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RESUMO

PEREIRA, E. T. (2005). O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua: O Descortinar de
Trocas Sociais e Afetivas. 207 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
O objetivo do trabalho é, por meio do contato com idosos que estudam uma língua
estrangeira, verificar quais os significados dessa aprendizagem; traçar o perfil dos que
procuram este ensino; identificar as concepções sobre o envelhecimento e investigar a
importância deste aprendizado para o sujeito. Foram selecionados sete aprendizes, todos na
faixa etária entre 65 e 73 anos de idade. A metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa e
para realizá-la foi elaborado um roteiro com perguntas parcialmente estruturadas. As
interpretações das respostas foram feitas a fim de categorizá-las por assuntos, a saber: bemestar subjetivo, experiência como aprendiz de língua estrangeira, hábitos da vida diária e
expectativas quanto a aproveitar oportunidades que se apresentam. No envelhecimento,
assim como em outras etapas da vida, é fundamental que se estimulem as faculdades
intelectuais para mantê-las. Além disso, é importante ressaltar que a capacidade de aprender
dos idosos não desaparece, se eles estiverem motivados para tal. Refletir sobre o aprendizado
de uma língua estrangeira é pensar numa educação voltada para os interesses deste
segmento. Os resultados apontam para a longevidade como um processo em que se
redefinem os modos de ser e de significar a existência, ao mesmo tempo em que se
redesenham as relações de trocas sociais e afetivas. Assim sendo, essa pesquisa mostrou a
importância do aprendizado de uma língua estrangeira na ressignificação da vida dos idosos,
contribuindo para o seu bem-estar e para mantê-los participativos e integrados,
proporcionando-lhes alternativas ao adoecimento. O aprendizado de uma língua estrangeira
insere o indivíduo como cidadão ao proporcionar-lhe uma educação, por meio da qual se
promovem novos saberes, sem limites etários e a possibilidade de acompanharem as
transformações de um mundo globalizado.
Palavras-chaves: idosos; aprendizado; língua estrangeira; envelhecimento; ressignificação.

ABSTRACT

PEREIRA, E. T. (2005). The Elderly and the Learning of a New Language: The Revelation
of Social and Affective Exchanges. 207 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
The aim of this research is to verify the concept of learning through the contact with elderly
people that study a foreign language as well as to draw a profile of the kind of people who
looks for this type of learning; identifying their conceptions about aging and investigating
the importance of this process for them. Seven learners between the ages of 65 and 73 were
selected. The methodology used was the qualitative research in which pilot instructions with
partial open questions were elaborated. The

interpretation of those answers

lead to

classifying them in terms of subjects. This means: well-being, personal limitations,
experience as a foreign language learners, daily habits, and expectations of how to take
advantage of opportunities. In aging as in other stages of life, it is essential that the
intellectual faculties be stimulated and kept active. In addition to this, it is important to draw
the attention on the fact that the learning capacity of elderly people do not disappear if they
are motivated. Carefully considering the learning of a foreign language is to think about an
education that points out the interest of this segment. The results suggest that longevity as a
process reveals social and affective exchanges. In such a case, this research shows the
importance of learning a foreign language as having a new meaning for the life of those
elderly people. This all contributes to their well-being and keeps them communicating,
integrated in the community and gives them alternatives to failing ill. Learning of a foreign
language inserts the person in a society as a citizen providing an education through which a
new knowledge is encouraged without age limit and giving the elderly people the possibility
to follow the transformations of the whole world.
Key words: elderly; learning; foreign language; aging; new meaning.
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“Ainda há o hoje
E o amanhã com novos sonhos:
A vida nunca envelhece”
(DUSKIN, 1987)

INTRODUÇÃO

I

nicialmente, cabe justificar meu interesse não somente pelo tema abordado, mas
pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia, em particular. As
escolhas vêm ao encontro da necessidade de aprofundamento de questões

nascidas em minha própria experiência profissional como educadora de língua
estrangeira. Tais inquietações relacionam fundamentalmente as inter-relações
existentes entre o educador e o aluno senescente.
Minha atração pelo tema a ser investigado encontra-se, portanto, radicada
tanto na minha prática de ensino, como na dos professores que coordenei durante
minha vida profissional. Destes contatos, resultou a clara percepção do quanto é
fundamental a análise dos fatores envolvidos na aprendizagem de uma língua.
Além disso, é fundamental destacar a própria relevância que o tema detém na
atualidade. Para a Gerontologia, a pertinência deste estudo liga-se ao contexto socialdemográfico de nosso país: a sobrevida com qualidade propicia indivíduos idosos
que procuram atividades significativas. Devemos considerar os desafios que esta
nova situação propõe para o educador: a necessidade de manter-se reflexivo sobre as
metodologias de ensino e as práticas pedagógicas, no que dizem respeito à inserção
do idoso neste aprendizado. Uma práxis específica para as pessoas mais velhas é
importante, tendo em vista que estes mesmos idosos vêm conquistando cada vez
mais espaço sendo as Universidades Abertas à Terceira Idade uma inegável
demonstração desta demanda.
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Ainda identifico um desinteresse suspeito pela motivação que os mais velhos
vêm demonstrando pelo aprendizado de uma língua estrangeira. Assim, estudar um
tema considerado tabu pela sociedade não é tarefa fácil e, da mesma forma, o
caminho que me conduziu a este campo de estudo não foi linear.
Filha de mãe professora do ensino fundamental e de pai oficial da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, fui criada para ser "mãe amantíssima" e esposa
dedicada e submissa. Porém, esse projeto de vida não me contentava. Sonhava em
viajar, conhecer novos mundos, novas culturas, novos lugares. Falar e entender
outras línguas e outras gentes. Aprender a traduzir sentimentos, gostos e desejos.
Sendo assim, graduei-me em Tradução e Interpretação. Nada mais conveniente para
satisfazer minhas aspirações, de acordo com as minhas possibilidades. Porém, a vida
foi traçando seus caminhos e eu me vi professora e coordenadora de cursos livres de
idiomas, no interior do Estado de São Paulo.
Como profissional na área de ensino, percebi a necessidade não só do
aprimoramento técnico lingüístico, mas também de um aprofundamento no estudo do
desenvolvimento e aprendizagem humana. Foi acreditando no valor da vida,
repensando o ensino de língua estrangeira como uma ponte para melhorar a
convivência entre as pessoas e como uma ferramenta essencial à sociedade
globalizada, capaz de facilitar a comunicação entre os povos e de transformar nossas
vidas, que me voltei também para os conhecimentos sobre o ser humano, como
explico, em seguida.
Com o passar dos anos, fui me deparando com as dificuldades de meus alunos
que já estavam na Terceira Idade e com um sem-número de questionamentos para os
quais eu não possuía as respostas. Isso, sem falar nos próprios professores com os
quais trabalhava e, que quando exerci a coordenação, vinham a mim com suas
dúvidas, não em relação à língua propriamente dita, mas aos mecanismos envolvidos
no bem-estar, durante o processo de aprendizagem dos alunos, principalmente
daqueles com idade mais avançada. Perguntas muitas vezes sem respostas,
nebulosas, além de muitos preconceitos com relação à figura do idoso.
Durante esse período, vi meu próprio pai, com mais de 60 anos, se reformar
na carreira militar e descobrir que seu tempo ocioso poderia ser aproveitado de
2
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maneira produtiva. Ele sempre gostou muito de dançar e cantar ao ouvir músicas
românticas. Como o hábito de acordar muito cedo lhe era companheiro do tempo de
caserna, ele decidiu que deveria procurar alguma atividade no centro do Rio de
Janeiro, perto do quartel-general da Polícia Militar, onde havia trabalhado por muitos
anos. Nessa ocasião, ele encontrou um amigo, também reformado do Exército, que
naquela época ocupava seu tempo como voluntário no Instituto Cultural Hispânico,
na parte burocrática. Por sugestão desse amigo, papai resolveu estudar Espanhol
neste mesmo local. Ele já prestava assessoria a uma firma que talvez viesse a
estabelecer um contrato com uma empresa vinculada à Espanha; se isso se
concretizasse, meu pai intermediaria as transações.
No curso de Espanhol, as turmas eram mistas e as idades dos adultos
variavam. Ele estudava com afinco, sendo sempre o segundo ou o terceiro melhor
aluno da turma. Vários professores o elogiaram pelo seu empenho e dedicação. Ao
longo de um bom período, vi meu pai com um objetivo; portanto, algo que lhe dava
motivação para viver. Um brilho diferente em seus olhos dizia que havia superado a
si mesmo, devolvendo-lhe a confiança em sua capacidade de aprender e aumentando
a auto-estima.
Hoje, passados alguns anos, consegue ler em Espanhol, assim como escrever
e fica muito orgulhoso em poder cantar suas músicas favoritas, nesta língua. A
assessoria não durou muito, nem a firma fechou o esperado contrato com os
espanhóis; porém, papai saiu vitorioso. Agora, ele já fala em estudar Inglês: afinal
músicas românticas em Inglês é que não faltam. Novas perspectivas se abriram e ele
sabe que dará conta deste novo desafio.
Foi pensando no meu pai e no caminho por ele percorrido que descobri a área
da Gerontologia e pude também me perceber envelhecendo.
A abordagem múltipla, interdisciplinar, que tanto procurava, se fazia presente
na Gerontologia da PUC-SP. A integração de diferentes campos do conhecimento era
capaz de subsidiar as minhas reflexões acerca da maneira de lidar com o aluno idoso
ao mesmo tempo em que se transformava em um instrumento importante para lhes
abrir novas fronteiras. Não podemos esquecer que o acesso a conhecimentos
3
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socialmente relevantes se associam cada vez mais ao domínio de língua estrangeira.
Desta forma, a tarefa a que quero me dedicar neste estudo é refletir sobre novas
possibilidades de preparar os idosos, para as transformações e complexidades do
mundo contemporâneo, desenvolvendo suas capacidades cognitivas, emocionais,
afetivas, criativas e de interação social, tornando-os capazes de usar uma língua
estrangeira como um instrumento de comunicação com o mundo, fomentando
expectativas de uma velhice com significado.
Com o aumento da população idosa na realidade brasileira, é indispensável
que busquemos soluções para os problemas mais freqüentes para uma parcela da
população que está envolvida em contínuas crises econômicas e sociais. Dentre estes
problemas está o do “tempo ocioso sem definição de objetivos dentro da sociedade”
(LOPES, 2000:23).
Neste estudo, a terminologia adotada para nomear aqueles com mais idade
utiliza indistintamente os termos velho e idoso, sem minimizar o forte conteúdo que
ambos os termos carregam. Segundo Messy, o termo velho relembra-nos que “todos
somos sempre o velho de alguém e que velho é o outro” (1993:32).
A definição etária tomada por base será a decretada pelo Congresso Nacional:
“TÍTULO I – Disposições Preliminares – Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso,
destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos”.
A pesquisa aqui proposta se insere numa perspectiva maior que é a de refletir
sobre idosos e seus propósitos de vida. Para isso, é necessário conhecer o universo de
interesse do aluno senescente.
A experiência me mostrou que transmitir conhecimento é uma tarefa que
solicita muito envolvimento pessoal e dedicação, com uma especificação do processo
de ensino-aprendizagem. Não existe informação sistematizada na área de língua
estrangeira para idosos; creio ser este um campo que necessita de amplo
desenvolvimento e dedicação por parte dos estudiosos — o que incentivou ainda
mais minha vontade de investigá-lo.
4
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Para tanto, este estudo, além desta Introdução, contará com os seguintes
capítulos:
• A Contextualização do Tema que vai abordar a Gerontologia e sua
definição; a Velhice e a diferença entre senescência e senilidade; a Educação
com o modelo do aprender dos adultos; a Perspectiva Humanista; o
Aprendizado dos Adultos no qual o aluno tem papel ativo no próprio
aprendizado; e a importância do Bilingüismo. Foi incluído um item que é a
língua Esperanto, aprendida por vários dos entrevistados.
• Os Procedimentos Metodológicos que foram usados para detalhar
as opções adotadas, visando captar o ganho qualitativo do estudo a ser
desenvolvido, assim como as seis categorias utilizadas como representativas
para este estudo.
• A Interpretação e Análise dos Dados, em que à luz do debate
teórico traçado anteriormente, se fará uma releitura das entrevistas.
• À

