicas, por exemplo.
Sobremodo, no Brasil, precisa-se energicamente investir em políticas educativas e
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interventivas, que possam atender as demandas quanto à pessoa idosa, posto os números do
seu crescimento. Conquanto, é importante ter consciência dos efeitos da urbanização e da
industrialização às pessoas idosas; a velhice perpassa por um processo de crescimento
acompanhado com o problema da exclusão, tal realidade causa ressonância nas heranças
ancestrais do homem, passando por diversos tipos de sociedades humanas, ao longo da
história.
Acrescem-se, ao debate, as considerações, encontradas em A Velhice, de Beauvoir
(1990), nas palavras da autora em destaque “[...] a maior parte das sociedades não deixa os
velhos morrerem como bichos. Sua morte é cercada de um cerimonial para o qual se
reivindica, ou se finge reivindicar, seu ‘consentimento’.” (BEAUVOIR, 1990, p. 66). Tal
analogia, às outras espécies, serve como reflexão, a querela em curso. Por outro ângulo,
muitas sociedades respeitam as pessoas idosas enquanto estão lúcidas e robustas, mas livramse delas quando estas se tornam decrépitas e senis, reafirmando, deste modo, o fenômeno da
exclusão da pessoa idosa.
Ao se pensar o processo de exclusão, da pessoa idosa, percebe-se como se estabelecem
os valores sociais de cada faixa etária, valores estes que são determinados pela sociedade
contemporânea, onde há um papel estabelecido para cada geração. Segundo Silva, et al.(2009)
os papéis, proporcionado à pessoa idosa, na sociedade, têm como consequência o isolamento
e o sedentarismo. É importante, neste ínterim, ressaltar que tal consequência advém do
capitalismo, presente no contexto socioeconômico, fazendo com que a sociedade fique cada
vez mais fechada e focada na produtividade e, por isto, a pessoa idosa – que passa a ter
mudanças no seu processo biopsicossocial – acaba por não, necessariamente, produzir mais,
fica sem espaço, excluída; dessa forma, começa a perder o seu valor social e outras
vicissitudes em relação à fase da vida; neste período começam a surgir a, muitas vezes, a
violência contra esse grupo.
Além disso, tem-se que ressalvar o cuidado global que depende, também, de uma
observação relativizada sobre as culturas (ocidentais e orientais), que o engendram. Além, é
claro, de um olhar mais atento sobre as diferenças de gêneros, pois, a “velhice não tem o
mesmo sentido nem as mesmas consequências para os homens e para as mulheres.”
(BEAUVOIR, 1990, p. 104). As representações sociais, sobre a velhice, ao longo da história,
indicam os níveis de relações entre idosos e os interesses dessa coletividade no que se refere
ao seu destino.
Em tempo, destaca-se que Beauvoir é uma das primeiras estudiosas a perceber e tentar
desembaralhar as dificuldades em se definir as representações sobre a velhice, na sociedade
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contemporânea. Atravessando, assim, a confusão, a incerteza e as contradições que cercam a
“velhice” que, de certa forma, é compreendida como categoria social. Deste modo, para além
da compreensão de um conceito exclusivo de velhice, faz-se necessário pensar na construção
desta fase, a priori, a velhice é o critério de idade, na definição de grupos reconhecidos
socialmente. Então, sua construção, de Guita Debert (1998) é entendida como uma
problemática marcada por três grandes características, uma categoria culturalmente produzida,
processos biológicos e universais, uma questão que, na sociedade ocidental contemporânea se
constitui como problema social. Diante disto, a velhice precisa ser compreendida a partir de
suas dimensões biopsicossocial, as quais se sobrelevam ao processo biológico, mas, também,
um fenômeno psicológico, social e cultural.
Ademias, a velhice é reconhecida como uma etapa isolada das outras, como resultado
do processo de novas fases da vida e da segregação, considerando tal realidade, de acordo
com as compreensões existentes em uma determinada sociedade, pois o momento específico a
partir do qual o indivíduo é considerado velho, a posição social desse velho e o tratamento
direcionado para essa fração da população ganham diferentes significados que dependem dos
variados contextos sociais, culturais e históricos, uma vez que, nos termos de Debert (1998):

[...] a idade não é um dado da natureza, não é um princípio naturalmente
constitutivo de grupos sociais, nem o fator explicativo dos comportamentos
humanos. Essa demonstração exige um rompimento com os pressupostos da
psicologia do desenvolvimento que concebe o curso da vida como uma
sequência unilinear de etapas evolutivas em que cada etapa, apesar das
particularidades sociais e culturais, seriam estágios pelos quais todos os
indivíduos passam e, portanto, teriam caráter universal. (DEBERT, 1998, p.
9)

Sobreposto tal citação, percebemos na leitura Bourdieu (1983, apud DEBERT, 1998)
que pensar em cada fase da vida (infância, juventude e velhice) não se trata de características
apenas biológicas, pois, em seu texto A Juventude é Apenas Uma Palavra o autor esclarece
que a manipulação das categorias de identidade envolve uma verdadeira luta política, onde o
que está em jogo é a redefinição de poderes ligados a grupos sociais distintos, em variados
momentos no ciclo da vida. Deste modo, a categoria velhice, em específico, é resultado de
lutas entre grupos sociais, são relações de força; entretanto, um fato importante a ser
observado é que mesmo as categorias de idade, sendo socialmente construídas e passíveis de
mudanças no decorrer dos anos, não impede que estas não possuam legitimidade na
sociedade.
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Não obstante, de acordo com o Manual de Enfrentamento à violência contra Pessoa
Idosa, a velhice é a última fronteira antes da morte; que não se explica apenas pelos aspectos
biológicos, mas, essencialmente, pelos aspectos culturais, políticos, econômicos e até os
aspectos jurídicos, pois pensar estudos que delimite a idade da pessoa idosa perpassa pelo
sistema jurídico também de cada país. Pensar a pessoa velha, nestes aspectos, no Brasil, está
sujeita a problemáticas, desde pensar as propostas de política pública o que se contradiz
justamente de algumas ideias quando pensa no velho como pessoa idosas a partir da
Declaração de Madrid, II Assembleia da ONU sobre o Envelhecimento, 2002, que
preconizam que as “potencialidades das pessoas idosas são uma base sólida de
desenvolvimento futuro, permitindo que a sociedade conte cada vez mais com suas
competências, experiência e sabedoria”.
Em tempo, destaca-se que as Conferências, espaços políticos que discutem
bienalmente situações problemas, direitos e enfrentamentos em relação às demandas das
pessoas idosas, são situações que menos conta com a participação da população brasileira; as
quais tem um grande potencial de funcionamento, pois, como se sabe, foi a participação
popular em massa, nos espaços de deliberações, a partir das Conferências de Direitos, que se
construiu dois dos grandes sistemas de políticas sociais no Brasil, o Sistema Único de Saúde
(SUS), em 1990, e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2011.
A atual conjuntura ressalta que o preconceito é fato, no Brasil, quando o assunto são as
pessoas idosas, pois, pelo que se verificou, tanto a população quanto o próprio poder público
não se preocupa com a população idosa e isto tem consequências, pois problemáticas surgem
na vida deste segmento etário e, embora as condições socioeconômicas sejam um foco de
distinção cultural importante para as pessoas idosas brasileiras, é fundamental ressaltar
também que, na maioria das vezes, a problemática se dá a partir da violência contra pessoa
idosa por parte da própria família. (MYNAIO, 2011).
A esse respeito, no que se refere à violação de direitos das pessoas idosas a partir da
própria família é uma realidade que se constitui no Brasil e a conjuntura do século XX, em
diversos países, é importante para início desta discussão, de acordo com Minayo (2004) eram
criados hospitais e asilos para acolher pessoas pobres entre estas, sobremaneira, estavam as
pessoas idosas, evidentemente, as mais pobres, com alguma doença e abandonada pela própria
família. Isto porque a velhice, desde sempre, encara três grandes problemáticas, advindas do
preconceito, particularmente no cenário brasileiro: o primeiro, a redução da velhice em
processos orgânicos de saúde-doença – não como uma mudança inerente e biológica do corpo
–; o segundo, o velho como decadência humana; por fim, a compreensão do velho como um
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problema. Estas situações tendem a perceber que a pessoa idosa não produz mais, não vende
mais sua força de trabalho.
Outras ocorrências culturais, no Brasil, as quais acometem a pessoa idosa tendem a
separar os velhos, segregando-os, de forma real ou simbolicamente, promovendo, então, sua
morte social, pois, segundo Faleiros (2003) a morte social é todo processo de segregação que
a cultura brasileira acomete à pessoa idosa. Todos estes preconceitos levam a um único
contexto, a situações de violências contra pessoas idosas, na forma visível, por meio de
mortes e lesões, e de modo invisível – aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas
provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo.
Desta forma, surgem os maus tratos contra pessoa idosa, em destaque, no Brasil,
apenas nas duas últimas décadas, de um lado por causa do aumento do número da população
idosa no país, que tornou irreversível a sua presença em todos os âmbitos da sociedade. De
outro, principalmente, pelo protagonismo dos movimentos realizados pela própria população
idosa ou por instituições aliadas, seja em associações de aposentados, nos conselhos
específicos e em movimentos políticos, sociais e de direitos.
Por fim, dito isto, é sabido que tal realidade ocorre em todo solo brasileiro, nos mais
diversos espaços, em muitos municípios, pois, com o crescimento da população idosa, todas
estas problemáticas tendem a perpassar por todos os locais, geograficamente. Desta forma,
faz-se imperioso a contextualização acerca da violação dos direitos contra a pessoa idosa no
Brasil, além da realidade da cidade de São Felipe – BA, uma vez que trata de um estudo de
pesquisa que tem como lócus este município.

4.2 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NA CONTEMPORANEIDADE:
UMA BREVE REALIDADE DA CIDADE DE SÃO FELIPE – BA

A presente subseção objetiva uma discussão no que tange a violação dos direitos da
pessoa idosa, por meio de um recorte feito da cidade de São Felipe – BA. Portanto, é preciso
esclarecer que um problema social não é apenas o resultado do mau funcionamento da
sociedade, mas principalmente, porque os temas envolvidos, neste debate, não são elevados
ao nível da discussão efetiva, com vistas à promoção de um possível trabalho social que
contribua para o enfrentamento ao problema estudado, pelo que sugere Lenoir (1996) e
Debert (1998). Mediante esta perspectiva, intenta-se a discussão quanto ao tema violação de
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direitos, o qual está vinculado à concepção de violência contra pessoa idosa como um
problema social.
Em tempo, são muitos os termos utilizados para definir o problema social já
sinalizado, pode ser difundido como violência contra pessoa idosa, como maus tratos contra
pessoa idosa, porém, ambas as terminologias são utilizadas para definir a violência contra
pessoa idosa, isto já fora, certamente, percebido, ao longo desta escrita cientifica, já que são
utilizadas as três terminologias, na tentativa de trazer a leveza na leitura – embora a própria
problemática seja tão densa por si só.
Dito isto, a violação de direitos se constitui como a violência e/ou maus tratos contra a
pessoa idosa, nos estudos específicos. Tal fenômeno, nos tempos atuais, como se pode
verificar, nas seções anteriores, é um assunto de potencial visível, sobretudo, pelo seu
crescimento, ademais, sabe-se que o tema emerge da manifestação da questão social, a qual
pode ser conceituada como conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista,
em outros termos, por meio de Iamamoto (2000):

[...] questão social expressa, portanto disparidades econômicas, políticas e
culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero,
características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as
relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal.
(IAMAMOTO, 2000, p. 16)

As expressões, citadas pelo autor, decorrem das profundas modificações econômicas,
sociais e políticas estruturais, ocorrida na sociedade desde o processo de Revolução Industrial,
de forma que, assim como foi de grande importância para a realidade do crescimento
populacional, deixou, também, repercussões que envolveram demandas sociais tão
expressivas como a questão da violência contra pessoa idosa. São mudanças que se
evidenciam de forma diferente em determinados contextos e lugares geográficos, pois em
alguns países, como no oriente, apesar de toda realidade de transformações, sobretudo
tecnológica, a pessoa idosa é, efetivamente, vista como indivíduo especial, simbólico, que tem
respeitado as suas peculiaridades. Contudo, nos países do ocidente a realidade é outra, pois
com o aumento populacional, a pessoa idosa passa ser vista como alguém sem dependência,
um incômodo à família, e para a sociedade e, por vezes, até para o Estado.
A Revolução Industrial, que teve seu inicio no século XVIII, é classificada como palco
de transformações no sistema de produção, conforme afirma Karl Marx (1980) “[...] é o ponto
de partida da indústria moderna [...]” (MARX, 1980, p. 449). Período marcado pelas
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consequências imediatas na produção mecanizada sobre o trabalhador. Neste cenário está
internalizado um indivíduo que sua simples força física deixa de ser um fator importante para
produção e passa a valer para o capitalista, o trabalho mecanizado resultando a exploração da
mão-de-obra barata. Desta forma, a inserção do homem, no meio de produção capitalista
passa a ser um assalariado fabril, onde a força física é a mais importante célula no mundo da
produtividade, competitividade, ambição por posições sociais, dedicação total ao trabalho
trazendo uma condição vindoura de estresses, enfraquecimentos nas relações familiares
inerentes as suas vidas sociais e individuais, o que interfere, independente, das suas vontades,
na cultura das famílias e na sociedade em geral.
Sob este enfoque, a partir do século XX, no Brasil, a Revolução Industrial ocasiona
diferentes transformações no âmbito econômico, social e político, o que, consequentemente,
repercutiram nas relações interpessoais entre as famílias, criando, assim, condições nefastas
na vida dos idosos. Ademais, com a expansão urbana-industrial a história da luta de classes
passa culminar, na divisão social do trabalho, em classes antagônicas, burguesia e proletários,
caracterizando a sociedade brasileira como sociedade capitalista. Sociedade que está
configurada pelo crescimento econômico e, simultaneamente, pelas dificuldades financeiras e
sociais para grande parcela da população brasileira, “uma sociedade que se industrializou e se
urbanizou, que gerou novas classes e grupos sociais [...] novos comportamentos, novos
valores e demandas [...] essa modernidade emergente trouxe consigo evidências de um
sistema de desigualdade.” (TELLES, 1999, p.80).
Tendo em vista essas modificações, enraizadas na conjuntura da sociedade brasileira, a
pessoa idosa passa a ser inserido em uma nova ótica, denominada de “doença social” visto
que é um encargo social, um ser improdutivo, descartável, sem um projeto de vida
estigmatizada como uma pessoa invalida, já que o paradigma de indivíduo contemporâneo é
de um ser jovem, economicamente ativo, consumidor e autossuficiente. No capitalismo, fica
velho quando se fica defasado, fora do processo de ordenação compulsória para o aumento da
produção. (FALEIROS, 2004).
A partir desta perspectiva, o conceito que gira em torno da pessoa idosa como
descartável reproduz a ideia de que a pessoa vale o quanto produz. Portanto, quando se
aposenta ou sai do sistema produtivo formal é considerada inútil, o preconceito, por sua vez,
manifesta-se em expressões como: “eles são um peso”, “eles são improdutivos”, “eles são
doentes”, “eles gastam muito”, “os recursos para suas aposentadorias seriam mais bem
utilizados se fossem destinados aos jovens”. Nem a discriminação pela idade – numa
sociedade que elegeu o jovem como ideal de beleza e de vida –, nem o preconceito do
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“descarte” condizem com o que a realidade brasileira: a maioria da população idosa brasileira
é saudável, ativa, trabalha, chefia família ou contribui para sua manutenção e participa
intensamente da vida social, econômica, cultural e política.
Contudo, segundo Minayo (2003), a sociedade brasileira, pertencente dos países do
Ocidente, assimilou uma cultura que tende a separar os indivíduos velhos, discriminá-los e,
real ou simbolicamente, desejar sua morte, considerando-os ainda como descartáveis e um
peso social; Debert (2009) reitera que na sociedade brasileira a velhice tem sido constituída
como problema social. Ainda segundo Debert (2009) boa parte das representações sociais,
sobre a pessoa idosa, é fruto de uma atuação da mídia, através da imprensa, que trata de
fomentar a formação de uma opinião pública sobre a pessoa idosa a partir de um imaginário
social, onde a pessoa idosa é reconhecida como o improdutivo, incapaz, o portador de
necessidades específicas, por fim, o referido autor, sinaliza, também, que apesar deste
imaginário social da pessoa idosa, ela também é uma pessoa digna de respeito e uma pessoa
sujeito de direito, experiência e cidadão, como qualquer outro.
Ainda sobre este olhar, Simone de Beauvoir (1970) afirma que em países capitalistas
onde prevalece “capital e não os indivíduos” a pessoa idosa é colocada em situação de
invisibilidade, nas palavras desta autora:

Eliminados muito depressa do mercado de trabalho, os aposentados
constituem um encargo que as sociedades baseadas no lucro assumem de
maneira mesquinha. A solução mais correta seria permitir aos trabalhadores
que continuassem ativos enquanto pudessem, garantindo-lhes, em seguida,
uma existência decente. (BEAUVOIR, 1970, p. 253)

Dito isto, sendo o processo de trabalho como meio de o ser humano ter “serventia”
perante a sociedade, neste caso a pessoa idosa que já não produz, mas, torna-se aposentado,
por ser constitucionalmente um direito, passa a ser reconhecido como velho e passa a assumir
sua “invisibilidade social” como uma primeira forma de violação dos seus direitos.
Retomando as discussões, conforme pensamento teórico sobre a complexidade de
pensar o imaginário social, da pessoa idosa, no cenário brasileiro e capitalista atual, Minayo
(2002) acena para um panorama ideal em que as práticas de ações sociais possam contribuir
para a formação de atitudes outras a despeito da velhice – não as estereotipadas pelos aspectos
biológicos e funcionais (este último no sentido de produtividade), definição de pechas como
“inválido”, “oneroso”, “incômodo” ou mesmo “inconveniente”.
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Beauvoir (1990) sinaliza a respeito do não reconhecimento, por parte daqueles que não
aceitam a velhice inserida na reciprocidade da práxis, e que desenvolvem comportamentos
negativos e até influenciáveis a uma autonegação da identidade da própria pessoa idosa na
fase da velhice. Em outros termos, pode-se concluir que a sociedade industrial é maléfica para
a velhice.

[...] A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua
obra. Perdendo a força do trabalho ele já não é produtor nem reprodutor. Se
a posse e a propriedade constituem, segundo Sartre, uma defesa contra o
outro, o velho de uma classe favorecida defende-se pela acumulação de bens.
Suas propriedades o defendem da desvalorização de sua pessoa. (BOSI,
2001, p. 77)

De certo modo, infere-se, a tempo, que a sociedade brasileira legitima a exclusão
social e primazia a lógica da produtividade, determinando o jovem como um ser ativo e
contributivo e o idoso, por sua vez, um indivíduo passivo, marginalizado, improdutivo e por
vez um peso social. A representação social do idoso, na sociedade brasileira, é marcada por
estereótipos passados de geração em geração, desde histórias de contos de fadas, contadas às
crianças, nas quais as bruxas são sempre velhas e feias, até situações reais, em filas de bancos,
transportes públicos. Enfim, o imaginário social é uma instância que circulam as crenças, as
ideologias, os mitos, os símbolos e estruturas históricas, sociais, econômicas e culturais que
relacionam o modo de uma coletividade ou sociedades. Isto retoma e reitera o que foi
explicitado no que tange ao grande paradoxo, desta realidade global, quando se trata das
sociedades orientais e ocidentais. Assim sendo, as sociedades constroem conceitos, imagens e
expectativas sobre o indivíduo da terceira idade, a partir dos seus próprios referenciais.
Além de todo este processo cultural, faz-se necessário, na baila desta discussão, pensar
que a representação social, da pessoa idosa, requer, também, uma discussões sobre o mundo
do trabalho que conta com a intervenção do Estado que começa manifestar, inclusive, acerca
da pessoa idosa que, de algum modo terá seus direitos em relação à aposentadoria por ora
ainda inexplicável, pois, ao mesmo tempo em que o Estado cria políticas públicas, à pessoa
idosa, cria, de igual modo, situações embaraçosas. Tal realidade é um processo resultante de
todo esse processo do sistema capitalista, no qual prevalece a mais valia, ao mantenedor do
Poder e a sociedade tão desigual.
Apesar desta realidade, atualmente, em processo de andamento, no Brasil, sabe-se que
a padronização da infância, adolescência, idade adulta e velhice pode ser entendida como
respostas a estas mudanças estruturais na economia, devidas, sobretudo, à transição de uma
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economia que tinha como base a unidade doméstica para uma economia baseada no mercado
de trabalho, no qual o papel do Estado baseia-se na “regulamentação estatal do curso da vida
humana presente do nascimento até a morte, passando pelo sistema complexo que engloba as
fases de escolarização, entrada no mercado de trabalho e aposentadoria. (DEBERT, 1998, p.
18-20).
Ao que se refere às formas de violência/violação dos direitos do idoso, acresce-se a
discussão quanto à aposentadoria, que já era uma realidade cheia de nuances, que com a
Reforma Previdenciária (que sofreu alterações arbitrárias), passa a atingir, efetivamente, as
pessoas idosas, quando, por exemplo, as colocam na condição de pessoas que precisam
continuar trabalhando – resultado de uma pessoa adulta sem acesso algum à qualidade de
vida, que, sequer, conseguiu, minimamente, meio de sobrevivência digna enquanto sujeitos de
direitos. A violência contra a pessoa idosa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS) se efetiva quando:

[...] ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a
integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de
seu papel social. A violência acontece como uma quebra de expectativa
positiva por parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos filhos, dos
cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em
geral. (BRASIL, 2001, p. 31)

Em sentido unívoco, o Estatuto do Idoso declara que “a violência contra o idoso é
qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico” (Estatuto do Idoso, cap.IV, art.19, §1). O Estatuto, aludido,
define que a violência é o contrário dos direitos (o que vem sendo mencionado em todo o
texto). Ressalta-se, no Capítulo II, art. 10, § 2 e §, do referido Estatuto, que a violência se
expressa pelos “maus tratos, abandono, abuso, negligência e outros [...]”. Em tempo, “[...] são
noções que dizem respeito às relações sociais interpessoais de grupos de classes, de gêneros
ou ainda institucionais que causam danos físicos, mentais e morais a pessoa”.
A partir dessa concepção, o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra
a Pessoa Idosa adota a definição de violência, contra o idoso, formulada pela Rede
Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos Contra o Idoso, reiterando o conceito de
violência como “o mau-trato ao idoso é um ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause
dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança”
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(BRASIL, 2005, p.11), podendo ser uma realidade em suas diversas multifacetárias,
expressando-se de forma estrutural, interpessoal e institucional.
A este respeito, Minayo (2005), quanto às formas como a violência se manifesta,
esclarece, em outros termos, que a forma estrutural decorre da pobreza, miséria e
discriminações, todas estas relacionadas à desigualdade social; quanto à forma interpessoal,
que esta é fruto das relações, comunicações e interações sociais do cotidiano; quanto à forma
institucional, no que diz respeito à responsabilidade do Estado e Instituições, seja pela
omissão, seja pela aplicação inapropriada de mecanismos de gestão das políticas sociais.
Segundo Minayo (2005) a violência contra o idoso é um problema nacional e internacional,
são abusos e negligências que se reproduzem por choque de gerações, por problemas de
espaço físico e por dificuldades financeiras, os quais costumam se somar a um imaginário
social que considera os idosos como descartável.
Partindo deste pressuposto, têm-se as diversas formas e categorias para pensar a
questão da violência contra a pessoa idosa; conquanto, o que fica evidente é que apesar das
diversas formas apresentadas, a violência contra pessoa idosa aumenta a cada dia e é algo
presente em muitas realidades, conforme apontam as estatísticas. A razão para isto, segundo
Minayo (2002), deve-se a transição epidemiológica das antigas doenças infectocontagiosas e
parasitárias para um quadro de mortes e lesões provocadas, prioritariamente, por problemas
sociais, com relevância para a violência; a este respeito:

[...] violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de seqüelas
orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se
converteu num problema de saúde pública em muitos países [...]. O setor
saúde constitui a encruzilhada para onde convergem todos os corolários da
violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de
urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e assistência
social [...]. (OPAS, 1994, p.27)

