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O GRUPO REVIVENDO A VIDA E A AMPLIAÇÃO DOS
PERCURSOS DE ESTUDANTES ADULTOS MADUROS E IDOSOS:
A RESSIGNIFICAÇÃO DE SABERES ESCOLARES E A
PROMOÇÃO DE POSSIBILIDADES COGNITIVAS
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Resumo: O presente trabalho parte da intenção de averiguar a maneira como as experiências e as
aprendizagens desenvolvidas pelo Grupo Revivendo a Vida estão vinculadas ao cotidiano dos adultos
maduros e idosos que o integram. São tratadas assim questões que influenciam diretamente as atividades da
vida diária dos estudantes adultos maduros e idosos em relação à constituição de novos conhecimentos, à
ressignificação de saberes escolares, à manutenção e à ampliação das possibilidades cognitivas dos sujeitos.
Associa-se à reflexão sobre esses fatores o desejo de contribuir para a construção de novos conhecimentos
que estão sendo desenvolvidos no campo abordado.
Palavras-chave: Educação de Adultos Maduros e Idosos; Aprendizagem; Pesquisa Participante.
Abstract: This research aims to investigate how both the educational and learning experiences, which have
developed on the group Revivendo a Vida correlate in the daily lives of mature adults and elderly people.
The question is how the new knowledge, the resignification of school knowledge, the maintenance and
expansion of mature adults and elderly students' cognitive possibilities influence the daily activities of such
subjects. Also in this sense, this research aims to build new knowledge and reflect on the issues of school
learning for mature adults and elderly people.
Keywords: Educations of the Elderly and Adults; Learning;Action Research.

O CONTEXTO SOCIAL DO GRUPO REVIVENDO A VIDA: A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO POR TODA A VIDA
Educar para a vida é educar para um mundo em que
nada nos é estranho. A educação vê-se obrigada a
repensar suas metas e a revisar seus conteúdos.
SACRISTÁN

Este estudo foi iniciado com a realização de uma Pesquisa Participante,
desenvolvida ao longo do ano de 2010 com estudantes alfabetizados. Considerou-se na
constituição da análise o material colhido em face da observação participante; os dados
presentes na ficha de inscrição no grupo; e, ainda, o que diz respeito às informações
presentes em um questionário. Em vista disso, tencionou-se trabalhar com um conjunto
de dados acerca das relações que constituem as principais marcas do processo de
aprendizagem aqui tratado.
Com relação aos respondentes, a escolha para participar da entrevista
semiestruturada voltou-se aos cinco estudantes mais velhos do Projeto. A partir da
realização das entrevistas, com base nas observações e na análise documental, foi
possível traçar algumas considerações acerca das indagações que deram origem à
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pesquisa.
A referência dessa busca envolve a busca de entendimento a respeito do quanto
influenciam as atividades da vida diária desses sujeitos o que se relaciona à sua
construção de novos conhecimentos; a ressignificação dos seus saberes escolares e a
própria questão da manutenção e da ampliação das possibilidades cognitivas dos
estudantes adultos maduros e idosos. A partir da respectiva análise do material colhido, as
reflexões decorrentes foram agregadas a quatro principais temas centrais: memória,
convivência, imagem positiva de si mesmo e capacidade de manter-se atualizado.
Após esta breve apresentação sobre a pesquisa vinculada ao artigo, situa-se, a
seguir, o que move a pesquisadora na construção do estudo. Considera-se que o homem
vive hoje em um mundo globalizado, aparentemente, sem fronteiras. No entanto, há
consciência de que as fronteiras existem em diversas instâncias da sociedade, a exemplo
do que diz respeito ao acesso e à permanência na escola, ao reconhecimento e ao respeito
pelos saberes populares, assim como à consideração pela diversidade enquanto
possibilidade de manifestação da condição humana.
Os tempos atuais, marcados pela rapidez das informações, pelo desenvolvimento
da tecnologia, e também pela quebra de paradigmas, evidenciam a ruptura de antigos
valores. Sendo assim, os interesses estão voltados a questões socioeducacionais que
emergem desse contexto, fruto da urgência instituída quando as pessoas desejam
continuar construindo aprendizagens ao longo de toda a vida.
É nesse sentido que tanto a adaptação quanto a inclusão das pessoas idosas na
sociedade necessita ser preparada, pensada, planejada e acreditada como fonte
favorecedora do bem-estar na velhice. Por meio da referência à contemporaneidade, é
possível encontrar eco nas palavras de Sacristán, ao exprimir que
Vivemos em um mundo emaranhado em tudo, para o bem e para o mal. Mesmo
que com diferentes graus de proximidade, compomos comunidades que
compartilham experiências além das circunstâncias locais que rodeiam cada
um de nós. Estamos com outro além do círculo de pessoas com as quais temos
laços diretos. (SACRISTÁN, 2007, p.16)

Assim, indaga-se a forma pela qual é possível viver a velhice em tempos tão
conturbados, e, ainda, como ser sujeito em processo de envelhecimento e, no entanto
continuar aprendendo. Envelhecimento e educação são processos vitais relacionados ao
longo de toda a vida. Ao acreditar na educação como um processo que humaniza,
podendo transformar a vida das pessoas, parece pertinente reconhecer a relevância das
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ações pedagógicas criadas e direcionadas às pessoas adultas e idosas. Além disso, a
educação é uma das tantas oportunidades de formação integral dos sujeitos, tanto para
quem ensina quanto para quem aprende. Pensar a educação como algo permanente tornase possível com o reconhecimento da estreita relação entre viver e aprender.
Toma-se, nessa direção, o artigo “Educação Permanente: Perspectiva para o
Trabalho Educacional com o Adulto Maduro e o Idoso”, de Meire Cachioni e Lúcia
Saccomori Palma, o qual integra o Tratado de Gerontologia. O texto estabelece uma
profícua reflexão sobre a educação ao longo da vida, representada pela Educação
Permanente ofertada por instituições educacionais em todo o mundo. O paradigma de
desenvolvimento vinculado ao processo que tem lugar durante uma vida inteira, consiste
na referência à velhice como mais uma das fases do desenvolvimento humano, sendo essa
caracterizada por perdas e ganhos. Tal paradigma enfatiza a educação como promotora de
uma velhice bem-sucedida em todos os aspectos, ou seja, biológica, psicológica e
sociamente.
Cachioni e Palma (2006) explicitam o que pode ser entendido como uma das
fontes da Educação Permanente na modernidade
A pedido da UNESCO, uma Comissão Internacional de especialistas de todo o
mundo realizou um relatório sobre a educação para o século XXI, sob o título
Educação – Um Tesouro a Descobrir, iniciado em março de 1993 e concluído
em setembro de 1996, Jaques Delors (1999, p.11), coordenador do relatório,
alerta: diante dos múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um
trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, da
liberdade e da justiça social...a educação no papel essencial para o
desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas como das sociedades. Não como
um remédio milagroso, não como um abre-te-sésamo de um modo que atingiu
a realização de todos os seus ideais, mas, entre outros caminhos e para além
deles, como uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais
harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão
social, as incompreensões, as opressões, as guerras...(CACHIONI E PALMA,
2006, p.1456)

Devido a esse contexto, é possível encontrar no referido relatório os princípios da
educação sob uma concepção mais alargada do processo educativo. A educação passa a
ser entendida como uma experiência global desenvolvida ao longo de toda a vida
necessitando, para tanto, ser alicerçada em quatro pilares elencados a seguir (DELORS,
2001):


Aprender a conhecer: implica a valorização da vida, da curiosidade, da
autonomia e da atenção como um meio e uma finalidade; o aprender é visto
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como algo necessariamente prazeroso, como o exercício do pensamento.
Aprender para conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender;


Aprender a fazer e a conhecer: constitui pilar que integra a resolução de
problemas, sendo cada vez mais importante em um mundo que sofreu
transformações profundas nos últimos 50 anos; o fazer e o conhecer são
indissociáveis em larga medida, devido à capacidade de comunicação e ao
trabalho em equipe;



Aprender a viver juntos: abarca questões como: a tendência dos seres humanos
a valorizar as suas qualidades e as de seu grupo, passando muitas vezes a
nutrir preconceitos em relação aos que são diferentes – aos outros. Constitui
no tocante à aprendizagem, provavelmente um dos maiores desafios para a
humanidade em vista do sentido de viver com os outros. Como o clima de
competição e a concorrência que decorrem do sistema capitalista geram cada
vez mais tensão e rivalidades entre as pessoas, sob esse prisma a educação
precisa viabilizar a descoberta de si mesmo para os indivíduos, o
desenvolvimento da empatia, o reconhecimento e o respeito pelo outro. Além
disso, deve estimular e valorizar a participação em projetos comuns;



Aprender a ser: significa que a educação deve contribuir para o
desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade,
sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Segundo Delors
(2001), todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, à capacidade
de discernir, sentir e de imaginar para desenvolver os seus talentos e a serem
donos de seu próprio destino.