Guisa

de

Conclusão,

na

qual

as

considerações

dão

prosseguimento às reflexões até agora desenvolvidas.
• Nas Considerações Finais será discutida a importância de se
abrirem novas perspectivas para lidar com os idosos e a velhice.
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“Nada melhor do que um sonho para criar o futuro”
(VICTOR HUGO)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

N

o momento atual, na PUC-SP, já nos encontramos na terceira geração de
mestres em Gerontologia, que estão formados sob bases que reiteram a
necessidade do exercício da interdisciplinaridade, posto que a

contribuição conjunta e o enfoque integrado são imprescindíveis para o
aprofundamento dos estudos sobre o envelhecimento. Portanto, a busca por novos
diálogos entre áreas se impõe.
Movida por minhas inquietações, como pesquisadora, encontrei neste grupo a
possibilidade de não tratar a velhice exclusivamente como sinônimo de declínio.
Para que não seja vista como um acontecimento mais inconveniente do que a própria
morte, partimos do pressuposto de que o processo do envelhecimento deve ser
compreendido como: “[...] uma condição individual e grupal de bem-estar físico e
social, referenciada aos ideais da sociedade, às condições e aos valores existentes no
ambiente [...]” (NERI, 1995:34).
Como observa Beauvoir (1990:385), o escritor Ernest Hemingway, em seu
livro “O velho e o mar”, através do personagem ‘o velho’, diz: “Um homem pode ser
destruído, mas não vencido”. Encontramos exemplos de idosos que buscam, por
meio de atividades até a idade avançada, minimizar o declínio e estimulam as
funções orgânicas e psicológicas, sabendo que apesar de não retardarem a
senescência, contribuirão para que tenham um cotidiano mais aprazível. Observemos
o que diz um dos entrevistados para a pesquisa:
PEREIRA, E. T. (2005).
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Então com 60 anos eu entrei na aula de capoeira. Bem original! –
Fiquei três anos [...] aprendendo a tocar uns instrumentos,
aprendi a cantar e a fazer alguns exercícios, e a entrar na roda de
capoeira, sentir a energia da coisa. (Delia – 65 anos).

Também sabemos que muitos idosos procuram ocupar seu tempo com
atividades de que gostam, e que, se não as fizeram antes, foi em razão do trabalho e
das obrigações familiares. Dentro destas está o aprendizado de uma língua
estrangeira e como cita Valentes (2001:28), as atividades educacionais passaram a
ser uma maneira de os idosos se divertirem, ocuparem suas mentes, preencherem o
tempo e de estarem em sintonia com a atualidade.
A necessidade de aprofundamento das questões nascidas em minhas
inquietações profissionais, como educadora de língua estrangeira para idosos, é
relativa à práxis pedagógica do educador e o processo de aprendizagem do aluno
senescente.
Ao ensinar, percebi como é fundamental refletir sobre os fatores envolvidos
na aquisição de uma língua estrangeira, sobretudo para o aluno idoso, que procura
preencher o tempo vazio.
Na sala de aula, a gente conversa e o professor pergunta as coisas.
É bacana! A gente tem um cabedal grande dos colegas e em
qualquer apuro eles podem auxiliar a gente, né? Eles têm me
auxiliado muito, né? (Álvaro – 72 anos).

Reafirmar que o país na atualidade aponta para o aumento significativo de
idosos já seria suficiente para justificar um estudo voltado para este segmento etário.
No entanto, gostaríamos de não estar somente considerando a necessidade de mantêlo atualizado para garantir uma melhor qualidade de vida, o que também se refletiria
na necessidade de novas metodologias de ensino e do desenvolvimento de práticas
pedagógicas. Interessa-nos atentar para outros significados que o estudo da língua
estrangeira pelos idosos possa ter, até para vir a sensibilizar os profissionais para
demandas não-explícitas.
7
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1.1.

GERONTOLOGIA: UMA CIÊNCIA EM CONSTRUÇÃO
O estudo a ser desenvolvido justifica-se por várias razões, algumas das quais

já explicitadas. A principal diz respeito às próprias alterações sofridas no quadro
populacional brasileiro (e mundial), que evidenciam a importância de estudos em
Gerontologia.
Dados do IBGE destacam que o Brasil não é mais um país jovem. Em 1900,
os idosos representavam apenas 3,2% da população geral, mas para 2025 há a
projeção de que 13,8% da população brasileira serão constituídos por indivíduos com
idade igual ou superior a 60 anos: serão quase 32 milhões, fato que coloca este país
como o sexto do mundo em número, relativamente a essa faixa etária. Nos idos de
1900, a expectativa de vida ao nascer era de 33,7 anos, estimada para o ano de 2025,
em torno de 72 anos, devido à melhora crescente das condições socioeconômicas,
médicas e ambientais do brasileiro (FRIAS, 1998).
Existe, portanto, uma necessidade de se compreenderem as alterações
orgânicas, psíquicas e sociais, tendo em vista que envelhecer é uma das etapas da
vida humana. A ampliação das possibilidades para que um maior número de cidadãos
tenha uma boa velhice, aqui entendida como atividades que tenham significado e
motivação para o crescimento pessoal, visa à priorização do que esses idosos julgam
importante neste momento de suas vidas. Neste contexto, a Gerontologia tem um
papel fundamental, já que é definida como um
[...] campo multi e interdisciplinar voltado à descrição e à
explicação das mudanças típicas do processo do envelhecimento e
de seus determinantes biogenéticos, psicológicos e socioculturais.
Também está voltada para o estudo das características das pessoas
maduras e idosas, bem como das várias experiências de velhice e
envelhecimento ocorrendo em diferentes contextos socioculturais e
históricos (NERI, 2001:54).

Ainda, segundo a mesma autora, os principais objetivos da Gerontologia são:
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Caracterizar as mudanças evolutivas que são típicas da velhice;
descrever as possibilidades de variação entre indivíduos e grupos
que envelhecem em diferentes épocas e contextos histórico-sociais;
e identificar os fatores associados a essas mudanças (NERI,
2002:13).

Reconhecer as condições que permitam ao ser humano envelhecer bem, com
qualidade de vida e bem-estar pessoal é tarefa de várias disciplinas no âmbito das
Ciências Biológicas, da Psicologia e das Ciências Sociais. Quanto à Gerontologia,
uma área ainda emergente, também procura caracterizar as mudanças ocorridas na
velhice, porém, no Brasil, ainda há escassez de recursos humanos com formação
específica para atuar no atendimento aos idosos e nos docentes que procuram lidar
com pessoas dessa faixa etária. .