Em 2002, a OMS produziu um Relatório mundial em que o termo "causas externas",
tradicionalmente usado para categorizar o tema na Classificação Internacional das Doenças e
Agravos (CID), foi substituído pela expressão "Violência e Saúde". Nesse sentido, a
promulgação do Estatuto do Idoso, pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, em 2003, o
tema da violência contra o idoso veio como pauta intersetorial, incluindo a área de saúde. Em
2005 foi oficializado pela portaria de nº 936, do Ministério da Saúde, um Plano de Ação de
Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa. Ressalta-se que a natureza da violência
contra a pessoa idosa pode se manifestar de várias formas: abuso físico, psicológico, sexual,
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abandono, negligência, abusos financeiros e autonegligência. Todos esses tipos de ação ou
omissão podem provocar lesões graves físicas, emocionais e morte. Em tempo, ressalta-se,
que a presente pesquisa opta como sinônimos, pelos termos maus-tratos, abusos e violências –
embora, existam muitas discussões teóricas sobre o uso e o sentido de cada um deles.
Isto posto, destaca-se que os abusos físicos constituem a forma de violência mais
visível e costumam acontecer por meio de empurrões, beliscões, tapas, ou por outros meios
mais letais, como agressões com cintos, objetos caseiros, armas brancas e armas de fogo. Para
tanto, o lugar onde há mais violência física, contra a pessoa idosa, é sua própria casa ou a casa
da sua família, além de ruas e as instituições de prestação de serviços, como as de saúde, de
assistência social e residências de longa permanência. Às vezes, o abuso físico resulta em
lesões e traumas que levam à internação hospitalar ou a morte da pessoa. Outras vezes ele é
constante, não deixa marcas e é quase invisível, sendo reconhecido apenas por pessoas que
têm um olhar sensível e atento, no geral, profissionais acostumados a diagnosticá-lo.
Frequentemente a pessoa idosa se cala sobre os abusos físicos que sofre e se isola para que
outros não tomem conhecimento desse tipo de violência, prejudicando, assim, sua saúde
mental e sua qualidade de vida.
O abuso psicológico corresponde a todas as formas de menosprezo, de desprezo e de
preconceito e discriminação que trazem como consequência tristeza, isolamento, solidão,
sofrimento mental e, frequentemente, depressão; ocorre quando é dito, à pessoa idosa,
expressões como “você já não serve para nada”, “você já deveria ter morrido mesmo”, “você
já é uma bananeira que já deu cacho”, “você só dá trabalho” ou coisas semelhantes, além
disso, há muitas formas de manifestação do abuso psicológico, que pode ocorrer por meio de
palavras ou por meio de atitudes. Estudos mostram que o sofrimento mental, provocado por
esse tipo de maltrato, contribui para processos depressivos e autodestrutivos, por vezes
levando à ideação, tentativas de suicídio ou mesmo ao suicídio consumado. (MINAYO;
CAVALCANTE, 2010).
É importante ressaltar, em relação aos abusos psicológicos, que as pessoas mais pobres
e os que têm dependência financeira, física e mental, em grau elevado, são as que mais sofrem
este tipo de violência; ocorre de igual modo, no caso dos doentes que não podem dominar seu
corpo ou sua mente; e no caso dos muito pobres, porque não têm dinheiro para se sustentar,
sendo considerados como um peso para muitas famílias ou instituições.
Acresce-se, ao debate, a violência sexual, que diz respeito ao ato, no jogo que ocorre
nas relações hétero ou homossexuais, e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter
excitação sexual e práticas eróticas e pornográficas, impostas por meio de aliciamento,
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violência física ou ameaças. Vítimas de abuso sexual costumam sofrer, também, violência
física, psicológica e negligências. Tendem a sentir muita culpa e a ter baixa autoestima e a
pensar mais em cometer suicídio que pessoas que não passaram por essa cruel experiência. A
violência ocorre também por meio de outra realidade, de igual modo, violenta: o tabu do sexo
na velhice; o sexo consensual; pensa-se que a pessoa idosa não deve mais vivenciar sua
sexualidade como o ser humano na vida adulta.
Nesse sentido, a violência dos filhos, contra seus pais e mães idosos, para que eles não
namorem ou não tenham relações sexuais. Esse tipo de violência ocorre também em
instituições de longa permanência, em razão uma ideia muito comum (e equivocada) na
população, de que os velhos são ou deveria ser assexuado. Tal ação se configura como
preconceito social e abuso de poder. Muitas vezes, atitudes repressivas dos filhos impedem
seus pais de terem uma vida afetiva saudável, na velhice.
O abandono é uma das maneiras mais perversas de violência contra a pessoa idosa e
apresenta várias facetas. As mais comuns são constatadas por cuidadores e órgãos públicos
que notificam as queixas, no geral: retirá-la da sua casa contra sua vontade; trocar seu lugar na
residência a favor dos mais jovens (como por exemplo, colocá-la num quartinho nos fundos
da casa, privando-a do convívio com outros membros da família e das relações familiares);
conduzi-la a uma instituição de longa permanência contra a sua vontade, para se livrar da sua
presença na casa, deixando a essas entidades o domínio sobre sua vida, sua vontade, sua saúde
e seu direito de ir e vir; deixá-la sem assistência quando dela necessita, permitindo que passe
fome, se desidrate e seja privada de medicamentos e outras necessidades básicas, antecipando
sua imobilidade, aniquilando sua personalidade ou promovendo seu lento adoecimento e
morte.
No tentame de esclarecer as categorias que dizem respeito à temática em destaque,
ressalta-se a negligência como uma categoria importante para explicar as várias formas de
menosprezo e de abandono de pessoas idosas. Refere-se à recusa ou à omissão de cuidados
devidos e necessários aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A
negligência é uma das formas de violência contra os idosos mais presente no país. Ela se
manifesta, frequentemente, associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos,
emocionais e sociais, em particular, para as que se encontram em situação de múltipla
dependência ou incapacidade.
A exemplo, pode-se destacar, na área da saúde, o desleixo e a inoperância dos órgãos
de vigilância sanitária em relação aos abrigos e clínicas, embora, na atualidade, haja normas e
padrões da Vigilância Sanitária para seu funcionamento, não há fiscalização suficiente,
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permitindo que situações de violência institucional se instalem e se perpetuem. Os casos mais
comuns são de inadequação das instalações, do isolamento das pessoas idosas em seus
aposentos, da falta ou precariedade de assistência à sua saúde. Nesse sentido, se não houvesse
tanta omissão por parte dos responsáveis, tragédias como a que aconteceu no Rio de Janeiro,
na Casa de Saúde Santa Genoveva, que acabou virando símbolo da sinergia de vários tipos de
negligência, poderiam ser evitadas. Embora este caso tenha ocorrido em 1996, ele continua
atual como exemplo dos órgãos públicos que não fiscalizam como deveriam; das instituições
que fazem desse serviço um negócio; e de muitas famílias para quem é muito cômodo
acreditar que tudo ficará bem com seu idoso quando o entrega num desses locais.
No caso aludido, depois da ocorrência, pesquisadores e fiscais verificaram que aquela
situação vinha se repetindo há quase 10 anos e só se tornou escândalo quando foram
constatadas mortes de mais de 100 pessoas, em curto espaço de tempo; aqueles que
sobreviveram ofereceram à sociedade um espetáculo triste e cruel de desnutrição, magreza,
tristeza, solidão e abandono, por parte dos familiares.
Além de exemplos cruéis e radicais, há, ainda, os vários tipos de negligências que
ocorrem, cotidianamente (tão cruéis quanto aquele) no atendimento dos serviços de saúde: o
caso das longas filas de espera para consultas e exames, marcados com intervalos de meses,
quando o estado de saúde da pessoa idosa vai piorando e se degradando pela falta de atenção
devida. Outro exemplo, campeão das reclamações da população idosa, é o INSS, seja pela
demora na concessão dos benefícios, seja pelo descaso e indiferença com que são tratados,
nos postos. Dado o exposto, as várias formas de negligência, dos serviços públicos, têm por
base a impessoalidade no trato na prestação de serviços; em muitas instituições de longa
permanência, principalmente as pessoas idosas dependentes, são afetadas por falhas no
tratamento pessoal, na administração de medicamentos, nos cuidados com o asseio corporal e
na exigência de que realizem ações para as quais não sentem desejo ou aptidão.
Desta forma, faz-se necessário pontuar, ainda que brevemente, as violações de
direitos, manifestada estruturalmente e institucionalmente. Assim, a violência estrutural se
define, a partir de Minayo (2014), como a que naturaliza a pobreza e os processos de
dominação, de desigualdade social, da penúria, das diferenças de gênero e das discriminações
que atingem, sobretudo, as pessoas idosas desprovidas de bens materiais. A desigualdade não
é privilégio da população idosa, mas, nessa etapa da vida, ela castiga mais.
Embora o Brasil tenha reduzido os índices de pobreza na população idosa, segundo o
IBGE (2013), 6% hoje vive abaixo da linha de pobreza, 25% dos aposentados vivem com três
salários mínimos ou mais, logo, fica evidente que a maioria é pobre. As pessoas acima de 60
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anos, no limite da pobreza, têm menores possibilidades de escapar dessa situação que
qualquer outra faixa etária, uma vez que pobreza, na idade avançada, tende a aumentar a
dependência de outras pessoas. Portanto, a aglomeração e a falta de privacidade que ela
vivencia, em famílias intergeracionais de baixa renda, constituem risco de violência. Ademais,
o isolamento social, na velhice, pode acontecer neste momento da violência estrutural, ainda
que a pessoa viva rodeada pela família sua vontade não conta, são isoladas em várias
situações.
Por outro lado, a violência institucional, constitui-se como aspecto especial, pois diz
respeito à violação de direitos, ou a violência contra a pessoa idosa nas instituições brasileiras.
Embora as leis escritas para protegê-las possam ser comparadas às melhores do mundo, é
necessário cuidado para que instituições, do próprio Estado, ditos nas leis como principal
garantidor de direitos da pessoa idosa antes mesmo das famílias, não se torne um violador
destes direitos.
Deste modo, percebe-se que as instituições de prestação de serviços, as de saúde, de
assistência e de previdência são as campeãs de reclamações, nos órgãos de sistema de garantia
de direitos como a Defensoria Pública, Ministério Público e Delegacias especializadas das
Pessoas Idosas. Sejam estas violações a partir de uma burocracia impessoal, quando atende
mal uma pessoa idosa malcheirosa, ou mais pobres, em maioria mulheres negras, causando
imenso sofrimento silenciosamente como mais uma violação, acometendo a pessoa idosa ao
processo de revitimização, já estabelecido pela violação estrutural.
Outro aspecto é a insuficiência de espaços institucionais ou vagas para atendimento à
pessoa idosa, evidenciando desde já a falta de preparo, do Brasil, em atender as demandas
surgidas com o aumento significativo da população idosa. Outrossim, outra forma de
violência institucional muito frequente se expressa, também, por parte das Instituições de
Longa Permanência, nas quais se estabelece, por vezes, uma relação entre as pessoas idosas
como meramente um cliente e um profissional de um serviço prestado que não detém de um
vínculo, isto em ambas as realidades privada e pública. Ademais, entre as formas de agressões
verbais mais recorrentes, como violência institucional, estão os insultos, abandono
negligências, frieza, rispidez e desatenção, entre outros.
Sabe-se que a violência contra a pessoa idosa, conforme as estatísticas apontadas pelo
IBGE, em 2013, que a violência interpessoal, ou seja, aquela do meio familiar e doméstico, é
a mais recorrente, chegando a ser 63% da violência ocorrida no Brasil, neste cenário; em
segundo lugar, a violência institucional, com 19%; e em terceiro e último lugar a violência
estrutural com 12%. Logo, é importante mencionar que sobre todas estas violências incidem,
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ainda, os efeitos da violência simbólica; por exemplo, quando uma pessoa idosa é destituída
de sua casa, de seus pertences, das relações familiares, das amizades, da vizinhança e de suas
próprias histórias, acentuada pelo silêncio da vítima da violência.
Em Velhice, de Beauvoir (1990), a autora afirma que há uma "conspiração do silêncio"
contra a velhice, manifestada por alguns grupos sociais que perpetuam uma imagem de
velhice como fase temida e apavorante da vida. Seja o silêncio pela resistência em dialogar o
assunto, seja através da sociedade; consideram algumas questões, da violação, como condutas
normais nessa idade, da pessoa idosa; ou ainda no processo da não notificação da violência
ocorrida, através dos dispositivos de Direitos Humanos e Jurídicos, enfim, o silêncio em
diversos aspectos e que está intrinsicamente envolvido em todas as formas de violência. O
presente trabalho, de cunho cientifico, é uma estratégia de rompimento de silêncio, também,
no meio acadêmico, como sugere os pressupostos da autora em fito.
Diante do exposto, o presente estudo centralizou, até aqui, outros tipos de violência,
que figuram este universo. Faz-se necessário, neste ínterim, acrescer, ao debate, a violência
interpessoal – a mais notificada, a partir das estatísticas. É a violação de direitos e/ou
violência e/ou maus tratos (ambas as terminologias com o mesmo sentido e conceito) por
meio da violência interpessoal, ou também intrafamiliar, como aponta Minayo (2010); é,
também, a violência que ocorre, consideravelmente, na realidade do município de São Felipe
– BA, lócus desta pesquisa. De modo que se faz imperioso melhor detalhamento quanto a esta
realidade, além da sensível demanda que a pesquisa propõe atender.

4.2.1 A violação de direitos da pessoa idosa em São Felipe – BA

A violência interpessoal, conhecida também pela violência doméstica ou intrafamiliar,
é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo, de forma
continuada, especialmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência. (BRASIL, 2001). A violência intrafamiliar é especificamente compreendida como
“toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família”. (BRASIL. 2001,
p.15). Ademais, pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família,
incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de
consanguinidade, e em relação de poder à outra. O conceito de violência intrafamiliar não se
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refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas, também, as relações em que se
constrói e efetua.
Deste modo, a violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir
outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico, como
empregados, pessoas que convivem esporadicamente, agregados, sejam familiares ou
cuidadores como filhos(as), companheiros(as), netos(as), genros, noras, entre tantos outros.
Conquanto, são muitos os fatores de risco, da violência intrafamiliar, entre eles, a relação de
distribuição desigual, de autoridade e poder, conforme papéis de gênero, sociais ou sexuais,
idade, etc., atribuídos aos membros das famílias cujas relações são centradas em papéis e
funções, rigidamente, definidos, ou também quando não há uma definição de papéis, levando
ao apagamento de limites, dificuldade de diálogo e descontrole da agressividade cotidiana das
relações.
Tem-se, de igual modo, nesse tipo de violência, estruturas de funcionamento fechadas,
onde não há abertura para contatos externos, levando a padrões repetitivos de conduta
daqueles que se encontram em situação de crise, perdas (separação do casal, desemprego,
morte, migração e outros) onde a presença de um modelo familiar violento, na história de
origem, dos membros familiares, são existentes, possíveis situações de risco social como uso
de álcool e outras drogas. Agravos que envolvem os aspectos da biopsicossocialidade humana
como questões de saúde doença, a própria limitação da pessoa idosa, como também questões
culturais (quando a pessoa idosa é vista como descartável) enfim, são variadas as situações
correspondem como fatores que levam a situação da violência intrafamiliar contra pessoa
idosa. Neste viés, contata-se, conforme os números apresentados pelo dispositivo da
Ouvidoria, do disque 100 Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, que, entre
2010 a 2012, a denúncia principal foi de negligência (68,7%), em particular, ocorridas no
âmbito familiar.
Outro destaque é o abuso econômico-financeiro e patrimonial, refere-se,
principalmente, às disputas de familiares pela posse dos bens em relação às pensões,
aposentadorias e outros bens da pessoa idosa. Pesquisas mostram que, no Brasil, mais de 60%
das queixas em delegacias de polícia, ou Ministério Público, tiveram essa causa. O Disque
100 Direitos Humanos mostra que, entre 2010 a 2012, esse tipo de violência foi responsável
por 40,1% das denúncias, vindo atrás apenas das negligências e dos abusos psicológicos
(SDH).
Esse tipo de agressão é cometido, particularmente, por familiares, na tentativa de
forçar procurações para tutelar a pessoa idosa, para retirar seu acesso aos bens patrimoniais e
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para vender seus bens e imóveis, sem o seu consentimento. Ressalta-se, em tempo, que a
todas estas situações de violência, contra a pessoa idosa, podem ser acrescidas outras, de
formas menos brutais, porém, não menos abusivas utilizadas pelos familiares, como a retirada
da pessoa idosa do espaço físico e social no qual viveu até então, seu confinamento em algum
aposento mínimo, na residência que, por direito lhe pertence, depois que fica viúva; dentre
outras formas de coação, como casos em que até vizinhos se apossam, por exemplo, do cartão
de benefício da pessoa idosa, que tem algum tipo de senilidade ou dependência, sobretudo,
quando ela vive sozinha, deixando-a passando necessidades.
No Brasil, conforme dados do Ministério de Direitos Humanos, em 2017, destaca-se,
na Bahia, que o contingente de pessoas de 60 anos ou mais, no estado, passou de 1,9 milhão, em
2015, para pouco mais de 2 milhões de pessoas em 2016. A expectativa é de chegar a três milhões em
menos de 15 anos. O número de brasileiros com mais de 60 anos superou os 30 milhões em
2017. As mulheres são maioria nesse grupo, 16,9 milhões (56%), enquanto os homens idosos
representam 44% (13,3 milhões). Ademais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE, em
2012 a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos
em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se
tornado cada vez mais representativo no Brasil. 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).
A Bahia é o sétimo estado mais populoso de pessoa idosa, diante disto, ressalta-se que
o número de ocorrências presenciais, registradas pela Delegacia Especial de Atendimento ao
Idoso (Deati) cresceu 22,4%, na comparação entre os meses de janeiro a setembro de 2017 e
2018. Foram 1.351 ocorrências contra 1.654 registros no período. Situado na região Nordeste,
o Estado da Bahia tem quatrocentos e dezessete municípios, dentre eles, encontra-se São
Felipe, no Recôncavo da Bahia, com aproximadamente 21.069 habitantes, de acordo com a
estimativa (IBGE, 2018). Sendo que, de acordo com a pesquisa oficial do IBGE, em 2010,
pode ser feito um comparativo também expressivo no Brasil e no Estado da Bahia, no qual se
destaca o crescimento da população idosa em 10 anos. O segmento etário de 0 a 14 anos
registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010 (-2,5% ao ano). Crianças e jovens detinham
29,9% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 6.051 habitantes. Em
2010, a participação deste grupo reduziu para 23,3% da população, totalizando 4.721
habitantes.
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Gráfico 4: População residente no município por faixa etária entre 2000 e 2010