Sendo assim, é possível afirmar que esses quatro pilares carecem inspirar e
orientar as propostas educativas e a elaboração de programas que atendam à educação de
adultos, embasando, também, as políticas pedagógicas, sejam públicas ou privadas, pois
essas estarão presentes ao longo de toda a vida dos seres humanos.
Sob a perspectiva de Cachioni e Palma (2006), a educação deve adaptar-se
constantemente às transformações da sociedade, sem deixar de transmitir as aquisições e
os saberes básicos, frutos da experiência humana. A educação torna-se cada vez mais
indispensável à sociedade moderna, tendo em vista algumas especificidades, tais como a
existência humana em diferentes períodos, considerando-se o tempo da infância, da
juventude, da atividade profissional e da aposentadoria.
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O tempo da infância e juventude, em princípio, é constituído como o próprio
tempo da educação escolar. O tempo da atividade profissional parece ser cada vez mais
exíguo, e o da aposentadoria torna-se cada vez maior, o que é certamente outro grande
desafio para a sociedade contemporânea devido à questão do trabalho e da aposentadoria.
A pesquisadora, ora autora, por ser envolvida e comprometida com a Educação
de Adultos desde 2004, corrobora com Cachioni e Palma (2006) quando afirmam que
É extremamente significativa a procura por atividades educacionais por parte
dos adultos e dos idosos, através de programas oferecidos em universidades,
em cursos de línguas; em formação profissional e reciclagem; em formação no
interior de diferentes associações ou sindicatos; em sistemas de aprendizagem
aberta à formação à distância(CACHIONI E PALMA, 2006, p.1457).

Ainda em alinhamento com Cachioni e Palma (2006), cabe apontar que na
atualidade há uma tendência mundial para uma educação de adultos e idosos. Em países
como o Japão e a Suécia, a participação desse segmento de indivíduos gira em torno dos
50%, o que representa uma forte probabilidade de demanda de Educação Permanente.
Nesse sentido, é perceptível que há uma emergência em educação, uma nova exigência
em educação: a da Educação Permanente, em uma sociedade em mudança, em que as
pessoas necessitam construir conhecimentos mais dinâmicos para o mundo – mundo dos
outros e também de si mesmos durante toda a vida. Mais uma vez, ancorada nas leituras e
estudos desenvolvidos por Cachioni e Palma (2006), concorda-se ao afiançarem que
O conceito de educação ao longo de toda a vida representa para o ser humano
uma construção contínua dos seus conhecimentos e aptidões, da sua capacidade
de discernir e agir. Deve permitir-lhe tomar consciência de si próprio e do
ambiente que o rodeia e desempenhar sua função social no mundo do trabalho
e da vida pública. (CACHIONI E PALMA, 2006, p.1456)

Embora, para alguns pareça óbvio que a educação é um processo que tem lugar
durante a existência humana, não faz muito tempo que a humanidade reconhece tal
prerrogativa. A velhice só se tornou visível por meio do envelhecimento populacional e
do aumento da longevidade, passando então a ser reconhecida como um direito e uma
questão social.
Em razão disso, os processos de envelhecimento e longevidade tornaram-se
fenômenos mundiais, trazendo preocupações para a humanidade, dentre as quais as
questões da aposentadoria, do aumento do número de viúvas com renda e escolaridade
inferiores à dos homens, das políticas públicas que precisam dar conta das questões de
saúde, de moradia, de educação, do lazer, etc. Entretanto em outras culturas como por
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exemplo acontece com os indígenas, alguns grupos estabelecem uma relação com a
velhice tratando esse momento com respeito pela autoridade, pelo reconhecimento de que
o tempo vivido representa um legado para as novas gerações, ou seja: valorizando as
histórias de vida das pessoas idosas.
Conforme Py (apud SÁ, 2006) os índices do IBGE (1991-2000) denunciaram uma
realidade excludente e preocupante, ”apesar do aumento de 16,1 % na alfabetização de
idosos de 1991-2000, existem cerca de 5,1 milhões de analfabetos veteranos no país.
Esses, somados aos que têm no máximo três anos de estudo, que são considerados
analfabetos funcionais, correspondem a 59,4%, a grande maioria com 75 anos ou mais.
Apenas 4,2% dos idosos, apresentam escolaridade mais alta (5-7 anos) e 10,5%
concluíram o ensino médio”.
Em um artigo público na internet, afirma-se, segundo o levantamento “Evolução
do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil” – apresentado pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), tendo como base os dados da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios 2009) –, que o número de brasileiros analfabetos
com 65 anos ou mais aumentou em 12% do ano de 2004 a 2009. Conforme o documento,
o aumento de 490 mil analfabetos com 65 anos ou mais é decorrente da não inclusão
dessas pessoas nos programas de alfabetização de adultos e, também, da baixa efetividade
dos programas. A migração de analfabetos da faixa etária anterior também foi
considerada.
Segundo esse documento, o país possui a quinta maior população do mundo e
ocupa a oitava posição em número absoluto de analfabetos, ou seja, 14 milhões de
pessoas. O estudo registrou que no Brasil houve uma queda de 1,5 milhões de analfabetos
funcionais de 2004 a 2009. As regiões Norte e Nordeste apresentaram as reduções mais
significativas, embora os Estados do Norte apresentem a maior taxa, 12,6%. A região
Sudeste tem o menor índice de analfabetos funcionais, 9,6%.
A região Nordeste concentra 52% dos analfabetos com 15 anos ou mais.
Entretanto, Amapá e Roraima destacam-se pelo trabalho realizado de alfabetização, entre
2004 e 2009, pois reduziram seus índices negativos de forma significativa, a ponto de
figurarem hoje dentre os mais baixos do Brasil. O analfabetismo funcional pode ser
entendido como nível de escolaridade inferior a quatro anos, enquanto as habilidades de
leitura, escrita e de interpretação de textos e de raciocínio matemático devem ser levadas
em conta.

63

Educação e Cidadania nº 13 (2011)

Editora UniRitter

Sendo assim, é perceptível que tais índices demonstram a falta de oportunidades
que essas pessoas tiveram em suas vidas e, desse modo, apontam para um problema
social em nossa sociedade. Os idosos hoje apresentam um nível pequeno de escolaridade
e o alarmante número de idosos analfabetos representa a camada dos excluídos, ou, como
diria o educador Paulo Freire, os oprimidos, as pessoas que tiveram os seus direitos
negados.
Para discutir e refletir sobre a Educação Permanente, sob o viés da Educação
Gerontológica, é imprescindível conhecer o que é ressaltado pela perspectiva do
professor Agostinho Both (2001):
Educação permanente significa a oportunidade de aprendizagens contínuas
com a finalidade de construir um ser humano interessante, atualizando seus
potenciais internos de querer, pensar e amar, e seus vínculos para atender a sua
necessidade de interação, participação e reconhecimento público. (BOTH,
2001, p. 219)

Para Both (2001) é necessário tencionar os conceitos e as definições comumente
empregadas na educação de adultos, pois esses não são adequados para representar as
especificidades da educação para as pessoas idosas. A educação gerontológica, conforme
os estudos e as pesquisas do professor Agostinho Both, está alicerçada nos aportes
teóricos de Vygotsky, nas mediações sociais e na ação comunicativa dentre outras
referências. Não obstante, é necessário aprender o que pode ser entendido como a
renovação do repertório cultural mediado pela interação social, com o intuito de se obter
um desenvolvimento por toda a vida.
Sob essa perspectiva, a educação é essencial na constituição dos sujeitos e do seu
desenvolvimento biopsicossocial, tanto em suas relações sociais quanto consigo mesmo,
em razão de uma compreensão de mundo ou em face do meio ambiente e/ou da natureza
em que o sujeito está inserido.
A Educação Gerontológica deve dar conta de algumas questões específicas, tais
como aquelas relativas aos idosos que pouco estudaram ou aos que não estabeleceram
relações próximas com o aprendizado escolar. Isso requer muito cuidado para não expôlos a situações incompreensíveis e sem significado para eles. É imprescindível que os
educadores sejam sensíveis a tais questões.
Todavia, segundo Both (2001), os idosos que buscam a educação permanente
podem ser agrupados em dois segmentos. No primeiro grupo encontram-se os idosos que
estão imersos em constante processo de aprendizagem e que se mantêm estudiosos e
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atualizados. Participam ativamente de atividades, cursos, seminários, envolvem-se com
questões culturais parecem não ter receio em aprender outra língua ou um instrumento
musical. Demonstram disponibilidade para realizar diferentes atividades. Segundo o
autor, esses tanto podem aprender na ordem do concreto quanto na ordem do abstrato.
Entretanto, no segundo grupo encontram-se os idosos que, marcados pelas
deficiências mentais ou pela inexistência do sentido de aprender em suas vidas diárias,
necessitam que o processo de aprendizagem seja mediado por alguém que tenha um
conhecimento mais formal do que eles, alguém que saiba mais do que eles. Esses idosos,
por diferentes razões, foram privados da escola e da convivência com a cultura mais
elaborada. Em sua maioria viveram uma infância pobre, de trabalho duro na lavoura ou
em casa, ajudando na criação dos irmãos, por serem oriundos de famílias numerosas e de
pais analfabetos. Para o professor Both, a mediação, nesse sentido, deve ser entendida
como um método, enquanto o seu princípio deve ser alicerçado no desenvolvimento
cognitivo, o que remete à ótica de Vygotsky (1999).
Como para Vygotsky (1999) a linguagem precede o pensamento, que é
desenvolvido e aprimorado a partir da interação social, a linguagem torna-se um fator
decisivo na interação social. As relações sociais possibilitam a aprendizagem,
primeiramente com a ajuda de outro, após o sujeito fará isso sozinho. Nessa perspectiva,
a aprendizagem é conduzida por alguém mais experiente. Vygotsky não focalizou os seus
estudos em relação à ‘aprendizagem de velhos’, no entanto é possível refletir sobre tal
possibilidade. Em um grupo de educandos adultos maduros e idosos sempre haverá um
indivíduo, além do professor, além do professor, que será mais experiente para exercer o
papel de mediador. Sacristán (2000) também alude à importância da mediação nos
processos de ensino e aprendizagem, evidenciado:
Enfim, como o professor é decisivo e imediato mediador das aprendizagens dos
alunos, e posto que a atitude que ele mantenha frente ao conhecimento
condiciona enormemente a qualidade da aprendizagem e a atitude básica do
aluno frente ao saber e à cultura, é importante a potencial responsabilidade que
a formação do professorado tem nesse sentido. (SACRISTÁN, 2000, p.186)