Além disso, uma das características marcantes da Gerontologia é a sua
proposta de interdisciplinaridade. Portanto, o estudo da velhice, dos processos do
envelhecimento e dos idosos envolve abordagens oriundas de vários saberes. A
Gerontologia comporta interfaces com áreas como a Medicina, a Fisioterapia, a
Enfermagem, o Serviço Social, o Direito, a Psicologia Clínica, a Psicologia
Educacional, a Educação, a Comunicação, a Antropologia e a Genética.

O autor Achembaum (1995) propõe uma nova maneira de pensar sobre a
velhice propriamente dita, o processo de envelhecimento e a longevidade, uma vez
que não há uma única teoria para explicá-los, em virtude de existirem várias
maneiras de envelhecer.

O termo Gerontologia (do grego: geron = velho/digno e logia =
estudo/ciência) foi cunhado em 1903, por Metchnicoff, para “designar a disciplina
científica encarregada de estudar todo o processo do envelhecimento e da velhice, em
seus mais diversos campos”. O matemático belga Lambert Adolphe Quetelet, da
Universidade de Ghent, foi o primeiro a dedicar atenção ao velho, através de seus
escritos, em 1819; por isso, é considerado o primeiro “gerontologista” do mundo.
9
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Envelhecer é uma etapa da vida que deve ser entendida, e não negada; para
tanto, o desafio é encará-la como um tempo de possibilidades, de redeterminação da
própria vida e não como um tempo dirigido exclusivamente à finitude.1
Nesta perspectiva, envelhecer não deve significar, necessariamente, declínio
ou perda das faculdades e funções. Não é o número de anos que determina o
comportamento e as vivências na velhice, mas há uma série de fatores que influem
no processo de envelhecimento. Com isso, vários elementos são apontados como
indicadores de bem-estar na velhice: longevidade, saúde biológica, saúde mental,
satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade, atividade, status
social, renda, continuidade de relações informais, destacando a rede de amigos e as
relações familiares.
A velhice é, portanto, uma experiência heterogênea, uma vez que devemos
olhá-la para além dos critérios cronológicos. Assim, merecem atenção vários fatores:
gênero, classe social, saúde, educação, personalidade, história passada e contexto
histórico-social, mesclados com a idade, a fim de atentar para as diferenças entre
idosos. Segundo Medeiros (2002) existem várias velhices. Como estabelecer uma
classificação única para diferentes modos de ser e diferentes ritmos que essas pessoas
em idade avançada podem assumir?
Em certa medida, a duração e os efeitos do envelhecimento variam de
indivíduo para indivíduo e entre grupos etários, assim como eventos de natureza
biogenética, sócio-histórica e psicológica de cada um. Sabemos, porém, que a vida
em sociedade pode determinar a diminuição na possibilidade de adaptação e de
continuidade do comportamento, mesmo na ausência de patologias. Cabe a nós,
agentes multiplicadores de mudanças, desmistificar o envelhecimento e alterar o
estigma exclusivamente negativista que recai sobre a velhice, o velho e o
envelhecimento.

1

Comentários usuais da Profª. Drª. Suzana Medeiros em suas aulas de Problemática
Geracional, 2002.
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Do ponto de vista estritamente biológico, o envelhecimento compreende os
processos de transformação do organismo que ocorrem após a maturação sexual e
que implicam na diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência (NERI,
2001). Nesse momento, ocorrem eventos como perdas psicomotoras, afastamento
social, restrição de papéis sociais, especialização cognitiva, diminuição da
plasticidade corporal, maior vulnerabilidade, acumulação de perdas evolutivas e
aumento da probabilidade de morte.
No entanto, com o prolongamento da vida humana, a velhice começa a sofrer
subdivisões, de modo a atender novos critérios científicos e necessidades ligadas à
dinâmica da vida social. Portanto, é comum o uso de termos como: “Velhice inicial,
Velhice, Velhice avançada”. Ou, ainda, outros termos como: “terceira idade, quarta
idade e quinta idade”.
A exclusão social dos idosos deve encontrar seu fim. Para tanto, considerar que
[...] a qualidade de vida das pessoas depende, em grande parte, do
meio em que vivem e se locomovem, os espaços que construímos
para viver devem sofrer profundas alterações passando a incorporar
o princípio da eqüidade e o respeito às necessidades diferenciadas
de todos os seres humanos (MEDEIROS E CÔRTE, 2002:11-16).

Nunca é demais reafirmar que não devemos associar a velhice apenas a
doenças e à finitude; no horizonte de uma vida ampliada, considerá-la também como
possibilidade de novas conquistas, de manutenção da autonomia e da satisfação
pessoal, é bastante salutar. O saber acumulado propicia a oportunidade de realizar
antigos projetos, conferindo ao idoso um papel importante na sociedade, já que a
capacidade de criar não desaparece. Aqui, a história da humanidade fornece vários
exemplos: Monet, Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Renoir, Goya, entre outros.
A necessidade da transformação do papel do idoso na sociedade, estimulando
a extensão de sua vida útil, é indiscutível. A continuidade do exercício das atividades
intelectuais — propiciada pela aprendizagem de outro idioma — visa contribuir
também para diminuição e retardamento dos processos da senilidade. A busca por
um envelhecimento saudável e funcional traz inúmeros benefícios à sociedade e às
11
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instituições que lidam com o idoso. Um estudo que trace hipóteses de pesquisa
mirando a possibilidade futura de desenvolvimento de estratégias de ação aplicáveis
a este segmento etário pretende contribuir com o cenário descrito até aqui.
A velhice, etapa da vida que vem ganhando diferentes denominações —
terceira idade, nova idade, idade avançada, nova onda, a geração de cabelos brancos
—, para ser aceita e respeitada deve ser entendida. As suas características,
motivações, expectativas, sonhos e potencialidades poderão abrir o espaço do novo
velho, que essas terminologias parecem querer sinalizar.

1.1.1. VELHICE
A velhice é uma construção social, histórica e cultural, conceito reafirmado
por diferentes estudiosos da Gerontologia (DEBERT, 1994 e 1999; LENOIR, 1998
apud VON SIMSON; NERI e CACHIONI, 2003:193). Do ponto de vista somente do
desenvolvimento biológico, percorrer todas as idades é um movimento que faz parte
dos seres humanos. Contudo, os sentidos que cada sujeito atribui a essas vivências,
são peculiares.
Na sociedade e cultura capitalistas contemporâneas, os valores vigentes
contribuem para a construção de um grupo denominado idoso, que é alvo de
estigmas, preconceitos e marginalização. Esses valores são responsáveis por boa
parte dos sofrimentos de indivíduos que atingiram uma determinada faixa etária.
O ser humano só poderá ser compreendido a partir dos significados que ele
confere ao mundo. Como a ação do tempo produz transformações no corpo,
diferentemente dos animais irracionais, ele tem a capacidade de refletir sobre sua
própria condição e atribuir-lhe juízo valorativo; logo, essas transformações são
acompanhadas de sensações específicas.
A velhice só se sustenta em relação à juventude, ou, em outros termos: só se é
velho quando se usa o jovem como referência, portanto passa a ser uma categoria
cronológica classificatória externa. Nesta visão, o tempo compreendido, como sendo
12
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o do sujeito humano, não é concebido; com isso, deixa-se de lado a “idéia do ser em
metamorfose, em que as idéias de passado, presente e futuro unem-se”
(MERCADANTE, 1998:59-67).

À Gerontologia cabe, então, não só problematizar tais questões, como
formular estratégias de ação, seja em micro ou macroescala. Ao buscar maneiras que
garantam um envelhecimento digno, que conduza ao encorajamento da autonomia,
numa perspectiva de adaptação contínua, isto pode vir a significar, em contrapartida,
menos problemas para o próprio indivíduo e, em conseqüência, para a sociedade.
Como ressalta Kalache (1996), o cerne do problema do envelhecimento não recai
sobre o envelhecimento cronológico, mas sim sobre o envelhecimento funcional,
posto que este conceito está ligado à perda de autonomia do senescente. Afinal,
senescência não é sinônimo de senilidade — e nem deve ser entendida como tal.

A título de esclarecimento dos termos aqui empregados, cumpre destacar que
as mudanças que ocorrem no organismo com o decorrer dos anos, chamadas
normalmente de “envelhecimento”, são tecnicamente denominadas de senescência.
Por outro lado, as alterações produzidas pelas diversas doenças que acometem o
idoso, causando-lhe perdas funcionais, são designadas senilidade. Essa distinção
é importante, quando se pensa em qualidade de vida na velhice (KALACHE
et al., 1996).

Ao refletir sobre este último tema, Neri (1995) ressalta que o envelhecimento
populacional deu origem a questões sociais nunca antes enfrentadas pela sociedade.
A necessidade de oportunidades educacionais para idosos e pessoas de meia-idade é
um exemplo desta nova situação.