Fonte: Censo Demográfico de 2000/2010 – IBGE

Dentre os documentos oficiais e de estudos, o presente trabalho analisou os relatórios
informacionais, intitulados, também, como diagnóstico social, conforme fora pontuado no
percurso metodológico. Tais relatórios pertencentes à Política de Assistência Social do
Município, entre 2010 a 2017, ou seja, documentos de fonte secundária, específicos para a
atuação da pasta no município, porém de acesso e de elaboração também da pesquisadora.
Entre os referidos documentos, consta que, atualmente, dados de 2017, a estimativa da
pessoa idosa é de aproximadamente três mil pessoas do quantitativo de uma estimativa de 21
mil habitantes. Desta forma, a pessoa idosa compõe, aproximadamente, 10% da população da
cidade. Ressalva que, certamente, tais quantificações apresentadas são aproximáveis, tendo
em vista que a fonte se dá a partir de pesquisas de categorias profissionais, como de cadastro
dos Agentes de saúde Municipal, os conhecidos ACS, bem como a partir dos atendimentos e
acesso a população idosa a partir do Cadastro Único.
A esse respeito, deve-se esclarecer que O Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único) é uma ferramenta de identificação e seleção de famílias de
baixa renda para inclusão em ações e programas sociais. Além do Programa Bolsa Família
(PBF), principal usuário, o Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas, tais
como: Minha Casa Minha Vida, outros programas habitacionais, o Bolsa Verde, o Tarifa
Social de Energia Elétrica, o Telefone Popular, entre outros. (Brasil, 2013).
Ainda em tempo, conta-se com os dados apresentados a partir de uma espécie de
Observatório Local, a respeito da Violência Contra Pessoa Idosa, chamado de Programa
Atendimento Especializado Individual e Familiar (PAEFI) do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). O PAEFI é um serviço voltado para famílias e
pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece
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apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção
de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais que ocorrem
nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), tem como público
alvo pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física
e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas,
situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou
raça/etnia, entre outras.
Centro que, na ausência de delegacias e centros especializados para indivíduos e
grupos vulneráveis, como mulher, criança e adolescente, pessoa com deficiência (PCD),
quilombolas, pessoas idosas e os demais, atende as situações de violação de direitos dos
municípios.
É importante pontuar, neste sentido, que o município de São Felipe – BA, considerado
de pequeno porte para as políticas setoriais de Educação, Saúde, Assistência Social,
Habitação, entre outras, conta com algumas demandas advindas das expressões da questão
social, estas denominadas a partir de situação como violência contra mulher, contra pessoa
idosa, contra criança e adolescente, como desemprego, indivíduos e famílias com nulo acesso
a políticas públicas e sociais. Entre todas estas expressões, da questão social, identificada a
violência intrafamiliar contra pessoa idosa, ocorre no município.
O fenômeno da violência contra pessoa idosa em São Felipe se impetra justamente na
relação interpessoal ou intrafamiliar, no interior dos lares. Dito isto, percebe-se que a
violência cresce quantitativamente na realidade brasileira e São Felipe também se torna
campo fértil de tal situação estudada. Conforme dados, extraídos dos relatórios
informacionais, do município, em meados de 2017, bem como a experiência viva da
pesquisadora, foi constatado a realidade de aproximadamente o quantitativo de cento e três
denúncias anônimas; violações de direitos contra pessoa idosa, todas em esfera doméstica e
familiar. Vale ressalta, ainda, que entre o ano de 2010 a 2017 o crescimento de ocorrências
foi de mais de 150%.
Ainda ao que se refere às cento e três ocorrências, especificada na cidade de São
Felipe – BA, no ano de 2017, constatou-se que eram distribuídas da seguinte forma: Sessenta
e nove com endereço pertencente à zona rural e as outras quarenta e quatro na zona urbana.
Em todas as ocorrências a violência se deu por parte da família ou ente próximo, constituindose membro da família. Das situações, em destaque, avultam-se a negligência e o abuso
financeiro. As demais situações de violência, trabalhadas ao longo desta pesquisa, também
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ocorreram, contudo, em quase 99,9% dos casos, destacaram-se a negligência e abuso
financeiro, por parte dos envolvidos.
Em sua incidência as mais ocorrentes violências, conformes pesquisa de campo,
destaca-se, ainda, que dos cento e três casos denunciados, noventa e três eram mulheres,
negras e de situação socioeconômica de até um salário mínimo. Isto posto, destacando-se a
situação da violência intrafamiliar na cidade de São Felipe – BA, endossa a ideia de pensar o
presente estudo para além de um produto resultante de uma Pesquisa de Mestrado, mas com
vistas a possibilidade de continuidade para que possa se multiplicar nos “cantos” das zonas
rurais e urbanas, onde ocorrem a violência.
Consideravelmente, mesmo os números reduzidos referente à realidade posta e
notória, a violência contra pessoa idosa em São Felipe – BA abarca uma realidade de
calamidade, de forma que atinge, especialmente, pessoas idosas de classe média baixa, ou
seja, aquelas que vivem com suas filhas, noras, genros e seu benefício previdenciário, de um
salário mínimo, constitui-se como renda fixa no domicílio, e em especial as idosas mulheres,
as quais, como se pode verificar, são alvo maiores desta realidade.
Dado o exposto, evidencia-se que a violência interpessoal, foco de trabalho de Faleiros
(2012), denominada como intrafamiliar, é a mais evidente entre suas tipificações e as
estatísticas acima apresentada. O lar, ou seja, o espaço doméstico, tratado aqui como o
intrafamiliar é o lócus onde essas violências ocorrem em sua magnitude. Partindo destes
pressupostos, as pesquisas de Chávez (2002) citado por Minayo (2005), revelam que mais de
90 % dos casos de violências e negligência contra pessoas idosas, no Brasil, ocorrem nos
lares, ou seja, no ambiente familiar e que os autores dessas violências são, em geral, filhos e
netos das vítimas, mas, também, amigos, inquilinos e pessoas próximas.
De maneira geral, podem-se destacar alguns fatores que expressam a violência contra
o idoso em âmbito familiar, partindo do reconhecimento das transformações societárias,
surgidas na sociedade contemporânea, as quais alteram os papéis sociais tradicionais e as
estruturas que sustentam os modos de vida, em família, acarretando um fator de dependência
multifacetária entre idoso e família, como os limitados recursos das famílias, aliados à
sobrecarga de abrigar e cuidar de um membro idoso, fragilizado em seu contexto doméstico e
a perda do lugar social, favorecendo, deste modo, um desgaste e estresse no seio familiar,
impossibilitando suporte afetivo aos membros envolvidos, desembocando na negligência,
omissão de cuidados, abandono, e maus-tratos físicos e psicológicos contra seus idosos.
Por outro lado, nesta cadeia, tem-se, de igual maneira, a dependência, por parte das
famílias, por ser a pessoa idosa aquela que recebe de um a dois salários mínimos, provendo o
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sustento de toda família, em razão das várias situações socioeconômicas, todas, no geral,
precárias. Conquanto, a violência contra o idoso ocorre independentemente da classe social,
embora o fator econômico seja significativo, como se verifica.
Segundo Kaloustian (2000), a família é o espaço indispensável para garantia de
sobrevivência, de desenvolvimento e de proteção integral de todos os membros,
independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. Assim,
percebe-se que a família que deveria propiciar os aportes afetivos e, sobretudo, materiais
necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus componentes, desempenhando um papel
decisivo na educação, como um espaço privilegiado para o exercício da cidadania, o que,
neste recorte, da pesquisa, não se evidencia. A Constituição Federal de 1988 bem como o
Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso centralizam a família como o lócus
privilegiado, assegurando-lhe direito à vida.

No entanto, estas famílias, segundo Souza

(1998), encontram-se despreparada para tal enfrentamento:

Percebemos que as famílias se encontram despreparadas para enfrentar a
condição de cronicidade prolongada no processo de envelhecimento dos
idosos de quem cuida. Permitem, assim, que se estabeleçam os conflitos
intergeracionais, além de outras disfuncionalidades nas relações de cuidado,
e transformam em riscos potenciais de desrespeito ao idoso ao idoso em sua
história de vida, e ao seu viver cotidiano. (SOUZA, 1998, p.76)

Isto além de ser uma realidade presente muito fortemente, na atualidade, se arrasta
desde o século XIX, a partir da Revolução Industrial e das transformações decorrentes dela,
nesse sentido, a família sofre algumas modificações na estruturação familiar, em outros
termos, “O Brasil teve também uma forte orientação relativa ao direcionamento à família no
sentido do estabelecimento de padrões ligados ao seu papel na reprodução social [...]”.
(CAMPOS; MIOTO, 2003, p.176). Com estas mudanças, originaram-se o estreitamento dos
laços familiares e novas estruturas familiares: a educação dos filhos é partilhada com as
escolas; as pessoas idosas deixam de poder contar com o cuidado e apoio direto dos
familiares, entre outros arranjos da nova estrutura familiar. De igual modo, são diversos os
tipos estruturais de famílias: a família convivente, aquela que mora no mesmo domicílio,
sendo ou não parentes entre si; as famílias extensas as quais são famílias compostas por pai,
mãe e filhos e outros membros (avós, tios, genros, sogros, tios, sobrinhos e etc. sendo estes
consanguíneos ou não). A família, nesse sentido, representa um grupo social primário que se
modifica juntamente com as diferentes épocas e transformações econômicas, religiosas e
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socioculturais do contexto em que se encontram inseridas. Sendo assim, a família
contemporânea, cujo modelo hegemônico e nuclear, tem suas características relacionadas ao
contexto atual.
Estas características e comportamentos da família da contemporaneidade são advindos
das transformações ocorrentes do sistema econômico. Mudanças estas que geram um contexto
de relações de poder e inter-relações, um universo diferente de expectativas e de
representações subjetivas no âmbito da família, com dificuldades próprias, envolvendo todos
os seus membros. Desta forma, pode-se dizer que a famílias contemporâneas não agem, com
seus idosos, como as famílias dos tempos passados, onde os mais velhos tinham seus papéis
demarcados, respeitados, simbólicos e estáveis. Este, diante realidade contemporânea, que
supervaloriza o indivíduo que produz, é um ser improdutivo e descartável. A partir destes
pressupostos sobre as modificações da organização familiar, e imagem do velho, no centro
deste âmbito é que se pode configurar a fragmentação das relações familiares e,
consequentemente, a violência contra o idoso em seus diversos aspectos.
Portanto, partindo de toda esta realidade, o fenômeno da violência intrafamiliar
atravessa, deste modo, desde a discussão da segregação, imposta pela dinâmica da sociedade
capitalista, a do papel das gerações nas mudanças sociais e, principalmente, na forma como
são caracterizadas, durante o curso da vida, sobreposto, por diferentes fases a infância, a
adolescência, a idade adulta e velhice. Tais fases caracterizadas pelo termo “geração” que a
partir de contextos históricos, redefinem as transformações societárias, podem se transformar,
uma vez que estas gerações são as particularidades que compõe a sociedade, especialmente, a
contemporânea, e isto pensando a partir de características que podem contribuir com práticas
de ações sociais que possibilitam mudanças sociais, contribuindo para a “[...] produção de
uma memória coletiva e na construção de uma tradição”. (DEBERT, 1998, p. 19).
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5 PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A
PESSOA IDOSA: UM OLHAR A PARTIR DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL
“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim
como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto,
quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis,
a ação criadora e modificadora da realidade.”
Paulo Freire (1989, p.67)

A presente seção tem como mote o entrelaçamento, defendido por Paulo Freire (1987),
quanto ao processo que envolve teoria e prática, de que estas categorias precisam dialogar
permanentemente. Logo, entende-se, a partir desta premissa, que se trata de um ideal que se
distancia da concepção tradicional de que o saber está somente na teoria ou construído
distante ou separado da ação/prática. Na concepção de Freire (1998), teoria e prática são
indissociáveis, tornando-as por meio das práxis a autêntica reflexão e descoberta sobre uma
dada realidade. Aduz-se, ainda, na concepção freiriana, que a relação dialógica entre teoria e
prática propõe a educação como prática de liberdade. Outrossim, a ideia de práxis se constitui,
nesta pesquisa, com as práticas socioeducativas através das relações intergeracionais na EJA.
Deste modo, em consonância com a afirmação de Freire (1981), a despeito à leitura do mundo
que, segundo o autor, precede a leitura da palavra, buscou-se tecer, a partir dos discursos dos
sujeitos coletivos, o processo de construção (des)construção e (re)construção das categorias
estudadas nas práticas socioeducativas, promovidas nos Encontros Formativos , evidenciando,
desta maneira, o alcance dos objetivos propostos, nesta pesquisa.

5.1 O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO: O ENCONTRO DA REPRESENTAÇÃO
SOCIAL NESTA PESQUISA

A Representação Social permite, através de procedimentos sistemáticos e
padronizados, agregar depoimentos sem reduzi-los a quantidades, ou seja, a partir de uma
situação individual através do discurso do sujeito pode ser apresentada a representação social
de uma coletividade. Desta forma, na presente pesquisa, tal concepção, ganha forma quando
os sujeitos, circunscritos na modalidade EJA, emitiram, em ocasião dos Encontros
Formativos, seus juízos ou opiniões como forma de conhecimento, socialmente elaborado e
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partilhado, de uma realidade comum; avulta-se, assim, a representação de um dado conjunto
social.
Para tanto, a fim de compreender, de forma concreta, como se deu a representação
social, desta pesquisa, destaca-se a triangulação que oportunizou o planejamento dos
Encontros Formativos que definiu, após os elementos de observação, as categorias trabalhadas
em cada encontro. Dito isto, tendo os Encontros Formativos, realizados à luz do Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC) desvela-se a representação social, desta pesquisa, em suma o
resultado encontrado. Destaca-se, neste ínterim, o DSC como melhor mecanismo
metodológico na busca da representação social. Em tempo, faz-se necessário, a este respeito,
uma breve conceituação. O DSC são expressões que partem das opiniões ou compreensões
individuais, acerca de determinados assuntos tratados, neste caso, especificamente, são os
conhecimentos prévios, dos sujeitos da EJA, sobre os elementos da observação.
Segundo Moscovici (2012), a Representação Social, é a comunicação e
comportamento a partir das relações entre os indivíduos; aponta, ainda, que as representações
que habitam a esfera do senso comum, podem ser analisadas como ciência e tal ideia versa,
intrinsecamente, com a temática proposta deste estudo. Ressalta-se, que a análise de dados,
deste estudo, pressupõe a premissa da teoria da representação social – a qual também pode ser
identificada a partir da sigla RS. As representações Sociais, deste modo, segundo Sawaia
(2005), citado por Moscovici (2012):

[...] são modalidades de conhecimento particular que circulam no dia-a-dia e
que têm como função a comunicação entre indivíduos, criando informações
e nos familiarizando com o estranho de acordo com categorias de nossa
cultura, por meio da ancoragem e da objetivação. Ancoragem é o processo
de assimilação de novas informações a um conteúdo cognitivo-emocional
pré-existente, e objetivação é a transformação de um conceito abstrato em
algo tangível. (SAWAIA, 2004, p. 76 apud MOSCOVICI, 2012, p. 66)

Partindo desta concepção, acrescidos com todo o caminho desenhado dos
procedimentos e técnicas de coletas de dados, aponta-se a necessidade de ressaltar quatro
etapas essenciais para que a análise, bem como a tabulação dos dados coletados, tenha se
efetivado, nesta pesquisa. Conquanto, no que se refere às questões metodológicas, Spink
(1995) afirma que “a realidade é caleidoscópica e que a multiplicidade de métodos pode
enriquecer a compreensão do fenômeno” (SPINK, 1995, p. 128), assim, a utilização de
diferentes instrumentos metodológicos para o desenvolvimento das teorias encontradas
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necessita, além de entrelaçar a teoria e prática, propor criativos e possíveis meios para
encontrar e (re)presentar os resultados.
A Representação Social, por sua vez, explícita, nesta pesquisa, bem como na grande
maioria, quando inspirada por esta metodologia, através do DSC que além de ser o processo
mais trabalhado para tratamento dos dados da representação social é um processo que
emprega a liberdade de expressão, desde que mantida à fidedignidade da utilização dos
preceitos metodológicos, efetivando, deste modo, a relação dos procedimentos e técnicas,
desta pesquisa, na prática. Dito isto, têm-se as etapas da pesquisa, configuradas da seguinte
forma:
1. Transcrição dos Pré-testes e Pós-testes e observação participante em todo o
processo;
2. Leitura/escuta, intercalando a escuta de material gravado com a leitura do material
transcrito e o material bibliográfico e documental já elaborado no primeiro momento da
pesquisa, definido, neste estudo, como o entrelaçamento da teoria e prática;
3. Definição de expressões-chave, ou seja, trechos retirados, dos depoimentos, ao
longo dos Encontros Formativos, e ainda extraídos dos questionários de Pré-testes e Póstestes;
4. Construção, dos DSCs, ou seja, a compilação das falas dos sujeitos na mensuração
dos objetivos específicos e precisamente o geral.
Destaca-se, nas etapas aludidas, a singularidade de todos os mecanismos com a
articulação às teorias já conhecidas, na pesquisa, e, principalmente, pela triangulação
estabelecida nesta pesquisa. Nesse sentido, evidencia-se a indissociabilidade destas etapas,
como se pode visualizar do Diagrama 6: As quatro etapas da análise.