Entretanto, no trabalho pedagógico com adultos maduros e idosos, não só a
mediação do professor é revestida de autoridade e de proeminência, como também há a
mediação de outro estudante com experiências cognitivas mais alicerçadas. Considera-se
relevante a afirmação que faz o professor Agostinho Both (2001), a partir de seus estudos
e pesquisas quando afirma que
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Todo o aprendiz é capaz de aprender mediante apoio, como se sua inteligência
fosse uma extensão solidária dos outros, o que significa que sua aprendizagem
é um processo capaz de superar níveis cada vez mais avançados. Não existem,
portanto, instâncias intelectuais cuja performance não avance quando são
mediados pelo auxílio de um intercessor. (BOTH, 2001, p.130)

Sendo assim, o que uma pessoa não consegue alcançar sozinha, torna-se possível,
mediante a mediação de outro, vir a alcançar e aplicar em diversificadas situações. Além
disso, os educandos ao descobrirem o sentido dos estudos em suas vidas, relacionando-o
à realidade em que vivem, aprendem de forma mais prazerosa porque experimentam o
sentimento de serem capazes de aprender.
Ainda segundo esse autor, dentre as muitas preocupações dos estudantes adultos e
idosos, uma delas refere-se ao esquecimento e, consequentemente, à questão da memória.
A memória, vista como uma capacidade para aprender, ocupa um papel de relevância na
vida dos idosos. Como lembra o prof. Both (2001):
Sem minimizar os efeitos do sofrimento neuronal no envelhecimento, pode-se
dizer que a perda da memória ou, ao menos, o agravamento de seus prejuízos
associam-se a não existência de aprendizagem. Para a superação destas
dificuldades duas situações concorrem favoravelmente. A primeira se referia a
aprendizagens provenientes de atividades significativas nas quais o idoso se
envolve nas respostas e nas sequências de ações a serem desenvolvidas na
consecução dos objetivos. A segunda se refere à aquisição de novos objetos
cognitivos. (BOTH, 2001, p.134)

Sendo assim, para o referido autor, a mediação de exercícios de repetição pode
contribuir para o aperfeiçoamento e até para a reabilitação da memória. Recomenda-se
retomar constantemente o que está sendo estudado e, sempre que possível, relacionar com
o cotidiano dos educandos. A associação dos conteúdos à representação visual ou gestual,
bem como à memória, da qual é possível lançar mão ao final da aula, são possibilidades
para a sedimentação da aprendizagem. Outra estratégia interessante é retomar no início da
aula os pontos principais da aula anterior, empregando-os como um fio condutor que
relaciona os conteúdos vistos aos que estão e que estarão sendo trabalhados.
Conforme Both (2001), na constituição dos programas educativos para idosos três
áreas necessitam ser contempladas para constituição da aprendizagem e da competência
relacionada à vida diária dos educandos. São elas: atividades e conhecimentos teóricos
sobre expressão corporal – o que compreende movimentos posturais, relaxamento,
reabilitação, cuidados e atenção proativos para a manutenção da saúde física; ações que
possam dar conta dos aspectos cognitivo-emocionais; e, também, inserção social que
deve ser promovida com o intuito de alavancar o desenvolvimento comunitário e o
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sentido na vida.
De forma sucinta, sem a intenção de reduzir a importância teórica dos
pressupostos que embasam o pensamento do professor Both (2001, p.136), são
consideradas como aprendizagens significativas aquelas que possam:


Definir papéis sociais por meio da capacidade de pensar, sentir e agir –
capacidades construídas ao longo da vida, que podem ampliar as
potencialidades reais favorecendo o próprio desenvolvimento;



Ampliar as opções ocupacionais antes das rupturas das atividades
profissionais da vida adulta;



Desvendar a identidade das instituições e da sua comunidade para o
desenvolvimento da historicidade no tocante às gerações mais novas;



Promover o desenvolvimento das diferentes áreas de conhecimento e de
ação social;



Revelar o grau de sensibilidade dos mais velhos em experiências de
inserção na constituição da cultura e da sociedade;



Acrescentar às gerações mais novas os valores que favorecem a criticidade
das questões sociais;



Promover ações que estimulem a fé;



Promover a coexistência familiar e favorecer as relações sociais familiares
saudáveis.

Sendo assim, as atividades pedagógicas e/ou culturais oferecidas aos adultos
maduros e idosos, que tenham em seu bojo a preocupação com a construção do
conhecimento, a partir da vivência de aprendizagens contextualizadas e pertinentes aos
seus interesses e necessidades, podem ser conceituadas como promotoras de bem-estar na
velhice.
Amparada em Both (2001) pode-se afirmar que
As aprendizagens, com seus programas, podem interagir de tal forma que a
visibilidade dos mais velhos se torne mais interessante e possam ser rompidos
os aprisionamentos históricos marcados por interditos e silêncios
constrangedores. (BOTH, 2001, p.35)

Até aqui, algumas perspectivas foram abordadas acerca da educação permanente,
sendo todas essas tecidas com o fio que perpassa e educação de adultos maduros e idosos,
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ou seja, com o fio que costura a aprendizagem significativa e com a capacidade de
garantir a autonomia, a cidadania e um envelhecimento ativo e mais feliz: trata-se então
de engendrar uma trama com um fio que é próprio do envelhecimento humano, como um
substrato para a construção das aprendizagens. Nesse sentido, aprender para toda a vida
é um princípio norteador de uma vida mais saudável. Corrobora-se ainda com Both
(2001) perante sua reflexão a respeito de que
Aprender não significa somente traduzir o que é aprendido com suas próprias
palavras, mas envolver-se com o que é aprendido, dizendo o que aquele
conhecimento tem a ver com sua vida e a vida dos outros ou do seu entorno.
(BOTH, 2001, p. 35)

A convivência com o Grupo Revivendo a Vida, pertencente ao Centro
Universitário Ritter dos Reis, desde o ano de 2004, vem possibilitando à autora pesquisar
e, a partir disso, pensar que o processo de envelhecimento pode ser a oportunidade de
resgatar as histórias escolares, de ressignificar as memórias e de aprender com o outro a
ser melhor e a viver mais feliz. Os estudantes idosos do Grupo Revivendo a Vida se
descobrem capazes de continuar pensando e criando, experimentam a alegria de serem
protagonistas de suas próprias histórias, mediados pelo outro que os reconhece como
autores de seus próprios discursos. Acima de tudo, a relação horizontal construída entre
os educandos e educadores privilegia o direito de falar, de ser escutado e de ouvir; enseja
o diálogo como fundamento epistemológico para as relações sociais de aprendizagem.
Nessa linha, confirmam-se as ideias de Paulo Freire (1970):
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo,
é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado
aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.
(FREIRE,1970,p.44)