A abordagem da temática do envelhecimento vai-se tornando mais complexa,
quando percebemos que a manutenção da funcionalidade, da flexibilidade e da
possibilidade de adaptação dos indivíduos senescentes requer um enfoque
interdisciplinar (NERI E CACHIONI, 1999), posto que vários elementos se
imbricam, indo além de uma simples “ida ao médico”.
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Para a manutenção, o desenvolvimento e a recuperação das capacidades
cognitivas na velhice, o hábito de ler é destacado por pesquisadores da neurologia.
Segundo eles, ler estimula um entrosamento ativo entre os neurônios (LIMA,
2000:54). No cérebro, nenhuma conexão entre os neurônios é fixa. As conexões entre
os neurônios, enfraquecidas, podem ser eliminadas, e novas podem ser produzidas
em outro lugar. As capacidades de fazer novas combinações entre elementos e de
mudar a eficiência das conexões (sinapses) já existentes fizeram com que os
cientistas ficassem convencidos de que quanto maior a estimulação ao nosso cérebro,
melhor será o nosso desempenho. (IZQUIERDO, 1999).
Ainda segundo Izquierdo (1999:75-76), cada neurônio faz contato com outros
neurônios. A essas conexões é dado o nome de sinapses e quanto mais nós fizermos
funcionar as células que existem, melhor será o nosso desempenho, porque as
grandes funções cerebrais dependem dessas conexões entre as células nervosas. Uma
vez que “nem o rendimento executivo, físico ou intelectual, nem a memória ou a
inteligência parecem estar muito vinculadas com o número de neurônios”, destaca-se
o estímulo mental contínuo como gerador de mais sinapses. Dentro destas
possibilidades, há o aprendizado de uma língua estrangeira. Os idosos que têm uma
ampla utilização do cérebro, desempenham-se melhor nos testes de função cognitiva,
infundindo vida nova ao cérebro.
Mesmo que, no envelhecimento, algumas células do cérebro desapareçam, se
aumentarmos a eficiência do funcionamento cerebral, faremos com que os neurônios
funcionem interligados a outros neurônios. O que importa é a proliferação das
conexões ao longo da vida, e não o mito preconizado de que com o envelhecimento
existe uma perda maciça e progressiva de neurônios.
O uso ou prática da função cerebral evita ou reduz a perda do processamento
das informações, desde que isso ocorra na ausência de doenças, como a de Parkinson
ou a de Alzheimer ou agentes tóxicos ambientais negativos, assim como o uso do
álcool, a cocaína, a morfina, o estresse intenso ou prolongado, os fatores de risco de
doenças cardiovasculares – hipertensão, colesterol, o diabetes e o tabagismo. A
maioria dos idosos não padece destas doenças nem de quadros que requeiram
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tratamento algum. O que ocorre é uma diminuição da velocidade no ritmo desse
processamento. (LIMA, 2001:20).
A estimulação ambiental moderada, a alimentação, a educação, o estilo de
vida, além de nova forma de pensar sobre a velhice, têm uma influência significativa
sobre o funcionamento mental. A estimulação intelectual do cérebro pode causar
mudanças entre os neurônios e até criar novas células cerebrais. (LIMA, 2001:21).
A questão da renovação dos neurônios foi também discutida por HerculanoHouzel (2002). Segundo a autora, as tarefas que exigem aprendizado fazem aumentar
o número de novos neurônios no hipocampo, que tem papel importante na formação
de novas memórias, explicando, desta forma, a nossa capacidade aparentemente
‘inesgotável’ de continuar aprendendo (IZQUIERDO, 1999). Segundo Guaracy e
Ramalho (1998), quanto mais as diferentes áreas do cérebro forem estimuladas, mais
forte e saudável será a tendência do cérebro de formar associações entre diferentes
tipos de informações, aumentando as conexões entre as funções mentais do
indivíduo. Além disso, na velhice, apesar do declínio da cognição, a regulação de
afetividade não declina.
Aprender uma nova língua é uma experiência desafiadora para o intelecto,
pois provoca uma reação em cadeia no cérebro, que se vê intimado a criar
combinações para decifrar e armazenar palavras até então desconhecidas. A
capacidade do intelecto de trocar informações consigo mesmo, gerada pelo desafio
diante da novidade, propicia o aumento das conexões cerebrais.
Nesse sentido, entende-se que o estudo de uma língua estrangeira pode
significar produção de novas conexões e sinapses, já que ativa áreas cerebrais
variadas e diferentes, desde a área visual até a área das emoções, ampliando suas
ramificações pelo estímulo à atividade cerebral. Assim, o aprendizado de uma língua
estrangeira proporciona a descoberta de novas habilidades e capacidades abrindo
também a possibilidade de uma janela para o mundo (CACHIONI, 2003:70).
Na Constituição de 1988 está definido que a Língua Portuguesa é o idioma
oficial da República Federativa do Brasil; logo, qualquer idioma diverso é
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considerado língua estrangeira. A língua estrangeira é aqui entendida não somente
como acúmulo de palavras, mas também como o acesso a culturas, costumes e
atitudes. É um instrumento de comunicação entre os povos (MOITA LOPES, 1996).
Segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação
para o Século XXI, realizado pelo MEC, a aprendizagem de uma língua estrangeira
tem por missão
[...] por um lado, transmitir conhecimentos sobre a diversidade da
espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência
das semelhanças e da interdependência entre todos os seres
humanos do planeta (MEC, 1999:97).

Sendo assim: — por intermédio da freqüência a um ambiente mentalmente
estimulante, aprendendo uma língua estrangeira promovemos que os idosos se
mantenham socialmente ativos; — ativamos circuitos de neurônios até então nãoutilizados; e favorecemos o contato com novas culturas e pessoas. Apresenta-se uma
oportunidade desafiadora para educadores que queiram se aprofundar em
Gerontologia,

como

eu,

justamente

pelas

possibilidades

de

socialização,

aprendizagem e exercício da cidadania que traz em si.
A questão da vida na velhice é tema de extrema importância na atualidade.
Após todos os esforços médicos, o saneamento básico, a educação, a nutrição, a
habitação, as condições de trabalho e recreação e toda a melhoria que a sociedade
ocidental foi capaz de produzir no sentido de prolongar a vida humana, seria
lamentável não oferecer as condições adequadas para usufruí-la. Apesar de o corpo
humano não ter sido feito para a imortalidade, existe uma busca incessante para se
viver por mais tempo. Assim sendo, a longevidade não é apenas viver mais, mas
chegar à velhice com qualidade de vida e boa saúde (PROLLA, 1999:2).
Segundo Lopes (1999), a reflexão sobre qualidade de vida está diretamente
interligada à promoção da saúde nos idosos, podendo postergar o aparecimento de
enfermidades crônicas ou até mesmo aliviar sintomatologias, na medida em que não
se refere exclusivamente a aspectos orgânicos. Entende-se por qualidade de vida o
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conjunto de condições necessárias para que a pessoa se sinta satisfeita com sua
existência, o que inclui seu conforto físico e mental, e não apenas material. O termo
“qualidade de vida” apareceu a partir da década de 60, quando começaram os
primeiros estudos empíricos sobre a “felicidade” que, ainda que possa ser
considerado um conceito de difícil definição, é usualmente caracterizada como a
maneira individual de se buscar e realizar objetivos, como algo que não pode ser
explicado, nem alcançado, sem que se considere a relação do indivíduo com o meio
em que se insere e também sua interação com as pessoas de seu convívio.
(KERBAUY, 1999).

Dentre as necessidades psicológicas essenciais à felicidade, mapeadas por
Sheldon (2001), podem se destacar a autonomia, a competência, os bons
relacionamentos e a auto-estima, em comparação à necessidade de dinheiro,
popularidade e influência. A aprendizagem de um outro idioma pode, assim,
propiciar benefícios na busca por um envelhecimento com qualidade de vida. Talvez
caibam aqui os possíveis benefícios que levantamos como hipótese: autonomia,
satisfação, convivência e ampliação de novos horizontes.

A capacidade de aprender é uma das principais características do ser humano
e está intimamente ligada aos aspectos nomeados no parágrafo acima. Aprender é a
capacidade de se apropriar de um conteúdo de determinado grupo social, originado
pela experiência de outrem e que passa a ser transmitida por sua utilidade e/ou
significado. A cultura e o homem se constroem em uma relação dialética: é uma
criação e também uma aquisição por intermédio do convívio com os demais. A
capacidade de ser estimulado a aprender é uma das marcas essenciais do humano, de
qualquer idade, levando em conta a existência de certos limites (OLIVEIRA,
1992:24; LÚRIA, 1999:73).

As diversas áreas do saber, entre elas a Gerontologia, procuram contribuir
para a busca de qualidade de vida na velhice. Pela abordagem interdisciplinar
procura-se desvelar os diferentes significados presentes no aprendizado de uma
língua estrangeira pelos mais velhos.
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1.2.