Diagrama 6: As quatro etapas da análise

1

2

DSCs

4
Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

3
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Isto posto, vale ressaltar que o diferencial do DSC é que cada etapa realizada se
constitui em momentos associados aos elementos das opiniões de sentido semelhante,
presentes em diferentes depoimentos e em diferentes momentos de observação. Ambas as
articulações cumprindo a regra ética de todas as etapas, especialmente, no que se refere às
falas dos sujeitos da pesquisa, identificadas, no trabalho, com nomes de flores. Em tempo,
deve trazer a baila das discussões, no que tange à análise dos DSCs, que os discursos, dos
sujeitos em evidência, foram selecionados a partir das expressões-chave, tendo,
evidentemente, uma simbiose com todo o elemento observado, com as categorias trabalhadas
nos Encontros, a partir das Práticas Socioeducativas através das relações intergeracionais.

Diagrama 7: Expressões-chave

Relações
Intergeracionais

Violência Contra
Pessoa Idosa

Participação Social

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

A partir das expressões-chave, os discursos, selecionados, apontam o pensamento e
conhecimento individual que representa um grupo ou coletividade. Nesse sentido, é a partir,
justamente, de cada fala selecionada e entrelaçamento organizado que a representação social
se dá. De modo que as propostas, de práticas socioeducativas através das relações
intergeracionais, nos espaços da EJA, ocorrem, logo, a prevenção da violência contra pessoa
idosa em São Felipe – BA vai tomando corpo e se edificando. Destarte, conforme se
evidencia, a partir do Diagrama 8: Processo de análise de dados, o qual, de forma sintética,
apresenta o delineamento da pesquisa.
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Diagrama 8: Processo de análise de dados

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2019

Em tempo, construir a devolutiva, da presente pesquisa, realizada junto ao coletivo da
EJA, da Escola Municipal José Guedes, da cidade de São Felipe-BA, somente se tornou
efetivo em razão do percurso metodológico. Desta forma, a partir das três expressões-chave, a
tempo, discorre-se cada discurso do sujeito coletivo, da pesquisa.

5. 1. 1 Relações Intergeracionais

A primeira, das três expressões-chave, definida para compreensão do DSCs, Relação
Intergeracional, importante na vida de qualquer ser humano – como se pode verificar a partir
de todo esteio teórico aludido ao longo da presente pesquisa; expressado, em outros termos,
por parte dos sujeitos da EJA, em falas, por exemplo, de dona Margarida, 56 anos, em seu
DSCs:
[...] conversar com uma professora jovem como a Senhora professora faz
muito bem a nós, percebo o quanto eu aprendi e meus colegas. A Senhora
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poderia trabalhar em outras escolas que tem menino pequeno pra conversar
as mães sobre seus filhos, e conversar pra dizer a elas que precisa educar
seus filhos [...]. Digo a minha filha todos os dias, eduque Mateus e eu digo
isso porque sempre o mais velho sabe e pode orientar os mais novos. As
vezes os mais novos também ensina muita coisa pra a gente como a senhora
Pró. Estes negócios de bateria também, eu aprendi com meu neto. Mas estas
coisas da vida os mais velhos que sabem e por isso tem que ouvir e respeitar.
O mundo ia ser diferente. Por isso eu digo sempre é uma importante viver
com gente diferente de outras idades para nós aprender [...]. (MARGARIDA,
2018)

O discurso de dona Margarida, 56 anos, emocionou toda a turma, desencadeando,
assim, outros relatos, de igual modo, importantes, quanto ao tema, legitimando o que
Magalhães (2000) discorre sobre a relação intergeracional, como momento em que as relações
entre diversas gerações ocorrem e que se faz necessário para uma troca de aprendizagem, de
amadurecimento, troca de valores que formam comportamentos cidadãos e que estas relações
ocorrem desde suas casas e famílias, até nas escolas, como se pode perceber na fala de
Girassol, 31 anos: “[...] nós é família aqui na escola também, porque na família nós aprende as
coisas, aqui também e aprende os mais novos com os mais velhos, né pró[...]” (GIRASSOL,
2018); de igual modo, na fala de outros partícipes, do momento em destaque:

[...] eu ia mais minha vó quando era mais menor na igreja e era mesmo assim
que o Padre dizia, os mais novos respeitem os mais velho porque eles sabem,
igual a Dona Margarida disse. Eu mesma só quem sou porque minha avó me
ensinou coisas da vida. Eu hoje digo as meus filhos aprenda comigo que já
passei por isso. (GIRASSOL, 2018)

[...] eu vou dizer a professora da escola do meu filho que lá pode ter esse
negocio de geração por que é uma escola grande. Eu acho que ela não sabe o
que é isso, mas eu vou ensinar que é quando tem gente nova e velha, pra ver
se os velhos ensina os novos e ajuda a melhorar o comportamento desses
meninos de hoje, rebelde. E também pra crescer mais sabido por que os mais
velhos já passou por aquele problema e pode ensinar. (ROSA BRANCA,
2018)

Percebe-se que os discursos já compreendem interconexão entre as gerações em vários
outros lugares, mesmo que despercebido, pois, como relata Rosa Branca, 44 anos, “[...] eu
vou dizer a professora da escola do meu filho [...]” (ROSA BRANCA, 2018), pois, segundo
ela, a professora pode não saber o quanto benéfico é a possível troca intergeracional. Isto
favorece o pensamento sobre as relações intergeracionais, como meio de troca, no qual um
aprende com o outro; de igual modo, ressalta-se o aspecto solidário que perpassa essa ação.
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Confirmou-se, portanto, a observância, no espaço da EJA, dos discursos representados a
despeito do potencial de educação que as professoras, as mães, os jovens, adolescentes,
podem ter por meio das relações intergeracionais.
Acresce-se, em tempo, o discurso da senhora Sempre Viva, de 69 anos, que verbalizou
a importância de viver intergeracionamente em casa, de forma efetiva, nas experiências com
seus pais e avós, por exemplo; também sua relação, no grupo de idosos, e de como essa
interação é positiva na sua vida, em vários momentos:

[...] eu sempre aprendi com meu pai, convivia com ele e minha mãe,
minha mãe era mais calada, mas meu pai me instruía mesmo. Não
tinha negocio de meio termo. Me lembro um dia com meus avós
também que me botava no colo e me ensinava a vida. A gente brigava
porque cada um pensava de um jeito, mas no fim se entendia [...] hoje
no grupo dos velhos que eu vou dia de terça, a assistente social
boazinha, a psicóloga também, parece assim com a senhora. Elas
ensina nós, e diz que a gente também ensina a elas. Eu gosto deste
meio porque a gente pensa diferente e se ajuda na vida a gente
resolver os problemas de todo o dia e sem quebrar muito a cabeça [...]
e olhe que estou velha, não era pra esta aqui na EJA, nem em grupo,
mas se eu sei que aqui tem essas coisas, agora mesmo, quanto a gente
não aprendeu neste dia com a senhora [...] inda ontem disse a minha
neta, estude pra crescer pra você ser como minha pró nova, que é uma
cabo verde bonita, sabe falar e ensina as coisas a nós velho, pra a
gente não aceitar ser violentados, pra nós viver mais e sem tanto
problema. A gente já sofreu tanto na vida, hoje merecemos descanso,
eu venho mesmo pra escola e esses dias já estou gostando, Pró.
(SEMPRE VIVA, 2018)

Sempre Viva afirma que viveu esses anos todos “sem levar tudo nos peitos” porque
sua avó e pais sempre a ensinaram assim. Percebe-se, então, a intergeração, como afirma
Goldmam (2002), como cotidiano que se vive, como a forma de aproximação entre as
gerações para melhor compreender e buscar, solidariamente, soluções aos problemas que
envolvem todas as faixas etárias. Sobreleva-se no discurso da Senhora Sempre Viva, 69 anos,
a relação intergeracional ocorrida quando todos os sujeitos, representantes de diversas
gerações, participavam do mesmo espaço. De um modo geral, destacou-se que, além dos
pressupostos, no que tange ao tema, os quais estavam imbricados nos discursos, a
possibilidade, constante, das relações intergeracionais na sala de aula. Com isto, a
possibilidade latente de leitura de mundo, um olhar diferente para as questões cotidianas, de
construção (des)construção e e (re)construção de saberes que são coadunados em diálogos
entre os sujeitos da intergeracionalidade.
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Deste modo, tem-se, nos discursos dos sujeitos coletivos, o tema se solidificando, a
partir, também, da expressão-chave, em destaque, de modo que se pode discutir e refletir, a
respeito das relações intergeracionais, como possibilidades para a vida. Contudo, reconhecese que cada um dos sujeitos tem modo de pensar, individual; podem não concordar com tudo
que conversam entre as pessoas, mas é justamente neste aspecto que se possibilita os mais
variados ensinamentos; as relações intergeracionais é uma prática das relações espontâneas
entre gerações e da indução e institucionalização com métodos e técnicas utilizados por
agentes sociais, facilitadores e catalisadores das aproximações e interligações, pelo que
preconiza Magalhães (2000).
Diante disso, no intercambiamento entre Magalhães (2000) e a fala da Senhora
Sempre Viva percebe-se, trocando em miúdos, a intencionalidade, deste trabalho, pois a
pesquisadora trabalha, neste espaço dos Encontros, justamente, a indução para se pensar
formas de prevenir a violência, seja através da troca de saberes, seja através do incentivo às
denúncias, ao posicionamento em desfavor da violência e em favor à dignidade da pessoa
idosa que, além de ter direitos, é um ser que precisa ser notado com menos estereótipos.
Não obstante, deve-se enfatizar, em tempo, que as relações intergeracionais são,
extremamente, importantes em todos os espaços; destaca-se, nesta pesquisa, conquanto, que
sempre que ocorrem em lugares que dispõem da contribuição de um catalisador, educador,
profissional é mais provável que, ao invés de surgir discordância ou diversidade de
pensamentos, como algo ruim ou negativo para a convivência, surge, no entanto, a
diversidade como ensinamento, a troca de saberes a (re)descoberta de novos assuntos. A esse
respeito, observa-se o DSC da Senhora Jasmim, 63 anos, e do jovem Cravo Branco, 27 anos:

[...] aqui é bom porque tem gente de todas as idades, de novo a velho e você
pró sabe lidar com isso, é o mais importante. Eu sei que não sei ler, mas a
senhora mesmo nas brincadeiras que a gente não acerta ler, ajuda a gente,
traz uma forma tão boa de nós entender o assunto da violência, da
“intageração”. [...] nós mesmo não gosta das musicas de hoje, mas viu que
são importantes conhecer porque fala de realidades da vida. Também a
senhora trouxe músicas do nosso tempo, com figuras e a gente consegue
entender o que tá sendo ensinado e isso é o mais importante [...]. [...] eu
gosto das aulas da pró Sofia9, mas suas aulas pró são mais perto de nós
porque conversa isso tudo e nós juntos com as idades juntas se respeita [...].
[...] eu em casa todo dia vou dizendo a meu povo, meus netos e genros, a
gente aqui pode se conversar mesmo eu velha, caindo aos pedaços, sabendo
a vida, e vocês tudo me ouvi né Pró. Tem também os novo que nem a
senhora que nós também ouve porque estudou e sabe das outras coisas que a
9

O nome da professora de uma das turmas da EJA mencionada, no DSC, é fictício, visando garantir a ética da
pesquisa. As professoras não participaram dos Encontros por opção dos sujeitos da pesquisa.
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gente não sabe porque não estudou pra aprender. Mas o que eu gosto é que
cada um de nos somos importante seja eu velha, seja a senhora nova Pró, a
gente só precisa se respeitar como gente [...]. (JASMIM, 2018)
[...] eu não vou mentir, eu gosto de vim pra cá porque hoje não tenho mais
mãe e todo mundo aqui me trata bem [...] eu moro com minha mulher e meu
filho e às vezes digo a eles, a escola é boa porque a gente aprende a fazer
conta pra arrumar a vida e também porque recebemos conselho dos mais
velhos ensina “tombém”, porque eu outro dia ensinei ao colega como não
deixar a mandioca passar do tempo quando tá fora da safra. E isso eu aprendi
com meu filho na internet e já ensinei aqui. (CRAVO BRANCO, 2018)

Percebe-se, a partir das contribuições da Senhora Jasmim, a relevância do tema, e de
sua importância nos mais variados espaços, inclusive, na escola; a mesma aponta para a
positividade que as relações intergeracionais podem promover. Isso reitera toda a discussão,
pelo que aventa Ferrigno (2011), de que pode se ter, também, conflitos nas relações
intergeracionais, entretanto, quando se tem o olhar de alguém que sabe valorizar a riqueza
deste encontro de gerações, o aprendizado passa a ser mútuo e de grande potencial entre os
sujeitos intergeracionais, envolvidos nos espaços. De igual modo, correlacionando ainda à
expressão “relações intergeracionais”, percebe-se, na fala do jovem Cravo Branco, os
apontamentos quanto aos aprendizados entre ele e seu filho, entre ele e o colega, os quais se
constituem por meio das relações intergeracionais.
Em tempo, Senhora Dália Amarela, de 66 anos, Senhor Girassol, 31 anos, e Senhora
Camália Branca, 29 anos, cujos discursos apontam às afirmações erigidas por Magalhães
(2000), o autor, afirma, em outros termos, que aproximar gerações é objetivo de trabalho
social na intenção da quebrar barreiras geracionais, eliminação de preconceitos e
discriminações contra pessoas mais velhas.