Assim tem sido a possibilidade de compartilhar as experiências pedagógicas com
o Grupo Revivendo a Vida! Contudo, talvez se possa anuir que para os idosos o maior
aprendizado está implicado pelo que acarreta um significado pessoal às suas vidas. As
propostas educativas podem revelar talentos, desejos, sonhos e assim levarem à
construção de uma imagem positiva de si mesmos e da velhice. Além disso, podem vir a
prover o próprio enfrentamento de suas limitações com o encorajamento para as
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necessárias superações.
A ORIGEM DO GRUPO REVIVENDO A VIDA
A trajetória desse grupo de idosos, que iniciou em 2002, como um serviço de
responsabilidade social do Centro Universitário Ritter dos Reis, vincula-se à questão de
haver próximo à instituição um condomínio residencial com aproximadamente 950
apartamentos, o que significa que nesse local consequentemente há um número
expressivo de moradores. Dentre eles, encontram-se muitas pessoas idosas, que
demonstraram interesse e disponibilidade em participar dos eventos abertos à
comunidade oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior.
À época do início das atividades do grupo, eram ofertadas atividades recreativas,
culturais e de lazer, quase sempre no salão de festas do condomínio. Envolveram-se no
projeto acadêmicos dos cursos de Pedagogia e de Letras, sob a coordenação e orientação
de uma professora engajada em ações extensionistas dessa IES.
No ano de 2003, o pedido de uma das senhoras (a essa época com 74 anos), a qual
desejava ser alfabetizada, provocou uma mudança significativa nos serviços oferecidos.
O pedido foi atendido, iniciando-se as aulas de alfabetização, nas dependências da
instituição, sob a supervisão do curso de Pedagogia. Nesse período, e ainda hoje, as
professoras do curso de Pedagogia passaram a dedicar um olhar especial a essas pessoas,
sugerindo e orientando as monitoras (acadêmicas do curso de Pedagogia) no
desenvolvimento de suas ações pedagógicas.
As monitoras ensinaram, mas principalmente aprenderam com o grupo de pessoas
idosas. Deixaram marcas positivas e até hoje são lembradas com carinho e gratidão pelos
participantes do grupo, que passou a se chamar Grupo de Alfabetização e PósAlfabetização. Em seguida, o Núcleo que dava sustento a essa ação foi reformulado,
passando a desenvolver o trabalho comunitário com uma abordagem marcadamente
educativa, sendo deixado de lado o âmbito assistencialista.
Contudo, é necessário ressaltar a importância e a dedicação do trabalho
desenvolvido, que abriu as portas da instituição para a comunidade provocando o
confronto pedagógico entre os saberes populares e os saberes acadêmicos, em vista da
construção de novos conhecimentos. Deu-se, dessa maneira, o processo de visibilidade de
uma parcela da população extremamente excluída em termos sociais, que passou assim a
fazer parte da vida da instituição.
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O ano de 2003 transcorreu para o grupo de alfabetização e pós-alfabetização
marcado por algumas mudanças fundamentadas em uma abordagem educativa,
priorizando-se as atividades pedagógicas no ambiente da instituição. As aulas ocorriam
em dois dias da semana, no turno vespertino, ministradas por uma monitora do curso de
Pedagogia, sob o olhar rigoroso das professoras do referido curso.
Na busca feita em alguns registros do núcleo, não foi possível precisar o número
exato de pessoas que participavam do grupo. Entretanto, em conversas com algumas
senhoras idosas, ficou evidenciado que a média de participantes era de nove moradoras
do entorno, não sendo prioritário, em face do projeto, a questão da assiduidade.
No entanto, foi percebido que algumas mudanças vinham ocorrendo na vida das
pessoas e da instituição. O desejo de aprender tornava-se o maior possível e preenchia
assim o lugar de algumas atividades assistencialistas, tais como, a entrega de ranchos, a
campanha para doação de roupas, etc. Além disso, nem todas as participantes tinham o
mesmo sonho. Cabe citar que algumas pessoas inclusive afastaram-se do grupo, enquanto
isso, outras chegavam e, dentre elas, anos mais tarde, alguns senhores.
Nos anos de 2004 e 2005 a trajetória desse grupo misturou--se à própria trajetória
docente da autora. Enquanto cursava o sétimo semestre do curso de Pedagogia, surgiu a
opção para realizar a monitoria desse grupo e, movida pelo desejo de aprender sobre a
Educação de Jovens e Adultos, foi feita a inscrição para o futuro desempenho dessa
atividade.
Apesar dos muitos anos de docência com crianças, a autora nunca havia
trabalhado com adultos, razão pela qual haveria assim uma oportunidade para o
aprimoramento da própria formação profissional e pessoal. Após essa tomada de decisão,
as atividades com o grupo foram iniciadas com apenas oito alunas. Nas semanas
seguintes, o número de participantes já aumentara, pois as próprias participantes
divulgavam o trabalho que estava sendo desenvolvido. Pelo fato de ser professora há
muitos anos, essa condição trouxe ao grupo a impressão de que a aprendizagem seria
possível para todos. Em suas falas, os integrantes diziam: “Agora a professora é de
verdade a gente vai aprender mesmo”.
A vida profissional da autora estava até então vinculada atividades junto à rede
pública estadual de ensino. A crença na diversidade, originada pela atuação na escola
pública, possibilitou enfrentar o desafio representado pelo Projeto em condições de
compreender e de respeitar a trajetória de vida das mulheres presentes nas atividades do
grupo. Como àquela época só as mulheres participavam dessa iniciativa, comprovou-se o
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que as pesquisas e os estudos já vinham sinalizando: mulheres vivem a sua velhice de
modo mais social e coletivo. Segundo Neri
As mulheres são mais envolvidas social e afetivamente e isso por um lado atua
a seu favor, como fator protetor. Por outro elas podem ser relativamente
prejudicadas pelas imposições sociais de prestar cuidados aos cônjuges e aos
ascendentes. (NERI, 2001, p 16)

Seguramente foi necessário ler e estudar muito em busca de respostas, muitas das
quais ainda não encontradas. Impossível deixar de reconhecer que os aportes teóricos que
preencheram e/ou deram suporte a essa busca, iluminando o fazer pedagógico,
acompanham a autora até hoje a cada nova etapa do projeto. A certeza de que a educação
é um direito para todos e de que aprender é possível para todos os seres humanos permeia
os estudos desenvolvidos até o presente. Acredita-se na educação como um processo que
humaniza, transforma e liberta. Assim, o ano de 2005 findou com dezoito alunas
frequentando as aulas durante quatro dias na semana.
Em 2006, as atividades pedagógicas reiniciaram no mês de abril com mais de
vinte alunas, mantendo-se os mesmos dias da semana. Entretanto, algumas mudanças
foram necessárias e, a pedido do grupo, o horário das aulas foi alterado e ajustado às suas
necessidades. Por questões institucionais, também foi preciso trocar a sala de aula que
vinha sendo utilizada nesse período. O aspecto permitiu que fosse gerada uma maior
visibilidade para o grupo junto à comunidade acadêmica. Assim a velhice tornou-se mais
presente e passou a integrar a vida acadêmica da IES.
Outras atividades foram incorporadas à rotina do grupo, como a participação em
eventos acadêmicos, em atividades culturais e em diversos espaços da cidade. Sendo
assim, foi possibilitada a certeza de haver um pertencimento à vida cultural da cidade e
da escola. Espaços e/ou eventos, que antes disso não tinham significado para a vida
desses idosos revestiram-se de outros significados, tornando a história desse grupo
fecunda e alicerçada na proposta de educação enquanto processo de humanização e de
promoção da construção da cidadania. Incluem-se entre essas promoções: a Feira do
Livro, a Feira das Nações na Usina do Gasômetro, o Memorial do Rio Grande do Sul, a
Semana da Solidariedade na Restinga (promovida pelo SENAC), a participação ativa no I
Mês do Idoso em Porto Alegre, as visitas a diversos grupos de convivência, a participação
em palestras no Conselho Municipal do Idoso (COMUI) e até em bailes. O apoio
institucional irrestrito, no que se refere a esse projeto, foi fator preponderante para o
desenvolvimento das ações pedagógicas.
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Com a ampliação e a visibilidade das atividades do grupo, surgiu a necessidade de
nomeá-lo. Não bastava mais ser um grupo de alfabetização e pós-alfabetização, era
preciso ter um nome próprio que representasse a sua identidade como grupo. Foram
muitos encontros e muitas sugestões, conflitos, divergências e argumentações para que o
grupo definisse “Revivendo a Vida” como a expressão mais fiel dessa época de suas
vidas. O ano findou com trinta e cinco alunas, sendo que apenas duas senhoras não eram
idosas. Eram mulheres que demonstravam restrições cognitivas e que não tinham se
adaptado ao ensino formal, mas encontraram naquele espaço a possibilidade e a coragem
para superar as suas limitações.
Ainda em 2006, a autora, movida pelo interesse e pelo desejo de pesquisar as
questões da velhice e do envelhecimento – e as relações possíveis com a educação –,
realizou o encaminhamento de um projeto de atividades de extensão em relações
comunitárias à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da IES. O projeto nasceu no interior
desse grupo de idosos, em meio à prática educativa decorrente, contudo havendo a
necessidade de introduzir a pesquisa na vida da pesquisadora: não era possível estar à
frente desse grupo, participando da construção da autonomia dessas pessoas, com o
intuito de recuperar as suas experiências, escolares sem antes aprofundar os estudos sobre
o processo de envelhecimento humano e a velhice.
Acreditando que a finalidade de qualquer ação educativa deve ser a produção de
novos conhecimentos, no sentido de aumentar a consciência e a capacidade de iniciativa
transformadora dos grupos com os quais se trabalha, assim também que se adere às ideias
de Paulo Freire (apud BRANDÃO,1999), quando afirma que “toda pesquisa temática se
faz ação pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar”.
Em 2007 foi possível reiniciar as aulas apenas em meados do mês de abril, porém
desde o mês de março as alunas demonstravam grande preocupação e desejo de retornar
às atividades. O ano letivo iniciou com algumas mudanças bem significativas que
poderiam gerar dificuldades se não fossem bem implantadas e entendidas. A principal
mudança referia-se à principalmente à divisão do grupo em duas turmas para melhor
atender à questão da alfabetização, mas, ao mesmo tempo, preservar a identidade do
grupo que foi construída dentro dele próprio em um movimento dialético de preservação,
de respeito e de convivência.
Para tanto, foi necessária a colaboração de duas monitoras, ambas acadêmicas do
curso de Pedagogia, que vieram agregar ao grupo um novo fazer pedagógico e um novo
jeito de organização. Novamente o espaço de sala de aula foi alterado: duas salas foram
72