APRENDER A APRENDER
Sabemos que as necessidades e os interesses educativos dos jovens e dos

adultos são totalmente distintos e não devem se confundir. A necessidade de
aprender é inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano, porém para cada
estágio da vida há um significado próprio. Tomando por base um conceito de
educação fundamentado na construção pessoal e social do indivíduo como processo
de comunicação e não em torno de objetivos previamente formulados, veremos que o
aprendizado para os idosos se expressa de forma peculiar.
Os adultos desenvolvem uma série de estratégias de aprendizagem para
resolver as situações problemáticas, desde um projeto de vida, individual e incerto,
até projetos ideológicos sociais (normas e valores) mais ou menos explícitos e, por
este fato, o seu desejo de saber e de aprender se condiciona a esses processos.
Valem ressaltar, também, algumas observações sobre os grupos de idade, as
características, as necessidades, os interesses, o desenvolvimento e o comportamento
criativo de várias faixas etárias, a fim de apreendermos o movimento da aquisição de
conhecimentos.
Nas crianças de 3 a 7 anos, o interesse está voltado para o poder e o controle.
É o estágio do egocentrismo, no qual as transformações os maravilham. Surge aqui a
necessidade de amar e ser amado, da segurança e da autonomia. Eles são impulsivos
no seu relacionamento com o mundo. Dos 8 aos 12 anos, as crianças começam a se
socializar e a se importar com o que acontece à sua volta. Nesta fase, elas estão aptas
a diferenciar as abstrações simples e a pensar mais racionalmente e com mais lógica.
Dos 13 aos 15 anos, é o período em que os adolescentes são levados a estabelecer
seus próprios pontos de vista, a lidar com a sua sexualidade, identidade e autoestima. Já dos 16 aos 19 anos, com o final da puberdade, os adolescentes começam a
resolver as coisas por conta própria, além de aceitar uma maior interferência por
parte dos pais e dos pares. Seus interesses sobre problemas sociais e políticos
aumentam, assim como também sua performance com relação a tarefas complexas e
abstratas (ACUFF, 1997; AMABILE, 1989).
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Segundo Giubilei (1993) e Escarbajal e López (1998), é um erro lamentável
considerar a educação de idosos com base nos mesmos princípios utilizados em
outras etapas da vida. Transplantar conhecimentos que se tem das características da
criança e do adolescente para a educação de idosos é desconsiderar as peculiaridades
garantidas ao longo da vida, assim como as experiências acumuladas, que confere
aos idosos autonomia para decidir quando, como e o que aprender. Os idosos buscam
“fruição, o gosto de aprender, a realização de sonhos e projetos de vida adiados, a
necessidade de se sentir vivo, ativo, atualizado e inserido na comunidade”
(CACHIONI, 2003:34).

1.2.1. A PERSPECTIVA HUMANISTA
Recorremos à outra abordagem, no sentido de incluir os mais velhos no
debate do processo de aprendizagem. A perspectiva existencial-humanista em
educação “refere-se a um conceito de educação que enfatiza a pessoa, suas
potencialidades e individualização, sua auto-realização, sua descoberta de significado
na vida” (GREENING, 1975). Sabendo-se que “a ética humanista envolve-se
unicamente com a satisfação de necessidades humanas e a resolução de problemas
humanos” (EDWORDS, 1995), levamos em conta que a proposta do humanismo é
identificar aquilo que os aprendizes têm em comum para criar uma aprendizagem
baseada num conteúdo mais afinado com a realidade deles, visando à sua expansão,
melhorando com isso a condição humana. Logo, educar é “levar adiante uma
educação preocupada com valores mais democratas e humanos, e que se funde num
respeito mútuo entre quem procura e quem oferece ensino” (WYATT, 1997:26).
A função específica do professor é a de ensinar, mas ele também deve
desempenhar o papel de educador.

O ensino consiste na transmissão de

conhecimentos, informações e de esclarecimentos. No entanto, o termo educação,
numa das etimologias é oriundo do latim ex + ducere, que significa conduzir de
dentro para fora, resumindo o papel do mestre é tirar de alguém aquilo que já se
encontra no seu interior, fazendo brotar no indivíduo as capacidades que possui,
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previamente. Assim, educar é levar o sujeito a auto-realizar-se, autoconstruir-se e
atualizar-se, isto é, transformar em ato o que se encontra disponível no indivíduo.
Nesta postura, para que haja esse encontro com o educando, é necessário que
o educador seja bem treinado. Logo, o ato de educar pode ser dividido em quatro
elementos: “o professor que ensina, a matéria que é ensinada, o processo de ensinar,
incluindo o porquê e o como se ensina, e o aluno a quem se ensina” (RÚDIO, 1991).
Ressaltamos que: “Devido à nossa finitude, o nosso saber, inclusive sobre nós
mesmos, é sempre limitado. Viver se torna, portanto, uma busca ininterrupta da
nossa identidade” (RÚDIO, 1991).
A identidade psicológica é subjetiva: o modo de o indivíduo se ver depende
da consciência que tenha de si. Identificar-se, psicologicamente, significa dizer quem
é, ou seja, como se percebe. Só se conhecendo, é que ele se identifica. É o
conhecimento de si assumindo a forma de auto-imagem. Existe por parte dos
próprios idosos
um enfrentamento com as classificações negativas: velho não sou
‘eu’ mas é o ‘outro’. Quando esse mecanismo é acionado, as
diferenças pessoais relevam-se e imediatamente se contrapõem à
categoria genérica do velho. (LOPES, 2000:26).

Porém, o envelhecimento é a continuação e a conseqüência de um modo de
vida anterior. Como a identidade e a subjetividade estão sempre em construção,
percebemos que a interação com outras pessoas é um meio essencial para dar
continuidade à renovação, à autocrítica e à revisão do sujeito idoso. Nesse sentido, o
ensino de uma língua estrangeira pode propiciar este espaço de interação e de
reflexão, por meio dos desafios e do convívio aos quais os idosos estão sujeitos.
O objetivo principal do processo educativo é ajudá-lo nesse ato de conhecerse, deixando-se afetar profundamente com aquilo que pode realizar. O educando
deve ser estimulado a viver de acordo com as suas capacidades, limitações e o
significado que der à própria vida.
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Ninguém educa ninguém. Os educadores criam condições favoráveis para que
o sujeito realize, em si mesmo, a obra da sua própria educação.
Ensinar é transmitir conhecimentos e informações e esclarecer sobre os
assuntos de sua matéria. Educar é uma lição subjacente às próprias palavras e às
próprias intenções, mas que se encontra embutida na entonação de voz, na maneira
de gesticular, no modo como se tratam os alunos, na forma de encarar as
responsabilidades profissionais por intermédio dos comentários que faz sobre o
mundo.
Relacionar-se com o mundo em que vive, sobretudo, com os seus
semelhantes, faz parte da construção do humano. Para tal, o se relacionar abre a
possibilidade de trocas. Sabemos que não se trata de uma panacéia: aprender a arte
de se relacionar, para ganhar e não se perder no convívio com os outros é
fundamental.
Um recurso recomendado é o aproveitamento do tempo ocioso prolongado,
com sentido. Muitas vezes, a ociosidade gera sentimentos de vazio e frustração, que
podem deprimir o indivíduo. Uma solução para vencermos esses momentos é
podermos descobrir um ideal que dê novo sentido à vida. O encontro com outras
pessoas não é um mero relacionamento para preencher a ausência de companhia, mas
sim, que o outro seja a oportunidade de acolher e entender o que se passa com quem
o procura.
Como já afirmamos, mas enfatizando este aspecto, o contato com uma língua
estrangeira pode ser a oportunidade de o idoso se deparar com novas situações, o que
contribui para a ampliação dos horizontes no qual se insere. Mediante o processo
educativo, o manejo das emoções e das relações sociais pode favorecer tanto o
envolvimento e a integração social quanto o autoconhecimento.
Profissionais habilitados para a delicadeza dos múltiplos aspectos que
envolvem o aprendizado de uma língua estrangeira pelos idosos, exige preparação
prévia. Na educação, a relação ensino/aprendizagem não pode ser compreendida
separadamente, porém como um processo em que esses dois pólos estão envolvidos.
21
PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.
Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

1. Contextualização do Tema 22

No entender de Freire (1994), o educador precisa buscar a si mesmo (educador) e aos
outros (educandos). Estamos nos referindo à intersecção entre a Psicologia e a
Educação.
O campo de ação da Psicologia da Educação pode ser assim delimitado:
Aos nos preocuparmos com os modos pelos quais as pessoas se
desenvolvem, como consciências, identidades, complexo de
aprendizagens, naquilo que é construído na interação de outros
com elas, para colocá-las em sintonia com uma dada cultura no que
ela privilegia como conhecimento valorizado, como base para a
sobrevivência humana num trabalho interativo e intencional, estará
no âmbito do que se poderia denominar, como campo de
conhecimento, ‘Psicologia da Educação’. (GATTI, 1999:81).

A seguir, aprofundaremos o debate sobre uma educação que leva em
conta os conteúdos emocionais presentes na aprendizagem.

1.2.2. EDUCAÇÃO PARA ADULTOS
Aprender a aprender é importante nos dias atuais, principalmente para
pessoas adultas, visto que são capazes de participar na definição de situações que
requeiram mudanças. Segundo Beauvoir (1990), ter objetivos e projetos não deixa
morrer o desejo de conhecer. Sendo assim, o aluno apresenta um papel ativo em seu
próprio aprendizado, ajustando-o de acordo com suas necessidades e objetivos
pessoais.
A palavra aprendizagem teve ao longo do tempo várias definições
conservando, até hoje, diferentes posições como ilustramos anteriormente.
Neste estudo, vamos usá-la como troca, mais ou menos permanente, de
conduta que se produz como resultado da prática (BELTRÁN, 1984). Numa
sociedade como a nossa, na qual somos bombardeados com informações e
conhecimentos, é necessário saber organizá-los, selecionando os que nos são
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importantes. Aprender a aprender implica no uso adequado de estratégias cognitivas,
metacognitivas e de modelos conceptuais; é dotar o indivíduo de ferramentas para
que ele possa desenvolver o próprio potencial. Assim, também se faz necessário
explicitar a idéia do que sejam estratégias de aprendizagem. A saber, são
consideradas:
As seqüências integradas de procedimentos ou atividades que se
elegem como o propósito de facilitar a aquisição, e que almejem a
utilização da informação ou do conhecimento (NISBET E
SHUCKSMITH, 1987).