[...] eu já estudo aqui na escola há uns três anos, e quando eu entrei logo
tomei um susto, pois vim se misturar com jovens não é fácil [...] hoje,
inclusive depois dessas aulas com a senhora a gente se vê e se respeita
diferente [...]. (DÁLIA AMARELA, 2018)

[...] ontem mesmo a colega Hortência (de 28 anos), me disse, Girassol, a
gente tem mesmo que tratar melhor nossos ancestrais, nossos velhos, porque
sem eles a gente não tem mesmo história pra contar, e histórias bonitas, não
aquelas que a gente via, o velho do saco pega [...]. (GIRASSOL, 2018, grifo
do autor)

[...] eu lhe ajudo Dona Dália, deixe que eu trago seu lanche, não precisa ir
pra fila hoje não, eu posso ajudar a senhora que está cansada com esta idade
e batalhando todos os dias, e eu fazendo por a senhora hoje quando eu
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estiver mais velha outros podem fazer por mim [...] eu sei que a senhora
aguenta, mas não me custa nada trazer o seu lanche. (CAMÁLIA BRANCA,
2018)
[...] aprendi isso aqui, ao invés de achar coitadinho, vou ajudar é meu pai a
viver a vida dele, mesmo com todos os problemas de saúde, mas é
importante ele viver, vou ate repensar se vou deixar ele namorar com a moça
da frente, ele quer tanto e eu pensava, pra que, mas agora ele tem que viver
sim, já me ensinou tanto na vida, agora é minha vez [...]. (CAMÁLIA
BRANCA, 2018)

[...] os meninos hoje entende hoje Pró, quando estuda tabuada, que um pode
ajudar o outro sem chamar nós velhos de burro, aqui na sala o dever é
ajudado agora, antes não era não, mas hoje já sabemos que estamos no
mesmo barco, todos misturados os mais velhos com os mais novos um
ajudando o outro com o que pode, com o que sabe, sem tá xingando e
botando apelido em ninguém [...]. (DÁLIA AMARELA, 2018)

Ante os discursos, acima arrolados, percebe-se a oportunidade que as relações
intergeracionais podem promovem, no processo de quebra de preconceito, discriminação,
estereótipo para com as pessoas mais velhas, além de desenvolver o senso de solidariedade.
Evidencia-se, tendo por base os discursos, que pessoas idosas querem ser vistas como tais,
pessoas idosas, com suas senilidades e senescências. Recorda-se, a partir de Zimerman
(2007), que a senescência é o processo de envelhecimento natural e saudável, sem
comprometimento das atividades diárias da vida, como alimentação, locomoção, higiene e
relacionamento interpessoal, conquanto, a senilidade é o processo de envelhecimento
associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas como hipertensão arterial,
diabetes, e maus hábitos de vida, podendo gerar incapacidades funcionais, insuficiência dos
órgãos e até a morte.
Diante do exposto, apreende-se que as duas situações, desveladas por Zimerman
(2007) são observadas, nos discursos dos sujeitos pesquisados; primeiro, quando a jovem
Camália Branca reconhece que ela trata seu pai como coitadinho, sem perceber que a
sexualidade dele ainda deve ser aflorada; ao modo pelo qual a Senhora Dália Amarela é
tratada, respeitada pela idade, como se evidencia no cuidado por parte de Camália Branca.
Destarte, a expressão-chave “relações intergeracionais” se ampliou nas discussões ao
longo dos dez encontros. É importante apontar tal observação, justamente para ratificar que as
escolhas das expressões-chave foi de forma conectada com todo o processo metodológico,
desde o momento da definição dos elementos de observação, aos blocos das perguntas do
questionário, bem como ao momento da análise dos dados.

122

Deste modo, convém-se destacar que a expressão-chave “relações intergeracionais”
não foi apenas como processo de reflexão sobre esta realidade, mas, principalmente, de
efetivação cotidiana ao longo do processo da pesquisa, pois com esta relação foi possível
estabelecer um fortalecimento de vínculos e contratos de boa convivência – estabelecido
desde o primeiro contato entre os sujeitos e a pesquisadora, visível em expressões como “com
a pró nova a gente aprende e ensina também”.
Nota-se com isso, que as relações intergeracionais são experiências comuns do dia a
dia. Entretanto, nesta especificidade da pesquisa, é uma relação que permite, através de
práticas socioeducativas, colaborar para que o vínculo aconteça e se fortaleça entre as diversas
gerações, até porque é uma necessidade; segundo Magalhães (2000) as relações
intergeracionais é uma prática entre gerações, com induções e institucionalização a partir de
métodos e técnicas, que, nesta pesquisa, se dá pelas práticas socioeducativas, e são criadas e
utilizadas por agentes, educadores, catalisadores, como se encontra nos espaços de formação
da EJA e por isso a experiência, da pesquisa, deve confirmar a importância desta
translucidação, que as práticas através das relações intergeracionais na EJA permitem. E isto
pode ir além dos muros vivíveis da EJA. Tal ideia se destaca no discurso da senhora Sempre
Viva, de 69 anos.
Aqui na sala a gente se respeita, mas estes dias está melhor o respeito, a
gente está ouvindo os mais velhos com sabedoria, eu mesma falo na sala nos
outros dias, mas tem coisa que não sei, e agora estamos falando de coisas
que a gente mais velho pode ensinar aos mais novos, os mais novos e
também os mais novos podem ensinar aos mais velhos e assim seguir a vida
[...] em casa eu vou dar pra dizer que a gente tem que ter mais respeito entre
os mais velhos e mais novos, meu neto por exemplo tá rebelde em casa eu
falo e ele não ouve [...] vou trazer ele nestas aulas para ver que ele pode
aprender comigo e eu com ele, ele é sabido mexe com computador eu até
quero aprender, mas ele não tem paciência, tomara que ele venha e aprenda
isso porque a gente pode parar de brigar e ele me respeitar mais [...].
(SEMPRE VIVA, 2018)

Destaca-se, na fala da Senhora Sempre Viva, o convívio comum, nas famílias, entre
uma pessoa mais jovem com a pessoa idosa; contudo, destacam-se certos graus de violência: a
impaciência e o desrespeito, que, além de ser um meio de violência, é também uma forma de
não aproveitar as relações intergeracionais existentes nos cotidianos das pessoas. As práticas
socioeducativas, surgem, nesse sentido, como técnicas que na educação, especialmente, pode
colaborar para que as relações intergeracionais sempre se fortaleçam e efetive a troca,
vislumbrando melhorias da convivência entre diversas pessoas.
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Ainda a respeito à fala da senhora Sempre Viva, destaca-se que a própria idosa, um
sujeito importante nesta pesquisa, com voz ativa, decreta dizendo que levará seu neto pra
ouvir, na sala, que seu convívio com sua vó, de forma mais respeitosa, poderá apenas
fortalecer a relação dos dois, pois, desta forma, ambos iriam aprender juntos. Sendo então
entendido como peça necessária, importante, o catalisador, o educador para as relações
intergeracionais, estes agentes devem, portanto, criar estratégias através de técnicas que
favoreçam não só um convívio harmonioso, entre as gerações diversas, mas que, de igual
modo, potencialize os benefícios que esta relação intergeracional pode ocasionar.
Silveira (2000), na esteira deste debate, contribui para se cristalizar ainda mais a ideia
discorrida ao longo deste trabalho. Os adolescentes e jovens possuem uma imagem distorcida
sobre as pessoas idosas, independe do vínculo ou grau de parentesco; entendem que só pelo
fato dos mais velhos, muitas vezes, estabelecerem algumas regras e limites, como forma de
orientações para a vida, deve ser algo negativo e por isso estereotipam e criam um bloqueio
para uma relação harmoniosa. Isto, por exemplo, é muito visto entre mães e filhos, entre avós
e netos.
Porém, com as práticas educativas, esta pode ser uma realidade contrariada, pois,
além, de favorecer as pessoas idosas se sentirem úteis, menos solitários (processo de violência
silenciosa, que acontece muito) e uma prática que contribuirá para o aumento de chance da
confiança e respeito entre as pessoas idosas; os jovens e adolescentes, por sua vez, podem
passar a ter para com as pessoas idosas, ao modo que além de reconhecer que são pessoas que
tem uma experiencia de vida, podem ajudar, trocando experiência, com o que tem mais
habilidades, como são os casos da tecnologia, na atualidade, que os jovens estão mais
concatenados e com isto a solidariedade entre as gerações ocorrem. Partindo deste
pressuposto, Goldman (2002) favorece a importância da intergeração como um conceito que
se vive, que se aplica à vida cotidiana, que permite criar estratégias para resolução de
problemas, cada um no seu saber e faixa etária.
Diante o exposto, avulta-se o quanto as práticas socioeducativas contribuem para que
as relações intergeracionais se efetivem; as práticas socioeducativas efetivamente vividas
pelos sujeitos da EJA – nas quais se sobreleva o fortalecimento de vínculos e troca de
experiências de vida e saberes entre as pessoas de diversos segmentos etários no contexto da
EJA – servem como exemplo que pode ser adotados em outros espaços onde as relações
existem para, desta forma, melhor aproveitá-las.
Em tempo, dentro da dinâmica das praticas socioeducativas desenvolvidas na
pesquisa, ocorrem momentos específicos, e entre estes a avaliação de cada bloco constante no
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questionário, conforme o planejamento dos Encontros, vide Apêndice B: Práticas
Socioeducativas através das relações intergeracionais na EJA.
Ademais, destaca-se a Figura 3: Nuvem de palavras10 – Relações Intergeracionais,
como símbolo catalizador dos momentos desta etapa:
Figura 3: Nuvem de palavras – Relações Intergeracionais

Fonte: Elaboração da Pesquisadora, 201911

Por fim, além de entender como tais práticas podem favorecer as relações, o presente
estudo, objetiva, ainda, apontar que tal ação pode contribuir para o processo de prevenção da
violência, como se pode constatar, ao passo desta seção; posteriormente, discussões que
versam sobre o objetivo central desta pesquisa: entender que as relações intergeracionais
existem, na EJA, e as práticas, como mediação, destas relações, intencionalmente, pode
colaborar para uma demanda emergente que é a situação da violência contra pessoa idosa.

5.1. 2 A Violência Contra Pessoa Idosa
Destaca-se a segunda expressão-chave: “violência contra pessoa idosa”, definida para
se conhecer a representação social, resultado desta pesquisa, como possibilidade de mudanças
de concepções e comportamento. Para tanto, rememora-se o conceito de violência contra
10

Nuvem de palavras, word cloud ou tag cloud, é um tipo de visualização, assim como os gráficos, serve para
apresentação e visualização de dados; apresenta, de forma resumida, um dado dobre um texto ou conversações.
11
A nuvem de palavra, em destaque, foi produzida pela pesquisadora através do site:
https://www.jasondavies.com/wordcloud

125

pessoa idosa, discutida amplamente na seção 4, de um modo geral, diz respeito às ações ou
omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional
da pessoa idosa, impedindo-o, desta forma, de exercer seu papel social. Dito disto, percebe-se,
por meio das análises, que a realidade da violência é evidente e é entendida, a exemplo, por
Senhora Lavanda, 69 anos, como algo real na sua vida.

[...] meus netos, por exemplo, só tenho neto homem e eu digo a eles a
violências contra as mulheres estão fora do sério, não façam isso meninos
que vocês não aprenderam isto aqui em casa, a gente só se vê é filho
matando pai, mãe, marido matando mulher. Irmão matando irmão. E assim
lá vai. Eles me gritam está louca minha avó, mas também as mulheres
merecem [...]. [...] ai eu digo meus filhos não me gritem, esse já é um
comportamento errado, gritando sua avó que quer ajudar na vida [...] eu ai já
vejo a violência em mim, porque eles me gritam quando eu quero falar sério
[...] por isso eu venho pra escola, vou pra minha igreja, vou pro grupo de
velhos. [...] estes jovens de hoje estão demais e não querem entender que
precisam da gente para ajudar a melhorar o mundo [...] o que adianta levar
tudo nos peitos [...] aqui pelo menos os poucos jovens que tem são
respeitosos e depois dessas aulas da senhora que pede para olhar e valorizar
os idosos estão ainda melhores [...] meus netos precisam destas aulas [...]
(muitos risos). (LAVANDA, 2018).

É possível reconhecer, no discurso da Senhora Lavanda, 69 anos, a importância das
práticas socioeducativas quanto à colaboração para que as relações intergeracionais se
percebam de forma mais harmoniosa e de crescimento para todos os envolvidos na relação.
Com isso, percebe-se que a própria situação de violência é simbólica e silenciosa quando tem
este envolvimento, por exemplo, o neto é o maior responsável, neste contexto, por violentar a
própria avó. Contudo, ainda que seja uma experiência silenciosa, a própria idosa se incomoda
e afirma que a experiência, ali vivenciada na EJA, através desta pesquisa, impõe a
necessidade de levar seu neto para participar das práticas socioeducativas, para, desta forma,
melhorar seu comportamento para com a mesma.
Isto posto, evidencia-se o reconhecimento, por parte dos sujeitos, desta pesquisa,
quanto às situações de violência contra pessoa idosa, porém, de forma mais abrangente; sendo
de grande potencial os Encontros que visavam sobre as violências, pelas possibilidades das
diversas modalidade porque “[...] Tem coisa aqui que eu não sabia, mas agora que eu sei
como gritos e me fazer chorar ser violência, meu marido ou filhos que venham.”
(MAGNÓLIA, 2018), ou conforme outros discursos que, assim como o de Magnólia, de 71
anos, versam a respeito do tema; assim, atrela-se os discursos de Rosa Laranja, 67 anos,
Tulipa Amarela, 67 anos e Crisântemo Vermelho, respectivamente:
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[...] Na igreja, no grupo de Coração de Maria fala muito das pessoas idosas e
essa semana soube de um caso lá de um senhor da zona rural que tá
morrendo a mingua porque a família não liga. Isso é violência, precisamos
fazer alguma coisa. Isso precisa ter um fim, aqui em São Felipe tá demais
[...]. (ROSA LARANJA, 2018)

[...] É verdade que somos uma segunda família, as vezes aqui me sinto até
melhor do que na minha família mesmo, mas agora, porque antes uns
colegas riam um pouco do meu andar corcunda, mas isso é a velhice, é o
cansaço da vida e dou graças a Deus por isso, mas eu já sofri aqui com
risadinhas e aprendi que é violência psicológica. Por isso às vezes ficava
com vergonha, isso é violência feia. (TULIPA AMARELA, 2018)

[...] Meu vizinho da roça, velho coitado, sofria com a nora, deixava o pobre
com fome toda vida, só o tratava bem quando o filho dele estava em casa,
umas duas vezes consegui matar a fome dele porque da janela eu consegui
abri a porta e entrei e dei comida, sei que foi errado entrar casa dos outros
afora, mas eu não aguentava ver aquele velho coitado com fome. Ela não
queria cuidar do velho porque dava trabalho então dissesse ao filho. Hoje eu
sair da roça, tô morando aqui na rua não sei mais [...]. (CRISÂNTEMO
VERMELHO, 2018)