Educação e Cidadania nº 13 (2011)

Editora UniRitter

destinadas ao grupo de idosos. Em um primeiro momento, à tarde, o grupo permanecia
reunido para receber os avisos e tratar as combinações que eram necessárias. Logo em
seguida, as pessoas em processo de alfabetização, acompanhadas pela monitora,
ocupavam uma outra sala (ao lado) para a realização do trabalho específico de
alfabetização. A turma da alfabetização era a menor com 13 senhoras; a turma da pósalfabetização tinha 37 pessoas, dentre as quais dois homens.
Enquanto coordenadora desse projeto foi possível transitar entre as duas salas de
aula, orientando o planejamento das monitoras, oferecendo subsídios teóricos e escutando
as suas falas que podiam ser de angústia, dúvida, alegria e de descoberta. Manteve-se o
vínculo com o grupo de idosos participando diariamente das aulas e buscando novos
espaços para tornar cada vez mais visíveis as questões pertinentes ao envelhecimento
humano, ou seja, para divulgar os estudos e as pesquisas recentes, socializar informações
científicas, proporcionar visitas a diferentes espaços culturais e para oportunizar a
construção de novos conhecimentos acerca desse novo jeito de viver a velhice.
Outra mudança gerada pela inquietude do grupo, diante do processo de aprender,
foi a reivindicação para que fossem realizadas atividades físicas e de expressão corporal
sob a orientação de uma educadora física. O reconhecimento de que o próprio corpo ao
envelhecer vai transformando-se, traz determinado grau de estranhamento, dificultando
alguns movimentos – emperrando-os –, trouxe a conscientização de que o exercício físico
orientado por profissionais era fundamental para um bom envelhecimento.
Dois encontros semanais de atividades físicas e de expressão corporal passaram a
fazer parte da rotina do grupo, o que trouxe mais alegria e disposição aos estudantes.
Legitima-se o pensamento de Haas, quando reflete sobre a relevância da expressão
corporal na constituição dos sujeitos e elucida que
As primeiras manifestações humanas foram as corporais, portanto o primeiro
tipo de linguagem utilizado foi o gestual, sendo que a dança pode ser
considerada a mais antiga das artes. Vários autores consideram-na uma das
primeiras linguagens corporais existentes que foi ao encontro das necessidades
de expressão e emoção do Homem. Essa manifestação corporal surgiu na era
primitiva e, ao longo da história da humanidade, adquiriu novas e diferentes
características, peculiares e formas. A dança, como expressão corporal,
encontra-se, de maneira intensa na atualidade, em inúmeros estilos praticados
por crianças, adolescentes, adultos e idosos que, de acordo com seus objetivos
e/ou metas, caracterizam a atividade como lúdica, recreativa, profissional,
terapêutica, etc. (HAAS, 2008, p.14)

O ano de 2008 surpreendeu: ocorreu uma maior procura do grupo da parte de
novos participantes, inclusive com mais estudantes homens tanto na turma de
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alfabetização quanto na de pós-alfabetização. Chegaram pessoas não só do entorno da
IES, mas também de alguns bairros distantes, aspecto que trouxe a necessidade de refletir
sobre oportunidades ofertadas pela sociedade aos homens em sua velhice.
As atividades pedagógicas desenvolvidas em aula, mediante a Pedagogia de
Projetos, que mais adiante dentre outras ações serão explanadas, incorporam-se à vida do
grupo com as aulas de expressão corporal e também com o estudo de uma segunda
língua, o Inglês. No princípio essa proposta causou estranhamento para alguns idosos que
diziam: “Eu nem sei direito o português como vou aprender o inglês?”. Porém, a
intenção do ensino de uma segunda língua nasceu da hipótese de que aprendê-la traria
benefícios para a saúde e para o desempenho do cérebro. Uma professora de inglês,
acadêmica do Mestrado em Letras, passou a fazer parte da equipe e da vida desses
sujeitos. O novo idioma trouxe a possibilidade de superar medos e preconceitos, embora
essa realização só tenha sido possível com a turma alfabetizada. No referido ano, o grupo
já totalizava 60 pessoas havendo a participação de seis homens.
O ano letivo de 2009 iniciou-se com aproximadamente 70 pessoas, dentre as quais
oito homens sendo que dois deles estavam em processo de alfabetização. Há uma parcela
significativa de pessoas que integradas há mais tempo no grupo, embora alguns estejam
afastados por problemas familiares ou por doença. Contudo, entre os participantes
prevalece o reconhecimento de que o grupo representa uma possibilidade de viver melhor
o envelhecimento e, em decorrência, entender melhor a velhice. Isso é percebido nas
falas, desabafos, atitudes e nos gestos das pessoas idosas. Especialmente quando
testemunham que “Estamos sempre aprendendo coisas novas e reciclando a vida”.
Há algum tempo o grupo desejava aprender informática, pois grande parte já
demonstrava entendimento sobre essa questão ao relatar: “Mexer no computador é
necessário para os dias de hoje”. Sendo assim, o grupo passou a ter duas aulas semanais
de Informática com um acadêmico da IES. O referido acadêmico revelou-se um educador
atento e gentil e se viu modificado frente ao próprio preconceito relacionado à velhice.
Ainda em 2009 nasceu no seio do grupo um coral. A atividade passou a ser
orientada por um dos participantes, detentor de uma história musical bem calcada em
antigas experiências profissionais; além dele há mais dois senhores com intimidade
musical, devido ao fato de possuírem envolvimento com questões musicais. Os
integrantes do grupo assim têm cantado e encantado quem os ouve. Ressalta-se e
concomitantemente se estabelece concordância com o pensamento de Schneider quando
conjectura que
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O canto em grupo é, provavelmente, um dos maiores exercícios do convívio
social. Cantar envolve fatores orgânicos, psicológicos e técnicos. O ato de
cantar contribui para a estruturação do ser humano, colabora na construção
cultural e desenvolve habilidades aprendidas. Para cantar, a saúde e o equilíbrio
psicológico são fundamentais. O exercício do canto é a prática da expressão, da
memória, e estes, entre outros, levam à espontaneidade. SCHNEIDER (apud
BÓS, SÁVIO E CASSOL, 2008, p.154)

A trajetória dos participantes desse grupo e a maturidade emocional perceptível
em suas relações, são marcas favorecedoras de atitudes autônomas e de ações que dizem
respeito aos interesses que se encontram envolvidos em meio ao próprio grupo. No
entanto, esses sujeitos não estão isentos dos momentos de discussão e de
desentendimento – conflitos que muitas vezes rende a eles alguns dias de mal-estar.
Atualmente, a turma de alfabetização conta com duas professoras, uma
acadêmica do curso de Pedagogia e a outra uma professora aposentada que,
voluntariamente, tem desenvolvido as questões pedagógicas de leitura e escrita,
ensinando a ler e a escrever as palavras grávidas de mundo, como ensinou Paulo Freire,
em uma relação dialógica de respeito aos saberes e às experiências de vida dessas
pessoas. Ressalta-se o valor do trabalho voluntário corroborando com LOPES
O trabalho voluntário, tal como hoje entendido, nasce em oposição à ideia de
trabalho remunerado ou assalariado. Porém, se voltarmos para antes do advento
da concepção econômico-financeira da ação humana, veremos que a associação
voluntária existe desde o início da civilização e do próprio Estado, como lócus
das questões coletivas (VAN TIL, 1988; RIFKIN, 2000; COELHO, 2002). Nas
origens, a ação voluntária confunde-se com todo e qualquer tipo de ação social,
visto que está voltada primeiramente ao outro. É própria da construção da
convivência humana; logo, da existência do humano como espécie, social por
excelência. (LOPES, 2006, p.8)