As estratégias de aprendizagem permitem que os alunos planejem e
organizem suas próprias atividades.
A metacognição será aqui entendida como o conhecimento sobre o próprio
funcionamento psicológico e sobre a aprendizagem, fazendo com que o sujeito possa
se apropriar de seu próprio processo.
Objetivamos, com isso, que o aluno atinja a própria independência,
autonomia e juízo crítico. Essa tarefa se propõe a levá-lo a uma aventura pessoal em
que descobre o mundo ao seu redor, aprofundando-se na exploração e no
autoconhecimento.
A aprendizagem sendo significativa tem uma importância afetiva,
motivacional e orientada para a valorização do indivíduo.

Essa experiência de

aprendizado mediado pelo professor é fundamental para o desenvolvimento das
funções cognitivas. Segundo Duarte (2003:270)
... aprender significativamente suscita atração e medo ao mesmo
tempo: atração, porque o aluno pode vislumbrar as possibilidades
de auto-realização e medo – porque transformar o modo de
aprender é ameaçador (implica deixar de lado valores e grupos nos
quais esses valores estão “instalados”, repensar estilos
estratégias

de

aprendizagem e

rever

conceitos,

ou

e
seja,

transformar-se). (grifo da autora)
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Dessa forma a aprendizagem significativa deve tentar promover a melhoria
do relacionamento interpessoal, levando à otimização do desempenho do aluno. A
literatura cada vez mais aponta para a importância das emoções, e o professor medeia
esse processo de significação não só utilizando signos lingüísticos, mas também
viabilizando as interações sociais e as operações abstratas do pensamento.
Podemos afirmar que a educação é um processo essencialmente humano,
exercido através de uma ação que leva à transformação. É um processo que persegue
múltiplos objetivos, inclusive, o do aproveitamento do tempo livre. A educação para
adultos se torna singular, com características, estruturas e interesses próprios, na
medida em que nos detivermos nas motivações do aluno.
A Andragogia é uma ciência que estuda como o adulto aprende, a fim de que
sejam propostas formas também específicas para poder ensiná-lo. Ela parte do
pressuposto de que o adulto tem estratégias, maturidade e motivação diferentes de
uma criança ao aprender. Segundo Cross (1978), os adultos procuram otimizar as
oportunidades de aprendizagem, devido às experiências que enfrentaram ao longo da
vida. A motivação é tida como um importante diferencial do adulto como aprendiz,
tendo em vista que ele define o que, como e por que estudar, tratando,
simultaneamente, de todas as demais tarefas da vida. Este perfil deve ser destacado
ao se ensinar uma língua estrangeira, valorizando a autonomia, orientando e
oferecendo canais de pesquisa que ampliem as escolhas.
No aluno adulto, a capacidade de tomada de decisões, associada à
responsabilidade pelo seu ritmo e envolvimento no processo de aprendizagem, é um
aspecto facilitador.
A motivação para o estudo é fator determinante para o seu sucesso, como
também a possibilidade de sua aplicabilidade e inter-relacionamento com contextos
da vida. Aprender para o adulto não é guardar para o futuro, mas vislumbrar a
aplicação em curto prazo.
As estratégias para estimular a criatividade andam juntas com o que se
conhece, no âmbito da Andragogia. O ensino de línguas deve, então, abranger
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estratégias criativas, fornecendo meios para que os alunos sejam mais produtivos,
construam seus próprios discursos com base nas informações dos livros didáticos e
por meio do trabalho integrado e ativo do professor.

1.3.

O APRENDIZADO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA
A tarefa de aprender uma nova língua representa um desafio e um estímulo.

Independentemente dos objetivos, é um processo que demanda tempo, visto que as
línguas são sistemas complexos de sons, palavras, gramática e maneiras de
comunicar diferentes significados. Cada um desses sistemas exige a reorganização do
pensamento, um contato contínuo com o idioma em questão e muita prática. O
cérebro necessita realizar as associações apropriadas e retê-las, a fim de poder
utilizá-las, quando necessário. Hábitos regulares de estudo permitem que a
assimilação se realize mais facilmente.
O aluno forma um conjunto de normas de comunicação e de comportamento,
contudo, esse novo sistema lingüístico se baseia naquilo que já sabe, para
imediatamente anunciar se essas regras funcionam efetivamente quando tenta aplicálas. Formulam-se hipóteses ou suposições, baseadas na língua materna; é um
processo de tentativa e erro, denominado “aproximação sucessiva” (RUBIN;
THOMPSON, 2003:21).
Existem várias formas de aprender uma língua estrangeira. Uma delas é a
imersão na comunidade na qual o idioma é falado. Porém, existem algumas
desvantagens neste procedimento, já que a comunicação não se organiza de forma
sistemática de acordo com temas gramaticais e nem com os vocábulos. Por outro
lado, há a vantagem de o aprendizado por imersão oferecer ao aluno uma quantidade
de informações sobre o modo pelo qual os interlocutores nativos administram uma
conversa real, além de lhes proporcionar a oportunidade da vivência da relação entre
os participantes e o tema, o que facilita a determinação do significado da
conversação. Viver em comunidade propicia ao indivíduo a necessidade de se
comunicar.
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Na escola, de um modo geral, as atividades são previamente programadas por
níveis, simplificadas e organizadas ao redor de determinados temas e acompanhadas
da apresentação de estruturas gramaticais e listas específicas de vocabulário. O
professor insisti no aprendizado sistemático das regras do idioma ensinado,
corrigindo os erros e utiliza a língua materna apenas para complementar certas
explicações que não estejam claras no contexto da lição.
No ambiente da sala de aula, nem sempre há a oportunidade de observar a
linguagem como é utilizada na vida real. O enfoque dado é voltado mais para o uso
correto da gramática do que para o conteúdo da mensagem. “A atenção está voltada
para como se diz algo, não tanto para o que se diz” (RUBIN; THOMPSON,
2003:31). Esse procedimento não garante que o aluno seja capaz de utilizar as
estruturas aprendidas no momento certo, uma vez que sua atenção estará mais
voltada para o significado da mensagem. Limitando o aprendizado à sala de aula, ele
obtém resultados proveitosos das correções, da explicação das regras e da prática
gradativa, porém sem ter a oportunidade de interagir em situações do cotidiano.
Ao iniciar o estudo de algum idioma, o professor tenta utilizar uma linguagem
simplificada e familiar para possibilitar que seus alunos possam se estimular com o
próprio progresso. O estudante do nível intermediário em diante já se beneficia mais
com viagens ao país onde se fala o idioma estudado. Todavia, muitos alunos adultos
se sentem mais seguros em situações organizadas, como as promovidas pelos
materiais didáticos disponíveis.
Os institutos de idiomas oferecem esse aprendizado formal, em combinação
com os benefícios de horários compatíveis com a disponibilidade e no ritmo
adequado às suas necessidades. Isso possibilita uma programação, com a utilização
de uma variedade de materiais didáticos, de acordo com a própria situação e
objetivos particulares. Além disso, dispõe de computadores, vídeos, filmes, fita de
áudio e todo tipo de material para a prática de leitura, redação e conversação. Quase
sempre há um monitor que dá assessoria em relação à maneira adequada de se
estudar um idioma de forma independente, bem como apoio para a estruturação de
um programa personalizado costumando ser um meio eficaz de aprendizado
(RUBIN; THOMPSON, 2003:33).
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Nessas instituições, a criação de uma situação artificial implicará nas
observações que fizemos anteriormente para as escolas.
Ao se contratar um professor particular de línguas, é importante que ele tenha
experiência, utilize materiais didáticos lingüísticos que definam a orientação a ser
seguida tanto pelo professor, quanto pelo aluno, levando em conta os aspectos
motivacionais presentes na relação deste último.
O aprendizado de um novo idioma requer estudos constantes e regulares. Para
que o esforço traga bons resultados, cada hora de aula exige no mínimo duas horas
de estudo por contra própria, implicando na realização de tarefas as mais variadas
possíveis, sozinho ou em conjunto com outros colegas do mesmo nível (RUBIN;
THOMPSON, 2003:35).

1.3.1. ESPECIFICIDADE DO ENSINO VOLTADO PARA O IDOSO
Afirmar que o idoso tem dificuldades de aprender e que não consegue mais se
adaptar a novas situações e/ou exigências da vida é preconceituoso. A assimilação de
novos conhecimentos, atitudes e hábitos podem ocorrer em qualquer idade, mesmo
que em ritmos diferente daqueles da juventude. Mais do que a idade propriamente
dita, fatores sociais como a origem, nível de escolaridade e profissão podem
influenciar no aprendizado. Outro fator fundamental é a motivação, uma vez que
uma das razões do aprendizado eficiente pelo idoso é que eles concentram sua
aprendizagem nas áreas de seu interesse.
Segundo Clavijo:
A aprendizagem deve se concentrar no educando, conduzida por
ele e o professor tem um papel de facilitador desse aprendizado. A
aula deve ser um lugar de encontro, de interação social e
intercâmbio