Dado o exposto, fica claro, tendo por base os discursos arrolados, que a situação de
violência contra pessoas idosas é real, por vezes na pele dos próprios sujeitos, por vezes um
vizinho, ou em algum outro espaço conhecido, sempre a situação de violência, nas falas dos
sujeitos. Conquanto, a partir das reflexões suscitadas ao longo dos encontros, e da
ressignificação feita por eles quanto às ações que são consideradas violência, os sujeitos
passaram a sinalizar certas passagens de violência, isso porque, por meio das conversas,
haviam entendido como ela ocorre e o que se deve fazer para barrá-la; de igual modo, o
reconhecimento de que esse tipo de ação deve ser multiplicado.
Nesse sentido, Senhora Lavanda, aponta, ainda, que a situação de violência contra
pessoa idosa ocorre, ela própria vive a situação quando seus netos, por exemplo, gritam com
ela, nesse ínterim, reconhece que as práticas socioeducativas são favoráveis, pois o mesmo
que ocorria com ela e o neto, ocorria, também, na turma da EJA quando seus colegas
reclamavam por ela não conseguir acompanhá-los na volta pra casa – Esclarecido o tema,
hoje, os colegas já são mais pacientes.
Em tempo, avulta-se outra situação da violência velada, simbólica e silenciosa, que
muitas vezes ocorrem. Senhora Lavanda afirma ainda que quer levar os netos para que eles
possam vivenciar aqueles momentos, na tentativa de que os mesmos possam refletir e mudar
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de comportamento para com ela, assim como foram seus colegas, após alguns dos Encontros
Formativos.
Ainda sobre a expressão-chave violência, destaca-se um dos discursos mais marcantes,
em um dos Encontros das práticas onde se trabalhou com imagens, vide Manual Didático,
Apêndice B, Encontro 5, contemplando, deste modo, falas, comportamentos, sinais, e etc.;
percebeu-se ainda uma maior agitação entre os sujeitos, conversa paralela, os sujeitos falando
ao mesmo tempo uns com os outros, destacando, nesse sentido, que a violência é uma
realidade vivida pela maioria, de forma silenciosa e simbólica, contudo, real. Em um dos
discursos, evidencia-se o quanto a violência é dolorosa e interfere na vida de todos: Senhora
Violeta, de 68 anos, arrancou de todos, naquela noite, lágrimas e risos.
[...] fia, já que estamos falando disto, vou contar uma coisa. Sei que nem
todo mundo sabe, algumas pessoas sabem por que é do meu tempo, outras
não e eu não conto mais porque graças a meu bom Deus superei este trauma.
Meu marido, que Deus o tenha, quando fizemos 40 anos de casados, além de
tudo que já vivia de ruim com ele, ele ainda me jogou álcool e acendeu o
fosforo [...] tenho minhas partes intimas hoje toda queimada, problemas de
bexiga, por isso sei que às vezes eu estou com cheirinho de “xixi”, ninguém
entende o que sofro até hoje [...]. Naquele tempo não existia Maria da Penha,
meu pai foi quem me tirou das mãos dele porque se eu continuasse no
casamento, poderia não esta aqui hoje contando [...] logo em seguida, uns
dois anos depois, meu marido morreu de desgosto com a separação,
deixando filhos. (VIOLETA, 2018)

Diante do discurso de senhora Violeta, percebe-se a questão da violência de gênero,
que outrora a mesma foi acometida em seu desfavor, por parte do seu marido. A situação de
violência ela não é exclusiva para com a pessoa idosa, é ciência de todas as pessoas, porém,
percebe-se, neste estudo, que a violência contra pessoa idosa sempre vem com uma marca
muito próxima, muito familiar, doméstica.
As estatísticas da cidade de São Felipe – BA apontam que a violência contra pessoa
idosa, por parte das famílias, é algo expressivo, logo, faz-se necessário ser observado pelos
olhos do poder público. Até porque o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) no art. 4º confirma que
pessoas idosas não devem ser vítimas de violência. De vez ainda que no art. 3º a família,
sociedade e Estado devem zelar por seus idosos. Contudo, o que se verifica, por vezes, nos
discursos, sinais de algum tipo de violência, em graus diferentes, como na fala da Senhora
Violeta, por exemplo:
[...] hoje os filhos querem cantar de galo às vezes, mas eu boto eles nos
lugares dele [...] agora que aprendi que tenho estatuto do velho, já que antes
não tinha isto e hoje tenho, estou me aproveitando[...]. [...] já sofri e sofro

128

muito, não é fácil enfrentar a vida depois de tudo que vivi [...] meu filho
mais velho é igualzinho ao pai, mas como hoje ele não mora mais comigo,
parou de me gritar, mas sempre fui uma pessoa sofrida e vivendo isso tudo
que a gente aprendeu que é a violência [...]. (VIOLETA, 2018)

O discurso da senhora Violeta aponta, como se observa, situações das mais variadas,
tipos diferentes de violência, desde muito nova – pelo que se pode inquerir, por parte do
marido –, até hoje, na fase da velhice – com os filhos, que segundo ela, é “igualzinho ao pai”.
A violência é real por parte da família até hoje, principalmente, negligenciando a senhora
Violeta quando seus filhos, ou outros familiares, não a auxiliam em situações de
saúde/doença; além da violência cometida pelo seu neto, o qual, pelo uso de drogas, agride a
avô, exigindo dinheiro e, certamente, outras situações de violência silenciosa. Diante dessa
narrativa tão pesada, Senhora Violeta afirma que sempre foi difícil viver sendo agredida, mas,
hoje, na velhice, entende que é pior, pois pensava que iria viver mais tranquila, mas ainda
passa por isso.
[...] não precisa procurar na foto não, aqui uma foto viva (risos entre todos)
[...] mas vivi tudo isso e estou aqui viva. Agora vou contar uma coisa
também, hoje ainda sofro com meu neto caçula que vive me gritando quando
eu não dou um dinheirinho para ele cheirar a “porcaria dele” [...]. [...] hoje
cada um vive uma situação de violência seja em casa, na rua, onde andamos,
às vezes até aqui quando as professoras não entendem que a gente só está
aqui pra aprender e estando velhas fica mais difícil. [...] mas eu sei que a
gente se esclarecendo é bom, estamos aqui agora fazendo isso não é mesmo?
[...] tudo que foi dito ai eu tenho uma coisa a contar, às vezes fico com
vergonha porque não sei explicar com as palavras certas, mas já tô sabida
das coisas aqui com vocês [...]. (VIOLETA, 2018)

Repara-se, ao analisar o discurso da Senhora Lavanda, nitidamente a ideia de
conhecimento sobre a violência contra pessoa idosa, partilhado através dos Encontros, com as
práticas socioeducativas, de forma que leva o conhecimento de um modo amplo e articulado,
com seus saberes populares. Conclui-se, deste modo, que os sujeitos da pesquisa, passaram a
conhecer a situação de violência contra pessoa idosa, logo, conseguiram identificar certas
violências em seus cotidianos, mesmo de forma silenciosa e por parte dos familiares, o que
demanda um olhar de todos, como assegura os art.3º e 4º, do Estatuto:

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária. (BRASIL, 2003, p. 8)
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Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus
direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. § 1o É dever de
todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. (BRASIL, 2003,
p. 9)

Desta forma, vê-se que a legislação, bem como toda a fundamentação teórica que
versa a ideia de relações intergeracionais, a exemplo de Magalhães (2000), devem se manter,
assim como o objetivo central, deste trabalho, utilizar-se destes saberes e destas relações para
então prevenir a situação de violência.
Constatou-se que a partir dos DSC, que a violência ocorre das diversas formas, que foi
bastante discutido entre os sujeitos da EJA. Houve discussão quanto à violência contra a
mulher – uma realidade crescente e que tem ganhado força –, quanto à violência contra os
índios, contra crianças e adolescentes, contra aos jovens e, principalmente, contra as pessoas
idosas. Todos os sujeitos envolvidos nas noites do Encontro Formativo organizaram um mural
com as informações já de conhecimentos, e também os “novos” conhecimentos sobre a
violência.
Deste modo, para melhor compreensão, da pesquisa, acresce-se às situações que
envolvem a expressão-chave, em destaque, a última expressão-chave: “participação social”.
Antemão, a Figura 4: Nuvem de palavras – Violência Contra a Pessoa Idosa, a qual surge
como representação dos DSC sobre a violência, sendo mais uma vez destacado que estas
nuvens advêm de todo processo dinâmico da metodologia desta pesquisa a fim de sincronizar
os instrumentos e técnicas da metodologia delineada na seção 2.
Figura 4: Nuvem de palavras – Violência Contra a Pessoa Idosa

Fonte: Elaboração da Pesquisadora, 2019
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5. 1. 3 Participação Social: resultados da representação social

Arroyo (2003) atesta, em seus estudos, que não será possível ensinar para participação,
desalienação e libertação de classe com os livros didáticos, a mesma estrutura e a mesma
relação pedagógica com que se ensinaram a ignorância e a submissão de classe. Por isso,
mostra-se favorável a ideia de estudos que promovam o processo educativo de pertencimento,
de vivência e de diálogo a partir da realidade do próprio educando, ou de alguns pares dos
mesmos – tal concepção é promovida, também, por Freire (1992). No presente estudo, tal
ideal se efetiva pelo que se aponta sobre participação social e isto se dá com a preocupação
dos sujeitos para consigo e para com os outros.
Nesse sentido, a participação social, segundo Gonh (2003), é a prática social que leva
um sujeito ao trabalho de ressignificações de escolhas, transformações culturais e ideológicas
da sociedade; Alencar (2010), por sua vez, destaca que participação social é a forma como a
sociedade se organiza para colaborar na solução de problemas coletivos e na promoção do
bem comum; para Alencar (2010), a participação social, se concretiza quando permite que os
sujeitos façam parte das decisões que lhes dizem respeito, ou até contribua para determinadas
decisões que impactam no campo políticos, sociais, culturais ou econômicos.
Neste trabalho, a participação social, se efetiva, por exemplo, quando os sujeitos,
através de seus discursos, se percebem cientes de uma realidade que é a violência, contudo, ao
invés de ficarem inertes (como poderia acontecer, considerando que, geralmente, a vítima se
mantem em silêncio) se inquietaram, pensando, para tanto, em formas de colaborar para que a
situação se transforme, reduza, previna.
Dito isto, é possível inquerir que, certamente, tais experiências necessitam de meios
para que aconteça esta representação; os Encontros Formativos, portanto, propõe, neste
espaço, um momento diferente do habitual nas escolas e desenvolve ali práticas
socioeducativas, através das relações intergeracionais, permitindo, aos sujeitos envolvidos,
possíveis troca, vivências que podem levar a comportamentos e pensamentos sobre romper a
violência através de seus posicionamentos. Em outros termos, o discurso da senhora
Alfazema, 58 anos, na ocasião dos Encontros finais:

[...] Sempre quis ajudar minha vizinha, pois além de ser velha ele sofre com
a nora [...] Queria ligar pra algum órgão que ela sai e deixa a pobre na cama
todo mijada, com fome, gritando de dores [...] mas ela é esperta, chega
sempre antes do marido, que é o filho da idosa, quando o filho chega pensa
que está tudo bem [...]. [...] sempre quis ligar, mas não sabia o número [...]

131

Queria saber como fazer alguma coisa. [...] agora já sei [...]. Eu ajudo como
posso a velha, meus filhos brigam até comigo quando eu digo mesmo, vou
ajudar porque amanhã pode ser eu passando por isso. [...] tem outra idosa
que eu também vou ajudar depois de saber de tudo isso que a gente
aprendeu, precisamos fazer alguma coisa, conhecimento serve pra isso. [...]
(ALFAZEMA BRANCA, 2018)

Distingue-se, no discurso de dona Alfazema Branca, o desejo dela no sentido de que
alguém fizesse algo por aqueles idosos, quanto a isso, senhora Alfazema, assegura que sua
participação social vai colaborar para a situação de violência vivida pelas pessoas idosas com
as quais tem contato. É assim que se deve pensar a ideia de participação, de forma consciente
de que está colaborando socialmente para algum problema social, pois, deste modo, a pessoa
esta promovendo uma mudança social sobre determinada problemática. Em tempo, nesta
pesquisa, evidencia-se, assim, que a representação social é operacionalizada em ações como
as que foram aludidas ao longo de todo o processo deste trabalho acadêmico – atendendo,
deste modo, os objetivos da pesquisa.
Isto porque a expressão-chave “participação social”, conforme Gonh (2003), deve ser
entendida como um processo educativo onde se permite construir argumentos, criar formas de
viver, ouvir outros pontos de vista, debater e chegar ao consenso, consiste em atitudes que
transformam situações negativas em bens para si e para os outros ao seu redor. Pode ainda
como a interação entre as pessoas, a solidariedade e identidades comuns, agregando grupos
sociais que passam a agir de forma semelhante e sempre favorecendo ajudar o outro. Sendo
assim, a participação social é grande aliada neste processo para a prevenção da violência. O
discurso de Couve Ornamental, 41 anos e Cravo Amarelo, 58 anos, afirma, respectivamente,
uma possibilidade da participação social como meio de prevenir a violência:

[...] a gente sabe que é nosso direito viver em paz, sem violência, isso pra
qualquer pessoa, mas sobre idosos acho pior, já tá velho, viveu tanto. Dona
Violeta mesmo coitada que contou sua história [...] mas agora que a gente
aprendeu que existem leis e órgãos pra resolver isso, a gente fica sabido e faz
e ainda ajuda os outros [...]. (COUVE ORNAMENTAL, 2018)
[...] eu agora sempre digo em casa se me fizer mal, eu vou ao CREAS, aviso
na escola [...]. Também se for aqui na escola, vou ao CREAS [...] não
podemos mais ficar calado, mas pra isso também precisamos saber dos
acontecimentos [...]. Agora onde eu vou eu digo, se me bolir eu vou na
Delegacia buscar meus Direitos [...]. Até que eu não vá, mas eu digo pra
todos e principalmente a eles (familiares) saberem que eu sei. (CRAVO
AMARELO, 2018, grifo do autor)
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À face do exposto, faz-se necessário destacar que as falas, dos partícipes, estão
cumprindo a situação da representação social, de forma que ocorra a prevenção, a socialização
de saberes entre os intergeracionais, podendo ajudar a evitar situações mais agravantes de
violência. Ademais, ainda sem perceber, os sujeitos ajudam outras pessoas, pois eles
multiplicam o conhecimento, como se podem verificar nas falas em destaque, quando dizem,
a exemplo, que, agora, sabem dos seus direitos, e que isso será partilhado com os familiares e
colegas, na escola e na sua casa. De igual maneira, Senhora Rosa Laranja, 67 anos, fala do seu
aprendizado e como o tem partilhado, inclusive, em outros espaços:

[...] sei que aqui na escola a gente se mistura, igual como fazemos na vida e
aqui é por escolha, porque podia ta em casa deitada ou costurando, já na vida
nem sempre escolhemos, às vezes o destino nos obriga a conviver com
pessoas que a gente às vezes não quer. Pessoas de diversas realidades de
vida, de diversas idades, de diversas formas de saber determinados assuntos
[...] aqui mesmo com a senhora Pró (referindo-se a pesquisadora) aprendi
tanto que onde eu vou eu falo. [...] suas aulas ajudou a gente a crescer muito
[...]. Hoje eu conto o que a gente aprendeu aqui aos meus netos, filhos,
noras, genros e ainda digo a eles, se bobear agora eu corro e vou pedir ajuda,
eles duvidam mas depois dizem está certa mãe. [...] quando eu vou no Posto
de Saúde, estão lá as queridas que nos atende, converso, converso também
com as companheiras velhas que as vezes coitadas passam por isso e não
sabem de nada, chamo até elas pra vim pra escola, mas elas não vem [...].
[....] agora eu fico atenta, se acontecer comigo já sei o que fazer, mas
também fico atenta para ajudar porque as vezes nem todo mundo sabe destas
coisas [...]ai exemplo meu, precisou senhora (a pesquisadora) que veio lá da
cidade grande para nos ensinar, e olhe que você tão nova [...] foi bom porque
também vai levar nosso saber. (ROSA LARANJA, 2018)

Observa-se que além do entendimento da importância do saber para exercer seu papel
social, a senhora Rosa Laranja, também pensa nas outras pessoas que, infelizmente, não tem
acesso às mesmas informações que ela teve; em tempo, afirma a necessidade de ser
multiplicadora de informações, na vida, como um ato de solidariedade. Isto é extremamente
potente, dentro deste estudo, como resposta para a problemática. Frisa-se, neste período, que
tais comportamentos e pensamentos mudaram a partir do percurso metodológico da
representação social, o qual, além de desenvolver a pesquisa, criou estratégias através dos
instrumentos e técnicas da pesquisa para que as práticas socioeducativas, através das relações
intergeracionais da EJA, pudessem acontecer; ao final, sendo testada, fosse comprovada como
possibilidades e propostas para tal situação.
Diante às três expressões-chave avultam-se os mais marcantes discursos,
essencialmente porque todas as expressões estavam indissociadas, uma que pensar as relações
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intergeracionais e trabalhá-las, a partir das práticas socioeducativas, promoviam o
conhecimento e, conseguintemente, a participação social dos sujeitos e a representação social
como resultado desta experiência vivida.
É necessário pontuar, dentro da pesquisa, que a representação social ganhou forma quando se
realça a participação social dos sujeitos, de igual modo, quando cada discurso aponta uma
preocupação, uma mudança em conhecer certas problemáticas apresentadas. Mas
principalmente, pelo comportamento dos sujeitos no percurso final dos Encontros Formativos.
Destarte, Figura 5: Nuvem de palavras – Participação Social, que pretende sintetiza as
reflexões desta subseção, conquanto a ideia da participação social como prevenção e até
redução da violência estudada na presente pesquisa.
Figura 5: Nuvem de palavras – Participação Social

Fonte: Elaboração da Pesquisadora, 2019

Dado o exposto, evidenciou-se, no Encontro Formativo cujo produto era uma oficina,
por meio de cartazes uma criatividade extrema, expressando seus conhecimentos apreendidos
sobre os direitos da pessoa idosa, sobre a violência, sobre formas de enfrentá-las através dos
dispositivos disponíveis na cidade; quanto aos cartazes, destaca-se o comportamento dos
sujeitos em afirmar que iam levar seus cartazes para casa para seus netos veem, seus vizinhos,
seus amigos; de igual modo, destacam-se as inquietações e a necessidade de colaborações
para mudar esta realidade da violência, quando os sujeitos afirmaram que iam levar os
cartazes nos órgãos na cidade, como CREAS e a Unidade de Saúde Local para fazer uma
campanha sobre a denúncia de forma anônima.
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Aponta-se, que a priori, os cartazes ficariam no interior da escola, mas diante tais
comportamentos, foi acordado que cada um poderia levar suas produções. Entre tantas outras
questões observadas pela pesquisadora, a mais expressiva foi o comportamento que coadunou
com a ideia de representação social compartilhada por Moscovici (1985).
Diante deste contexto, é valido enfatizar que nos próprios discursos, nos Encontros
Formativos, percebe-se de modo vivo esta preocupação, após a nova concepção da violência e
como, efetivamente, se pode colaborar para a prevenção desta. Isto foi observado pela
pesquisadora e sem necessidade caleidoscópio como aponta Minayo (2003) quando diz que a
observação participante no trabalho de campo é a melhor forma de perceber se a expectativa
da pesquisa foi atendida, e mesmo com todo desafio do trabalho de campo, foi possível
observar que, unanimemente, os sujeitos estavam envolvidos e desejando mudanças.
Antes, contudo, de prosseguir com as discussões sobre as evidências da representação
social, após os Encontros Formativos, existe outro aspecto a ser destacado, o qual foi uma
novidade no percurso desta pesquisa, pois como frisa Minayo (2003), o pesquisar precisa estar
preparado porque novidades podem surgir no trabalho de campo. A esse respeito, sublinha-se,
a tempo, a situação das questões de gênero, na pesquisa, quando em sua grande maioria os
sujeitos eram mulheres. Isto foi percebido pela pesquisadora que ficou com uma nova
inquietação a ser continuada em pesquisas posteriores, a questão da violência contra a mulher
idosa.
Assim, no cerne da pesquisa, possibilita-se desvelamento que indica as Práticas
Socioeducativas, através das relações intergeracionais, para além dos espaços formativos da
EJA. Ou seja, as práticas socioeducativas, devem ser desenvolvidas em qualquer outro espaço
e não apenas de educação formal, mas, também, de educação não formal e informal.
Essa perspectiva alude ao ideário de Gonh (2006). A educação formal que se
caracteriza por ter uma estrutura formal de currículo a ser desenvolvido tem a representação,
neste trabalho através da EJA, lócus da pesquisa. Sendo a educação não formal fora da esfera
escolar e veiculada pelos espaços de convivências sociais, museus, ONGs, dispositivos da
Política Social, como Grupo de mulheres, crianças, jovens, pessoas idosas entre outros
indivíduos e grupos vulneráveis. E a educação informal que se dá de forma espontânea na
vida do dia a dia, através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e
interlocutores ocasionais. Portanto, observam-se, com estas possibilidades de educação, que
as relações intergeracionais existem, como se pode verificar nos discursos dos sujeitos, logo,
as práticas socioeducativas aqui testadas, podem ser desenvolvidas.
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Assim sendo, analisam-se as Praticas Socioeducativas através de relações
intergeracionais, desenvolvidas neste trabalho, que devem ser socializadas e por isto o
produto final é o manual didático que pode ser trabalhada em outras escolas da cidade de São
Felipe, nos espaços e dispositivos das demais políticas públicas.
Além disto, sendo socializada e implementada, por outros espaços da EJA, ou de
educação não formal, pode ser evidenciado como importante meio de enfrentamento a
situação de violência crescente a cada dia, e, então, tornar-se, quem sabe, política pública na
cidade e em outros municípios também.
Os Encontros Formativos tiveram suas singularidades, foram momentos lindos, de
risos e lágrimas e compromisso social e coletivo de todos os sujeitos; conhecer é importante
para colocar em práticas comportamentos e posicionamentos que podem colaborar com a vida
do outros. Fica-se então, explicito que a afirmação de Moscovici (2005) sobre a construção
dos saberes sociais, como possibilidade de mudanças e posicionamentos sociais é evidente
nesta pesquisa.
Ademais, destaca-se, ao longo dos dez Encontros Formativos, a participação massiva
dos sujeitos, cujas ausências eram mínimas, sempre por questões de força maior; não
chegando a nenhum dos 10 encontros a um quantitativo menor de 44 sujeitos – mais uma
evidência de representação social. A esse respeito, um dos encontros mais marcantes e que
potencializa a fala sobre a representação social, ocorrida neste estudo, se deu no início da
pesquisa, quando parte dos sujeitos queixaram-se sobre a questão de ser de livre
consentimento e interesse dos sujeitos em participar dos Encontros (dizendo que teriam
muitas faltas, em razão da ausência não ser contabilizada como falta). Mas,
surpreendentemente, percebidas pelos próprios sujeitos, em um dos encontros, chovia muito
na cidade, mas nem isso fez com que os sujeitos faltassem, pelo contrário, foi um dos
Encontros que, inclusive, tiveram presentes os 47 sujeitos da pesquisa.
Contudo, fica explícito que o objetivo central, deste trabalho, foi atingido, sendo a
representação social apontada a partir das expressões-chave na transmissão de valores,
conhecimentos, informações que através das relações intergeracionais por meio de práticas
socioeducativas, nos espaços da EJA, e em outros tantos espaços de aprendizagem, podem
contribuir efetivamente para mudanças e transformações para a realidade de uma diversidade
de fenômenos, entre eles a violência contra pessoa idosa.
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6 CONSIDERAÇÕES REFLEXIVAS: FIOS PARA OUTRAS TESSITURAS
“[...] Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade [...]”
Paulo Freire (2002, p. 51)

Refletir sobre as práticas socioassistenciais através das relações intergeracionais, na
Educação de Jovens e Adultos, enquanto estratégia de enfrentamento às violências contra a
pessoa idosa é pensar contribuições para uma problemática social posta contemporaneamente
e não só apenas na cidade de São Felipe – BA, mas a nível mundial.
A violência contra pessoa idosa na cidade de São Felipe – BA foi a centralidade
problematizadora desta pesquisa. Ora, as práticas socioeducativas através das relações
intergeracionais foram o objetivo trazido para, propositadamente, criar estas estratégias de
enfrentamento, bem como propositar um novo marco civilizatório a respeito da prevenção da
violência contra pessoa idosa. Dito isto, é pertinente trazer a extrema importância de pensar
esta possibilidade no espaço formal da EJA que foi a Escola Municipal José Guedes, pois
além de ser uma escola referência, no município, é uma escola que na época da pesquisa tinha
muitas pessoas idosas estudando. Esta escolha também, perpassou pela minha experiencia12
que como assistente social na cidade, realizei em 2013 um trabalho na escola justamente em
decorrência a situação de violência contra pessoa idosa, isto já iniciou a inquietação pessoal,
pouco depois vieram outras inquietações que culminaram na necessidade deste estudo.
Diante disso, a presente pesquisa, de cunho qualitativo, com foco na teoria da
representação social intitulada Práticas Socioeducativas nos espaços de formação da EJA:
uma proposta de prevenção à violência contra pessoa idosa na cidade de São Felipe – BA
atingiu seus objetivos (geral e específico), sobretudo, nos os Encontros Formativos nos quais
se destaca o forte posicionamento, dos sujeitos da pesquisa, a uma nova compreensão sobre
violência e comportamentos que podem contribuir para a prevenção deste fenômeno.
Compreende-se que tais resultados tiveram essencialmente a contribuição da
metodologia que bem delimitada foi tomando corpo a cada etapa da pesquisa. Foi, ainda,
através da metodologia, desta pesquisa, que foi possível desenvolver todo o processo
12

Mais uma vez, peço licença aos leitores para utilizar a primeira pessoa do singular na escrita das considerações
reflexivas, pois levando em consideração a representação social bem como a metodologia escolhida para
realização dessa pesquisa, o pesquisador pode se colocar, especialmente no que tange a interrogação e
aproximação com o objeto e os sujeitos da pesquisa.
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investigativo e interventivo no lócus definido, porém sem restringir que o produto final desta
pesquisa, o Manual Didático intitulado Práticas Socioeducativas e Intergeracionais, possa ser
aplicado e adotado em outras formas de educação formal, não informal e até informal, até
mesmo porque a realidade da violência contra pessoa idosa não ocorre apenas em São Felipe,
sendo, assim, o Manual Didático socializado para além da EJA em São Felipe – BA,
permitindo um legado, bem como a possibilidade de colaborar para o processo de
transformação da situação de violência de modo em que seja uma experiência que se efetive e
sendo multiplicada pode ser pensada futuramente como política pública.
Dentre as tantas formas de desenvolver as práticas socioeducativas através das
relações intergeracionais nos Encontros Formativos, a triangulação, ou seja, a atenção a
observação participante, a revisão teórica e ao resultado do Pré-teste foi o que prevaleceu,
pois me permitiu planejar cada Encontro, e, posteriormente, avaliar após o Pós-teste, os quais
me fizeram perceber o quão foram assertivas cada atividade escolhida.
Os Encontros Formativos, nesta pesquisa, também são entendidos como produto, uma
vez que através deles foram levantadas expressões-chave que contribuíram, efetivamente,
para a percepção da representação social desta pesquisa, por parte dos sujeitos e, também, por
mim. Sendo que estas expressões foram extremamente significativas pra o alcance do objeto
da pesquisa.
Evidenciaram-se ainda, nos resultados encontrados, duas questões que demandam de
um olhar prioritário para continuidade desta pesquisa a partir de um novo recorte, foram as
questões de gênero e étnico racial, pois a maioria dos sujeitos da pesquisa eram mulheres e
todos os sujeitos se autodeclararam negros e pardos.
Paralelo a estas descobertas, ficou expressivo também que mesmo sendo esta pesquisa
desenvolvida nos espaços formais da EJA, seu produto final, o Manual Didático, podendo ser
implementado em todos os outros espaços de educação não formais e informais, bem como
em outras modalidades de educação formal, pois as relações intergeracionais estão presentes
em todos estes espaços.
Após desvelar tais resultados, pouco antes de chegar ao fim desta dissertação, eu
sinalizo o porquê desta seção ser intitulada Considerações Reflexivas. Para mim, não poderia
ser considerações finais, também não poderiam ser considerações (in)conclusivas, sendo
então, considerações reflexivas, por permitir discussões que, além de necessárias, no contexto
contemporâneo, permitem cristalizar um legado não apenas para o campo da EJA na cidade
de São Felipe – BA, mas em todos os meios de educação possível, que podem transformar
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realidades, afinal, como afirma Paulo Freire (1996, 87) “[...] A educação não transforma o
mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. (FREIRE, 1996, 87).
Em tempo, é válido pontuar ainda que são Considerações Reflexivas, também, pela
possibilidade de diálogo com a minha área profissional, Serviço Social, que possui uma
singularidade própria em promover políticas públicas e sociais com vistas à transformação
social, e, através das minhas experiências profissionais, na cidade de São Felipe – BA, e dos
resultados desta pesquisa, eu como Assistente Social, estou contribuindo de forma efetiva
para a promoção de futuras políticas públicas, expressando, ainda, a representação social de
Moscovici (2005).
Deste modo, podemos refletir que esta é uma pesquisa que tem grande relevância,
tanto no âmbito acadêmico, como no âmbito profissional, como no contexto da EJA, na
cidade de São Felipe, e especialmente no contexto das políticas em educação que prezam pela
transformação social.
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