Nesse sentido, o trabalho voluntário vai sendo incorporado ao fazer pedagógico
desse grupo, de forma tão natural e generosa, que resulta em agregar profissionais
comprometidos com o bem-estar dos estudantes e também com a educação permanente.
A partir do segundo semestre do ano de 2009, o grupo foi contemplado com mais
uma ação voluntária coma a intenção de promover o desenvolvimento do raciocínio
lógico mediante as atividades pedagógicas propostas. Os conceitos matemáticos
aprendidos em um passado distante foram ressignificados na interação com os colegas e
os professores. Os encontros aconteceram, e prosseguem acontecendo, uma vez por
semana, no Laboratório de Aprendizagem, sob a batuta de um experiente e estudioso
professor de matemática aposentado da UFRGS. A possibilidade de aprender matemática
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de forma lúdica ocasionou a desconstrução de conceitos antigos, a surpresa de poder
“brincar” e ao mesmo tempo aprender.
Finalmente, com essa caminhada de aprendentes o grupo usufruiu, e ainda usufrui
da companhia afetuosa e dos cuidados de jovens monitoras, estudantes do curso de
Pedagogia. As relações construídas têm sido pautadas por respeito, aceitação, tolerância
e, acima de tudo, por um profundo reconhecimento ligado aos saberes de cada um. O
convívio com diferentes tipos de pessoas, de diferentes gerações, proporcionou trocas
significativas de afetos ou de conhecimentos. Isso pôde afrontar o preconceito etário tanto
dos mais velhos quanto dos mais novos. As relações sociais para além das familiares
favorecem a construção de novos sentimentos e as possibilidades de superação. Quanto a
esse aspecto, busca-se apoio em Lima. O autor refere em relação aos idosos
A sensação de serem estimados combate aos sentimentos penetrantes de
inutilidade e isolamento. As trocas geracionais não devem se restringir à
família e aos programas de políticas públicas, mas também expandidas às
instituições privadas e a outras representações da sociedade. (LIMA, 2007,
p.172)

Ainda no ano de 2009, por questões institucionais, houve uma reorganização dos
programas e projetos desenvolvidos pela extensão da IES. Assim o Grupo Revivendo a
Vida passou a compor o Projeto de Atenção Pedagógica de Adultos, ao ser inserido no
Programa de Extensão Incluindo na Escola e na Sociedade, sob a responsabilidade da
professora Neusa Kern Hickel, que tem sido uma incentivadora e apoiadora do Grupo
Revivendo a Vida.
Em 2010, as atividades pedagógicas oferecidas mantiveram-se: houve a inserção
da oficina de teatro, realizada por uma acadêmica do curso de Pedagogia, com larga
experiência em artes cênicas. Por ocasião da redação deste artigo, 70 pessoas integravam
o Grupo Revivendo a Vida, sendo que 11 delas como participantes dos trabalhos de
Alfabetização.
A história do Grupo Revivendo a Vida é permeada pelas histórias de vida dessas
pessoas, que estão em processo de envelhecimento, que buscam bem-estar na velhice em
uma sociedade que supervaloriza a imagem do novo, que exclui os pobres, os índios, os
negros, os diferentes, as mulheres e os velhos.
Adere-se ao pensamento de Simone de Beauvoir quando denuncia que “Para
compreender a realidade e a significação da velhice, é, portanto, indispensável examinar
o lugar que é destinado aos velhos, que representações se faz deles em diferentes tempos,
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em diferentes lugares”. (BEAUVOIR,1970 p.48). Em virtude desse ponto de vista, é
possível questionar em que medida a sociedade é responsável pela construção social de
uma nova velhice.
Na contemporaneidade, é comum escutar que se vive em uma sociedade chamada
de ‘sociedade do conhecimento’, ou ainda ‘sociedade aprendente’. Enquanto sociedade
aprendente, a sugestão é a de que o homem está permanentemente aprendendo e que todo
o tempo é destinado à aprendizagem. Devido a isso, o Grupo Revivendo a Vida anuncia
publicamente que é possível ocorrer adaptações a uma nova fase da vida, por meio da
reelaboração das perdas e sofrimentos; de uma permanente abertura a novas aquisições.
A caminhada docente da pesquisadora-autora é perpassada pela historicidade do
Grupo Revivendo a Vida. Trata-se de uma caminhada aprendente e ensinante, na qual a
convivência com os idosos leva à busca de ser melhor como pessoa, à busca de
perseverar na luta por uma sociedade mais justa e fraterna para todos.
Nesse sentido, com as atividades pedagógicas oferecidas no ambiente acadêmico,
a procura é no sentido de dar conta dos desejos e das necessidades dos estudantes; por
isso é necessário levar em consideração os saberes construídos ao longo de toda a vida.
Na cidade de Porto Alegre está instalada uma diversa gama de diferentes espaços
educativos para as pessoas idosas. Dentre esses, encontram-se os espaços das IES, que
abrem as suas portas para a construção de um novo jeito de envelhecer, em que o
aprender é por toda a vida: em que a vida pode ser plena e feliz até o fim.
Contudo, cabe formular uma série de questionamentos sobre a organização das
ações pedagógicas na IES. Sob diferentes formas e aportes teóricos, no UniRitter as ações
pedagógicas relacionadas ao Grupo Revivendo a Vida são pensadas a partir do desejo e
das necessidades desse coletivo. Com tal abordagem, o currículo é construído
essencialmente a partir da matéria prima das necessidades e desejos dos estudantes
adultos maduros e idosos. Isso significa que o currículo não é fixo, porém não é pensado
por outros que não os próprios estudantes.
Sendo assim, o currículo é flexível por ser permeado por interesses que decorrem
da construção de um diálogo relacionado às possibilidades institucionais e aos interesses
e experiências dos estudantes adultos maduros e idosos. Esse está sempre em construção
e precisa dar conta do que acontece na vida dos participantes do Grupo. Leva em
consideração os saberes construídos ao longo da vida desse coletivo: suas relações
familiares e sociais de aprendizagem que foram desenvolvidas na escola de sua infância e
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em meio a relações de poder estabelecidas em decorrência da sua vivência enquanto
trabalhadores.
Além disso, esse currículo compartilha saberes populares com saberes científicos,
desafiando a construção de novos conhecimentos, os quais ao serem incorporados à vida
cotidiana passem a dar sentido a novos comportamentos. Trata-se então de um currículo
que encoraja estudantes e professores a serem pesquisadores, investigadores de si
mesmos, buscando refletir sobre a sua própria práxis. Conforme Sacristán,
O conteúdo é condição lógica do ensino, e o currículo é, antes de qualquer
coisa, a seleção cultural estruturada sob chaves psicopedagógicas dessa cultura
que se oferece como projeto para a instituição escolar. Esquecer isto supõe
introduzir-se por um caminho no qual se perde de vista a função cultural da
escola e do ensino. Um ponto fraco de certas teorizações sobre o currículo
reside no esquecimento da ponte que deve estabelecer entre a prática escolar e
o mundo do conhecimento (King, 1976, p.112) ou da cultural em geral.
(SACRISTÁN, 2000, p.19)

Ao pensar em currículo, é inevitável que se faça presente a ideia de conteúdo.
Como educadora, a crença aqui firmada é no quão importante são os conteúdos
destacados no processo de ensino e aprendizagem para a formação permanente dos
educandos adultos e idosos. O sentimento que toma a autora vincula-se ao compromisso
ético com a educação que pode ser transformadora e libertadora dos grilhões da
ignorância e da opressão em qualquer idade da vida. E, por isso, concorda-se novamente
com Sacristán quando afirma que
Os conteúdos, por mais valiosos que sejam, apenas o são potencialmente para
quem tem de aprendê-los. De pouco serve seu potencial se não é assimilado,
quando, idiossincraticamente, cada um se apropria deles de forma significativa,
quando têm um sentido para quem aprende. Este princípio justifica a
necessidade de ter em conta a pessoa como referência central na educação,
porque apenas se é efetiva a assimilação da cultura serve à satisfação do direito
a se educar. A escolaridade constituiu-se no equivalente à educação, por isso a
efetividade do ensino traduzido em aprendizagem valiosa é a condição para
satisfazer esse direito. Não basta expor o conteúdo ou colocá-lo em contato
com o aluno, pois seus direitos obrigam-nos a exercer com ele uma pedagogia
adequada. (SACRISTÁN, 2000, p.167)