de

experiências,

para

a

construção

de

um

conhecimento que possa ser socialmente compartilhado. Os novos
conhecimentos precisam ter um valor prático e relevante para a
vida do aluno idoso e a vontade de aprender é o principal auxiliar
da aprendizagem (1999 apud CACHIONI, 2003:37).
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O papel das emoções no desempenho do indivíduo e no processo do
aprendizado é indiscutível. Para os idosos, quanto maior o seu envolvimento nas
atividades propostas melhor será sua performance para executar, resolver e aprender,
fazendo com que sua memória retenha por mais tempo as informações adquiridas e
processadas (CACHIONI, 2003:153). Isso contradiz o mito de que o idoso é alguém
que se “supõe” não aprender mais.
Pesquisas realizadas com idosos, pelo neurocientista japonês Ryuta
Kawashima, também mostraram que as funções cerebrais daqueles que têm uma
prática constante de determinados exercícios que envolvam a leitura, escrita e
cálculos apresentam melhoras (KUMON, 2004:3).
As instituições de ensino têm menosprezado o segmento de público que está
na ponta da idade madura, os idosos. Apesar da oferta de cursos de língua estrangeira
para a população idosa, este avanço não significa que o planejamento e execução
desses cursos sejam conduzidos com base em adaptações metodológicas. O número
insuficiente de pesquisas sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas
estrangeiras com sujeitos da terceira idade faz com que exista um risco de
comprometimento do trabalho.
A dificuldade fonológica de adultos à coordenação psicomotora dos músculos
da fala pode ser atribuída ao enorme esforço conjunto de diversos órgãos dos
aparelhos digestivo e respiratório, como os lábios, a língua, a garganta, a laringe, os
pulmões, o nariz e as cordas vocais entre outros, que são exigidos na emissão de
sons. Com o passar dos anos “os músculos envolvidos na fala vão acostumando-se
com as articulações dos sons da língua materna”, apesar de serem flexíveis
(PIZZOLATTO, 1995:29). Autores como Neufeld (1977) e Neufeld e Schneiderman
(1980) discutem que a suposta dificuldade do adulto em adquirir uma pronúncia
excelente numa língua estrangeira deve-se, sobretudo, a fatores de ordens social e
psicológica que poderiam ser compensados através de “repetições massivas de itens
lexicais e/ou estruturas da língua e exercícios de substituição” (FATUR SANTOS,
1994:41). Apesar das dificuldades dos idosos com os elementos prosódicos e
fonológicos da língua que ele está aprendendo, sabe-se que isso não pode ser tomado
como insucesso na aprendizagem de uma língua estrangeira, pelo menos a priori.
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Outras dimensões que devem ser levadas em conta, segundo Oliveira
(1992:83) são a cognitiva e a afetiva, responsáveis pela composição do ser
psicológico completo. Assim as necessidades, expectativas, atitudes e motivações
passaram a ter importância para os profissionais do ensino de línguas, tornando o
aprendiz sujeito ativo dentro do processo do ensino de línguas.
Ao levarmos em conta o efeito da ansiedade, Horwitz et al. afirma que esta
[...] pode ser aliviada, pelo menos até certo ponto, por um professor
encorajador que leve em consideração os sentimentos de
isolamento e abandono dos alunos, de modo a oferecer-lhes
sugestões concretas em como atingir uma maior autoconfiança em
língua estrangeira (1991:36).

O aluno idoso traz consigo, inevitavelmente, resquícios do ensino tradicional
de pelo menos quatro décadas, época em que o professor era visto e agia como o
possuidor absoluto de fonte de saber em sala de aula. Nesta outra etapa, como não
existe mais a obrigatoriedade do aprendizado, a interação entre alunos em sala de
aula é grande e, na maioria das vezes, a língua materna é a escolha para essa
interlocução. Pizzolatto (1995) observa o conflito gerado entre os objetivos e
interesses de alunos e professor, uma vez que esse último deseja que os aprendizes se
concentrem na forma e no uso da língua que está sendo aprendida e os alunos querem
usufruir a oportunidade surgida de socialização.
O mesmo autor afirma que no ensino de língua estrangeira parece existir um
confronto entre os objetivos e interesses declarados pelos alunos em aprender uma
língua estrangeira e os seus objetivos e interesses desejados de fato (PIZZOLATTO,
1995:108). Os reais objetivos e interesse são ocupar o tempo livre, fazer amizades,
contar histórias, dividir experiências de vida com os colegas e o professor.
A linguagem oral é, sem dúvida, um instrumento de socialização. Segundo
Bosi, (1994) a memória social é um dos recursos que o idoso tem para compartilhar.
No entanto, a insegurança do professor quanto ao seu papel em sala de aula diante de
um público com o qual ele não está acostumado, cria impasses para acolher essa
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demanda. Para isso é imprescindível que ele conheça as diferentes manifestações dos
fatores neurobiológico, lingüístico-cognitivo, afetivo e sociocultural na construção
do processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira dos adultos dessa
faixa etária.

O professor, por sua vez, também traz consigo uma cultura de aprender e
ensinar, porém influenciado pelas novas tendências de ensino de línguas, tenta
conscientemente passar aos seus alunos uma imagem de que a relação professoraluno na sala de aula não precisa ser tão assimétrica. Contudo, inconscientemente,
ele nunca abandonou essa assimetria e, provavelmente, não precise necessariamente
abandonar para garantir o seu papel de provedor de insumos da língua-alvo. No
entanto, se atentar para as motivações do idoso que procura estudar uma língua
estrangeira, será conveniente rever a sua postura profissional, no sentido de favorecer
o processo ensino-aprendizagem.

A diminuição do desempenho da memória curta e também da acuidade
auditiva são fatos que precisam ser levados em conta pelo professor na sua prática
em sala de aula. Exercícios de repetição devem ser conduzidos com moderação, pois
o aluno da terceira idade poder cansar-se e/ou sentir-se excessivamente frustrado.

Em sala de aula, alunos da terceira idade, em sua maioria, demonstram não
terem medo de se expor diante dos próprios colegas e do professor (PIZZOLATTO,
1995:119). Essa disponibilidade pessoal pode vir a ser uma oportunidade para se
explorar didaticamente, mesmo que não possuam vasto vocabulário.

Ainda de acordo com Pizzolatto:

Além de ver a sala de aula como um lugar propício para o contato
social, para a formação de novas amizades, os alunos-sujeito
também apresentam fortes indícios de que necessitam da empatia
do professor... que ele compreenda os seus problemas, as suas
necessidades e seja solidário com eles (1995:118).
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1.3.2. BILINGÜISMO

Uma pesquisa feita na York University pela psicóloga Ellen Bialystok, em
Toronto no Canadá, demonstrou que falar uma segunda língua intensifica
modificações físicas no cérebro: para carregar o oxigênio o sangue necessita ser mais
bombeado. Segundo ela, através de um teste que mede o tempo de reação para
tarefas cognitivas, adultos de meia-idade e idosos, que são bilíngües desde a infância,
são capazes de manter a sua atenção num grupo de tarefas complexas, que se alteram
rapidamente para distraí-los. Lidando com o envelhecimento não-patológico, a
pesquisadora afirma que “Ser bilíngüe é como fazer uma ginástica cerebral”
(HAKUTA; BIALYSTOK; WILEY, 2003).

A pesquisadora também ressalta que, entre outros fatores, a escolaridade tem
demonstrado influenciar no aprendizado de uma segunda língua. Apesar de achar a
tarefa mais difícil do que para os adultos jovens, por causa das modificações
relacionadas à idade, como o decréscimo da habilidade de aprender associações
casadas, a dificuldade de decodificar novas informações e a redução de acuidade de
relembrar detalhes, lidar com duas línguas é uma tarefa fundamental para a função
executiva do cérebro. Tarefa esta, intimamente relacionada à área que mantém as
conexões com as tarefas do dia-a-dia, resolvendo problemas e até mesmo evitando
distrações. Com isso, continua a autora, pode-se dizer que idosos bilíngües desde que
nasceram apresentam um menor declínio mental associado à idade se comparados
com idosos que falam um só idioma.

Bialystok comparou pessoas com semelhanças quanto ao nível de
escolaridade: as mesmas notas nos testes cognitivos, no desempenho em testes de
memória e em testes de vocabulário. É importante ressaltar que a pesquisa não
incluiu aqueles que se tornaram fluentes numa segunda língua com mais idade.
Porém, ela acredita que aprender novos idiomas só beneficiam o cérebro. Adultos
mais velhos que cresceram bilíngües têm reflexos mais rápidos do que pessoas que
falam apenas um língua. Eles mostram um menor declínio natural associado à idade
(BIALYSTOK; KLEIN; CRAIK; VISWANATHAN, 2004:209-303).
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1.3.3. O ESPERANTO
Já que cinco dos entrevistados entraram em contato com o Esperanto é
fundamental justificar a sua inclusão como língua estrangeira.
O Esperanto não pertence a nenhum povo. É uma língua com características
próprias, viva, simples e extremamente rica, baseada no hebraico, no latim e no
grego e em numerosas línguas modernas. Criada por Lázaro Luís Zamenhof, polonês
russo, que escreveu o primeiro livro de Esperanto em 1887, é uma língua
internacional, que não foi criada para substituir as línguas nacionais, mas para servir
como uma “segunda língua” para todos os povos. Os esperantistas chegam a 10
milhões de pessoas, numa comunidade de falantes espalhados por todo o globo
terrestre, reconhecido pela ONU e UNESCO. Há vários anos, a UNESCO
reconheceu o valor cultural do Esperanto e recomendou o seu ensino a todos os
países-membros das Nações Unidas. Essa língua auxiliar internacional neutra tem o
objetivo de estreitar as relações entre os homens e os povos.
O Esperanto possui vasta literatura, com milhares de obras, originais ou
traduzidas, o que inclui até a Bíblia. Há também excelentes revistas, inclusive em
países do Extremo Oriente, como a China e o Japão. Há clubes de Esperanto em
todos os continentes, com interessantes reuniões amistosas e culturais. Há, também,
muitos congressos nacionais e internacionais. Esta língua é ensinada em várias
escolas e universidades, inclusive no Brasil. Várias emissoras estatais de rádio, de
alcance mundial (em ondas curtas), transmitem regularmente programas em
Esperanto, destacando-se as do Vaticano, Polônia, Áustria e China. Pode-se usar o
Esperanto para corresponder-se com pessoas de inúmeros países, e até pela Internet.
E pode-se, até, hospedar ou ser hospedado, em casas de esperantistas, no Exterior.
O Esperanto resume-se em três princípios básicos:
1) Facilidade – É uma língua muito mais fácil que todas as línguas nacionais,
pois sua gramática não tem exceções. A escrita é fonética e a pronúncia é
acessível a todos os povos. Com apenas seis terminações, conjugamos
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qualquer verbo em Esperanto. E com um sistema de prefixos e sufixos,
pode-se dominar o vocabulário, que é baseado nas línguas modernas, como o Francês, o Inglês, o Alemão, o Italiano, o Espanhol, o
Português, etc.
2) Igualdade – Como o Esperanto não pertence a nenhum povo em
particular, pertence a todos os povos, o que dá sensação de igualdade a
todos os seus usuários.
3) Amizade – Embora qualquer língua possa servir para facilitar a amizade
entre os povos, sabe-se que o Esperanto foi criado para isso.
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Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past”
(T. S. ELIOT )