Nesse sentido, os conteúdos a serem desenvolvidos, aprendidos e construídos
emergem da Pedagogia de Projetos. É relevante devido a isso tecer algumas
considerações sobre a Pedagogia de Projetos que constitui, antes de tudo, postura
pedagógica que traduz uma concepção globalizante no processo ensino-aprendizagem.
Oportuniza aos estudantes analisar os problemas e as situações conflitantes dentro de um
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contexto – visto em sua globalidade –, usando como recurso os conhecimentos das
diversas áreas de conhecimento e as experiências socioculturais.
Corrobora-se nesse sentido o que é apontado por Barbosa e Horn a respeito de
[...] a postura pedagógica implicada nessa abordagem [provocar] provoca
muitas vezes certa insegurança aos educadores, já que eles não podem ter,
desde o primeiro momento, o mapeamento do projeto como um todo, pois este
será elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento.
Essa construção envolve a participação tanto dos alunos quanto do educador,
na medida em que as decisões e os encaminhamentos emergem das motivações
do grupo, dos materiais e recursos disponíveis, das portas que se abrem –
possibilitando novos embates, novos problemas, novas soluções – e,
principalmente, do estudo aprofundado que os professores realizam acerca da
temática a ser estudada. (BARBOSA e HORN, 2008, p.54) (Grifo nosso)

Conforme Hernández (1998), os projetos de trabalho não são apresentados como
um método ou uma forma de pedagogia, mas antes disso como uma concepção da
educação e da escola, a qual leva em conta a abertura para: os conhecimentos que
ultrapassam o currículo básico; a importância de estabelecer as relações com as
informações e de construir critérios avaliativos; o papel do professor como mediador; a
atitude de escuta e o diálogo como reconstrução histórica; o aprender dos outros e com os
outros; a concepção de um currículo integrado; o favorecimento da autodireção do aluno;
a avaliação tratada como possibilitadora da reconstrução do processo de construção do
conhecimento.
A partir dessa perspectiva, os projetos assinalam outra forma de representar o
conhecimento escolar fundado na aprendizagem da interpretação da realidade. Esses
estabelecem relações entre a vida dos educandos e dos educadores, entrelaçando assim as
disciplinas envolvidas e também os outros saberes, os quais vão sendo paulatinamente
construídos. Para Hernández,
Tudo isso para favorecer o desenvolvimento de estratégias de indagação,
interpretação e apresentação do processo seguido ao estudar um tema ou um
problema, que, por sua complexidade, favorece o melhor conhecimento dos
alunos e dos docentes de si mesmos e do mundo em que vivem.
(HERNÁNDEZ, 1998, p.91)

Contudo, o pensamento é o de que ainda há muito a estudar e a compreender
sobre a educação de adultos. Os desafios da docência, ao inquietarem a pesquisadora, ao
mesmo tempo, preenchem de alegria a alma da educadora, o que encontra eco nas
palavras do educador Paulo Freire:
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Nenhum educador faz sua caminhada indiferente ou apesar das ideias
pedagógicas de seu tempo ou de seu espaço. Pelo contrário, faz sua caminhada
desafiada por essas ideias que combate ou que defende. Nega-se, afirma-se,
cresce, imobiliza-se, envelhece assim ou é sempre novo. Essas ideias, por outro
lado, não são as fazedorasdo mundo histórico e cultural, material, do educador.
Elas expressam as lutas sociais, os avanços e os recuos que se dão na história,
mas também, se fazem força atuante de mudança do mundo. Há uma relação
dialética entre o mundo material que gera as ideias que podem interferir no
mundo que as gera. (FREIRE, 1991, p.72)

Assim tem sido a própria inserção da pesquisadora na educação de adultos
maduros e idosos, um exercício diário entre a teoria e a prática, entre saberes e sabores, o
que é traduzido pelo desafio de compreender e construir novos olhares: pela certeza do
quão inacabado se é coletivamente.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES REFLEXIVAS
A partir das entrevistas realizadas, das observações e da análise documental foi
possível traçar determinadas considerações acerca das perguntas que deram origem à
pesquisa. De acordo com o texto, encontram-se relacionadas à forma com que as
atividades pedagógicas permeiam a vida cotidiana dos sujeitos do Grupo Revivendo a
Vida, culminando por suscitar lembranças relacionadas a diversos discursos sociais e
educacionais dos seus integrantes.
As reflexões construídas foram agregadas a quatro temas centrais: memória,
convivência, imagem positiva de si mesmo e a própria questão da manutenção de uma
atualização permanente. Os entrevistados reconheceram, por meio de suas falas, a
importância da preservação da memória ao associar tal possibilidade a atividades
pedagógicas promotoras da manutenção das suas lembranças, sob reconhecimento do
quanto um bom exercício cerebral é capaz de fortalecer a saúde cognitiva.
Os participantes do Grupo também se preocuparam com a opinião dos médicos
quando esses profissionais afirmaram com naturalidade a eles que a perda de memória é
uma característica do envelhecimento: algo considerado normal no período da velhice,
parecendo desse modo ignorar a preocupação que dessa forma ocasionaram aos idosos.
De acordo com algumas leituras, fruto de incursões na complexa obra “A
memória, a história, o esquecimento” de Paul Ricceur (2007), ocorreu uma busca para
amparar a colocação de que só há história e memória porque há o esquecimento. A
importância de esquecer passa a fazer sentido levando-se em conta as perdas sofridas ao
longo da vida, as dores que muitas vezes acometem as pessoas, assim como os
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descontentamentos originários de frustrações e impedimentos.
Certamente os idosos necessitam esquecer para suportar as perdas ocorridas ao
longo de suas vidas, assim como afirmou um participante do grupo com 78 anos: “não é
nem uma questão de falta de memória ou esquecimento é, antes de tudo, sofrimento.”
Sendo assim, entende-se que o esquecimento tem a ver com a problemática da memória e
da fidelidade ao passado, mesmo que isso possa ser percebido e/ou compreendido como
constante ameaça à memória e à história.
Ao refletir sobre o esquecimento como dano, fraqueza ou lacuna cabe lembrar que
esse terá na própria memória um forma de luta contra o esquecimento. Ao mesmo tempo,
uma memória que não esquece torna-se monstruosa, conforme observa a senhora de 81
anos ao afirmar: “tem coisas que a gente não quer e não precisa lembrar para poder ser
feliz ainda”. Essas afirmações possibilitam pensar que os esquecimentos também ocorrem
com a memória de um povo que viveu em tempos de guerra, sofrimentos e de privações.
Igualmente, busca-se nas leituras e nos estudos do pesquisador Iván Izquierdo
(2007) algumas evidências relativas ao esquecimento. A velhice é comboiada por um
enfraquecimento geral dos vários tipos de memória, condição marcada pela diminuição
gradativa do número de neurônios, o que acontece na idade adulta. A isso o autor em
questão chama de amnésiasenil benigna, pois não decorre de doença degenerativa
alguma. Contudo, essa situação não deve ser enleada com a disposição que as pessoas
idosas têm de evocar memórias antigas em prejuízo das mais recentes, embora por
diferentes motivos o façam.
Em geral, as pessoas idosas demonstram preocupação com o fato de envelhecer e
por isso não desejam sofrer prejuízos com a memória. Há o medo, por exemplo, de
esquecer o rosto do filho que já faleceu, conforme desabafo da integrante que é uma
senhora de 81 anos. O pesquisador Iván Izquierdo aconselha algumas medidas
consideradas clássicas para a manutenção da memória, tais como: não fumar, não beber,
uma dieta alimentar equilibrada, manter-se ativo e estimular a vida afetiva e cognitiva.
Cultivar amizades e vínculos familiares, na mesma medida, é fator de
favorecimento para a permanência das recordações fundamentais, para os sentimentos e
para as emoções. Praticar a memória cotidianamente é um excelente exercício. A leitura é
o melhor exercício porque abarca todas as formas de memória. Adere-se a esse respeito à
posição de Izquierdo (2007, p.22), quando reflete que “em boa parte esquecemos para
poder pensar, e esquecemos para não ficar loucos; esquecemos para poder conviver e
para poder sobreviver.”
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Além disso, outro tema central que a pesquisa evidenciou foi o que tange à
convivência. Estar com outras pessoas em um espaço educativo parece promover o bemestar e a sensação de pertencimento, tendo em vista que a maioria dos idosos não usufrui
da companhia de seus familiares durante o dia, e que alguns residem sozinhos. É de
conhecimento que os grupos de convivência de e para idosos surgiram como alternativa
para mantê-los ativos e envolvidos em diferentes atividades que deem conta de suas
necessidades proporcionando-lhes bem-estar, prazer e alegria por estarem vivos.
Concorda-se com Madalena Freire (apud Lima2000) em sua reflexão sobre a
construção de um grupo
Um grupo se constrói através da consciência da presença de seus elementos na
construção da rotina e de suas atividades. Um grupo se constrói no trabalho
árduo de reflexão de cada participante e do educador. No exercício disciplinado
de instrumentos metodológicos, educa-se o prazer de se estar vivendo,
conhecendo, sonhando brigando, gostando, comendo, bebendo, imaginando,
criando, e aprendendo juntos, num grupo. (LIMA, 2000, p.59)

A convivência em grupo parece garantir aos idosos um lugar de descobertas,
desafios e de superação. A questão do convívio implica a busca do reconhecimento do
outro como um sujeito único, com sua história de vida e com as suas marcas advindas das
relações socais estabelecidas ao longo da vida. Nessa direção, evidenciou-se a relevância
da convivência coletiva em meio ao Grupo, a partir das palavras do senhor Narciso: “o
que eu sinto mesmo é que aqui no Grupo Revivendo a Vida eu tenho ajuda para as
minhas dificuldades. Posso dizer assim... hoje eu tenho onde buscar.”
A expressão “onde buscar” pode ser compreendida para além de um espaço físico,
representando aquilo que decorre de uma rede de relações sociais formadas entre o e no
grupo, em meio ao qual os sujeitos se reconhecem e se respeitam, aceitando-se da forma
como eles são.
Outro tema central da pesquisa relaciona-se à imagem que o idoso tem de si
mesmo. Buscou-se referência na pesquisa “Idosos no Brasil – Vivências, desafios e
expectativas na terceira idade” (2007) quanto ao que diz respeito à imagem e à
autoimagem da velhice. A pesquisa mostrou que a representação tradicional do velho vem
sendo questionada na sociedade. Segundo Goldfarb e Lopes,
O bem-estar emocional e psíquico melhora quando os idosos mantêm vínculos,
em primeiro lugar com amigos, uma vez que os relacionamentos são de livre
escolha; em segundo lugar, surgem os vizinhos, com os quais é possível montar
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uma rede solidária, e só em terceiro lugar aparece como importante o convívio
com a família, que é identificada como um espaço social de vínculos muito
fortes, marcados pela obrigação e, em consequência, altamente conflitivos
(GOLDFARB E LOPES, 2006)

É perceptível a mudança que ocorre nas pessoas, à medida que passam a fazer
parte do Grupo. Isso fica claro pelo cuidado com a aparência até a forma de se vestirem
ou de ajeitarem os cabelos, incluindo-se ainda o simples uso do batom ou de uma camisa
bem passada. Os integrantes do Grupo demonstram alegria em participar e refletem essa
condição ao se manterem ativos durante conversas, discussões e nas tomadas de decisão.
À autora parece que os sujeitos que integram o Projeto se redescobrem inteligentes,
capazes e ávidos por saborearem as aprendizagens que constroem em grupo. Isso não
quer dizer que se supervalorizam ou que se julgam melhores do que os outros, apenas que
se percebem de uma maneira mais positiva.
Finalmente, a questão de se manter atualizado constitui outro tema central que
endossa o que a Pedagogia de Projetos tem evidenciado ao longo desses anos em meio ao
Grupo Revivendo a Vida. Os temas dos projetos pedagógicos, os quais são elencados
pelos estudantes, demonstram a preocupação do grupo quanto a estar em sintonia com
atualização dos acontecimentos no mundo. Os estudantes adultos maduros e idosos
trazem para a sala de aula suas dúvidas, suas inquietações e seus saberes. Procuram
entender melhor o contexto em face do mundo em que estão inseridos a partir dos
conhecimentos científicos produzidos na escola.
O que se relaciona à forma como é possível envolver um grupo de adultos
maduros e idosos em busca do aprimoramento e da ampliação dos seus conhecimentos
acerca da vida e do processo de envelhecimento humano é pauta a ser tratada de forma
permanente no Grupo. Além disso, também o é o que diz respeito ao modo como a
aprendizagem deve ser tornada significativa por meio da sua contextualização, a fim de
que essas pessoas superem o fato de terem vivenciado o conhecimento em uma escola
excludente e centrada no saber do professor.
Além disso, é empreendida a busca pela abordagem mais adequada à realização
de um projeto que pretende incitar o gosto pela pesquisa e pelo conhecimento. Questionase, ainda, como resgatar os saberes escolares e transformá-los em conhecimento
científico; qual o caminho a ser percorrido respeitando os saberes prévios e as vivências
construídas ao longo da vida dos integrantes; e, por fim a plausibilidade de se pensar e
uma Pedagogia de Projetos enquanto uma epistemologia do conhecimento para um bem
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estar na velhice.
Pensar no caminho percorrido até aqui evoca reflexões sobre a metodologia didática
utilizada na tentativa de responder a tantos questionamentos. Escolher determinada
metodologia em detrimento a outra, evidencia a visão de homem, de mundo e de
sociedade. Não há caminho neutro ou isento de ideais e de sonhos. É fundamental estar
atento às falas do Grupo, acolhendo as suas demandas e promovendo a autonomia
intelectual das pessoas que o integram.
O espaço da sala de aula torna-se um lugar de diálogo, de reflexão, de troca e de
comunhão, em que uns aprendem com os outros. Nesse espaço a diversidade é
reconhecida e respeitada, as especificidades do processo de envelhecimento humano
passam a ser estudadas, compreendidas e a serem relacionadas a saberes constituídos
pelos sujeitos participantes.
De acordo com Doll e Rosa (2004, p.37)
Hoje, a metodologia é somente uma parte do processo. O sucesso ou não do
ensino se deve a um conjunto de fatores, entre os quais pode-se destacar a
relevância e o significado dos conteúdos, a relação professor-aluno (respeito
mútuo, diálogo, etc), a seriedade e as condições do trabalho tanto do aluno
quanto do professor, as relações dentro da sala de aula, dentro da escola, da
escola com a comunidade, a consideração do contexto sociocultural, etc.

Contudo, sob a concepção educativa da autora a crença era a de que as questões
pedagógicas careciam de uma metodologia didática suficientemente bem estruturada
para, desse modo, dar conta do conhecimento a ser construído com pessoas alijadas da
escola há 50, 60 ou mais anos. Mesmo não sendo esse o foco da pesquisa, a ideia é a de
que se evidenciou que a Pedagogia de Projetos instituiu-se

como uma postura

pedagógica adequada, reforçando as possibilidades de inserção de estudantes adultos
maduros e idosos no sentido deles desenvolverem e/ou manterem a sua capacidade
cognitiva para compreenderem o mundo em que estão inseridos.
A escolha das temáticas estudadas por parte dos integrantes tem possibilitado a eles
virem a se tornar participantes ativos de seu próprio processo de aprendizagem, de
desenvolvimento da sua autonomia, de espírito crítico e cidadania, concorrendo para que
os estudantes adultos maduros e idosos atualizem-se em relação às diferentes questões da
sociedade.
A metodologia didática que permeia esta ação educativa é a Pedagogia de
Projetos. Tal concepção pretende dar conta dos desejos e das necessidades do Grupo
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Revivendo a Vida. Sendo assim, os sujeitos envolvidos escolhem a temática a ser
estudada, bem como a abordagem a ser desenvolvida em relação à ressignificação dos
saberes e à construção de novos conhecimentos. A autonomia na construção do próprio
conhecimento vai estruturando-se a partir das escolhas e das decisões próprias. As metas
a serem alcançadas são definidas de forma coletiva envolvendo educandos e educadores.
Os projetos pedagógicos são recursos que dão vida ao conteúdo a ser desenvolvido. Os
saberes dos educandos são, desse modo, valorizados e reconhecidos como parte
admirável na construção de suas subjetividades.
Tal postura implica o comprometimento, tanto dos educandos quanto dos
educadores que necessitam pesquisar, ler, reler e desacomodar-se, reinventando-se
enquanto sujeitos em processo de aprendizagem. É relevante considerar-se o
envolvimento de todo o grupo no processo da Pedagogia de Projetos em que as temáticas
podem vir de qualquer pessoa: de um estudante, de um grupo ou de um professor.
O tratamento dado ao assunto passa a ser uma questão de grupo. Portanto, não é a
origem do tema que o fará relevante, mas aquilo que irá leválo a ser um problema de
todos. Simplificando a abordagem, sem a intenção de reduzir a importância das etapas de
um projeto, essas podem ser assim nominadas: problematização, desenvolvimento e
síntese.
Como problematização entende-se o início do projeto, momento em que os
estudantes expressam as suas idéias e hipóteses sobre determinado objeto. A intervenção
pedagógica deverá partir de hipóteses envolvendo o que os estudantes sabem e o que
ainda não sabem sobre o tema; a partir desses questionamentos, o projeto deverá ser
organizado pelo grupo de estudantes.
Corresponde ao desenvolvimento a criação de estratégias para responder a
hipóteses e a questões elencadas na etapa da problematização. Os estudantes precisam,
nesse momento, ficar frente a situações que os façam comparar pontos de vista, rever
hipóteses, conhecer novas questões postas pela ciência. É imprescindível nessa fase a
apresentação de propostas de trabalho por meio das quais virá a ser necessário que os
estudantes saiam do espaço escolar, recebam convidados e conheçam outros pontos de
vista diferentes dos seus. Os participantes nesse momento provavelmente estarão em
conflito, inquietos e/ou em desequilíbrio com suas hipóteses iniciais.
Em face da síntese, é possível referir que as convicções iniciais são superadas,
enquanto outras, de maior complexidade, são construídas. Novas aprendizagens se
consolidam mediante o emprego dos esquemas cognitivos dos estudantes, que servirão
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como forma de conhecimento prévio para as novas situações de aprendizagem em que
eles poderão estabelecer renovadas relações com o conhecimento constituído.
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