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

N

este capítulo, não só explicito os fundamentos teóricos para a análise dos
dados colhidos na entrevista, a técnica utilizada para a obtê-los como
também descrevo a escolha dos sujeitos. Em seguida, sistematizarei a

proposta de análise do conteúdo.

No desenvolver do trabalho, a opção foi pela pesquisa qualitativa que teve
relação direta com a natureza e os objetivos da investigação, uma vez que ela é
importante para “compreender valores culturais e as representações de determinado
grupo sobre temas específicos” (MINAYO, 2000).

Outro aspecto que merece destaque é o fato desta opção metodológica ter
(...) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador
como

principal

instrumento.

Os

dados

coletados

são

predominantemente descritivos e a preocupação com o processo é
muito maior que o produto. O significado que as pessoas dão às
coisas e a sua vida são focos de atenção especial do pesquisador
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986:11-12).

A análise qualitativa é utilizada para captar dados difíceis de se submeter à
observação direta, como motivos e atitudes.
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Para tal, foram feitas entrevistas (Anexo I). Glat refere-se a esse instrumento
de pesquisa dizendo: “Toda entrevista individual traz à luz, direta ou indiretamente,
uma quantidade de valores, definições e atitudes do grupo ao qual o indivíduo
pertence” (1989:31).
As entrevistas se caracterizaram por serem parcialmente estruturadas, isto é,
tiveram um roteiro norteador, composto por uma série de perguntas abertas
preparadas antecipadamente que foram feitas verbalmente e cujos temas são
particularizados, mas na qual a entrevistadora pôde acrescentar perguntas extras de
esclarecimento, além de ter plena liberdade quanto à retirada eventual de outras e à
ordem em que elas estão colocadas.

Realizei um pré-teste e algumas questões

tiveram que ser refeitas, porque induziam às respostas.
Sempre que necessário, a pesquisadora pôde também reduzir o caráter da
entrevista tornando-a “menos rígida e menos constrangedora” (LAVILLE,
1999:187), obtendo assim uma idéia do que o entrevistado pensava. Ao final, a
entrevistadora fez a interpretação das respostas, estabelecendo categorias que melhor
explicassem o tema tratado neste estudo.
Um passo nessa direção foi coletar depoimentos dos próprios idosos,
estudantes de língua estrangeira.
Segundo Lopes:
A idéia não é captar a única verdade, e sim propiciar mais uma
leitura para o fenômeno aqui estudado. No discurso dos depoentes,
busquei entender as interpretações simbólicas como forma de
analisar o que não se entende, negando a naturalização das
explicações aparentes e buscando as explicações interpretativas
dadas pelos mesmos (2000:71).

O ponto de partida é o que está escrito, a interpretação é o processo a ser
seguido, e a contextualização, o pano de fundo que ilumina e esclarece o conteúdo
das falas. Este procedimento valoriza a pessoa, olhando-a como sujeito da sua
história.
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A pesquisa de campo foi realizada entre outubro e novembro de 2003. Foram
feitas sete entrevistas. Não havia ninguém presente nos locais, além da entrevistadora
e entrevistados. O clima foi de descontração e informalidade.
Antes de começar as entrevistas, foi dito aos sujeitos que estava sendo feita
uma pesquisa sobre “o aprendizado de uma língua estrangeira na velhice”. Eles
foram informados de que os conteúdos de suas declarações seriam mantidos no
anonimato, e para proteger ainda mais a privacidade dos sujeitos, todos os nomes
utilizados no trabalho seriam fictícios.
Algumas vezes, a entrevistadora fazia perguntas para esclarecer ou
aprofundar determinado ponto. O fato de algumas categorias estarem previamente
definidas, auxiliou no registro, garantindo maior atenção na coleta de dados. Com
isso, puderam ser feitas pequenas reorganizações, evitando perdas ou desvios de
informações com relação aos dados mais significativos. As entrevistas, em média
tiveram a duração que variaram de uma hora e quinze minutos a vinte e quatro
minutos.
Todas as entrevistas foram gravadas, instrumento imprescindível para garantir
a fidedignidade das respostas. Após serem transcritas textuais e integralmente, foram
conferidos pela pesquisadora. Quando havia dúvida sobre uma palavra ou frase,
optou-se por omitir o trecho. Este material segue em anexo.
Após a transcrição, cada entrevista foi analisada longitudinalmente. A leitura
atenta e sistemática do conjunto de entrevistas (horizontalmente) permitiu a análise e
acréscimo de categorias. Os itens selecionados como representativos para o estudo
foram divididos em sete categorias, descritas a seguir:
1. Hábitos de Vida Diária: leitura e informação, interação com os jovens, o
lazer
2. O Aprendizado de uma Língua Estrangeira: experiência anterior
3. Domínios da Idade Psicológica
4. O Aprendizado de uma Língua Estrangeira: experiência atual
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5. Bem-estar Subjetivo (Maturidade) – autonomia, crescimento pessoal,
senso de domínio, relações positivas com os outros, metas e propósitos de
vida, auto-aceitação e geratividade.
6. Expectativas
A fim de analisar e interpretar os depoimentos, foi feita uma interlocução
entre as entrevistas e os aspectos teóricos que subsidiam este estudo. Podemos dizer
que o trabalho aqui proposto visou dar voz aos entrevistados.
Cabe destacar que, para salvaguardar os aspectos éticos, as entrevistas foram
gravadas com a concordância prévia dos participantes, com assinatura de um termo
de consentimento e permissão para utilização dos relatos nesta pesquisa (Anexo B),
sendo o aspecto confidencial da identificação garantido.
A coleta de dados “exige que o pesquisador dirija-se a pessoas que querem
responder as perguntas, que têm competência para fazê-lo e o que o fazem com
honestidade” (LAVILLE, 1999:190). Esse recurso facilitará o acesso a crenças,
valores, sentimentos e opiniões.
A princípio, seriam entrevistadas seis pessoas (três homens e 3 mulheres) ou
até os dados começarem a se repetir, com pessoas de idade superior a 60 anos (de
ambos os sexos), que fossem aprendizes de língua estrangeira (Francês, Inglês,
Espanhol, Italiano e outros).
É importante ressaltar que a escolha de idosos de ambos os sexos se fez
necessária pelo fato de indivíduos de gêneros diferentes apresentarem respostas
distintas às “demandas da vida” e pelo fato de haver inúmeras diferenças em seus
modos de pensar e de ação, devido ao condicionamento tradicional dos papéis
sexuais. Segundo Rando:
Os homens pensam diferentemente das mulheres. Os homens são
mais analíticos e têm tempos de reações mais rápidos. Em
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contraste, as mulheres usam mais sua intuição e, geralmente, são
mais empáticas que os homens (1991:68-691).

Neste sentido, a seleção equilibrada de idosos de ambos os sexos visa tão
somente garantir a abordagem plural da pesquisa a ser desenvolvida.
As idades dos entrevistados variaram de 68 a 73 anos. Foram entrevistados
três sujeitos de pesquisa casados, um solteiro, uma viúva, uma divorciada e um
amigado.
A seleção prévia dos informantes priorizou aqueles que estudam idiomas, não
importando a entidade de aprendizagem à qual estivessem ligados. A entrevista foi
feita no próprio local onde o idoso estuda, em horários convenientes, previamente
fixados pelos entrevistados. Além disso, foram feitas anotações no diário de campo,
com o intuito de registrar as observações realizadas durante as entrevistas.
Cumpre aqui destacar que não se fez distinção entre as possíveis línguas que
o idoso aprenda, porém, tomou-se o cuidado de verificar se ele estudava o idioma há
pelo menos um semestre letivo completo.
Dentre os entrevistados, escolheram-se aprendizes de língua estrangeira que
utilizaram o estudo para preservar sua independência, satisfação pessoal e/ou
aquisição de conhecimento. Esta escolha recaiu sobre a necessidade de
aprofundamento da questão, permitindo o ganho qualitativo do estudo a ser
desenvolvido.
Foram escolhidos casos que pareçam representativos de casos análogos. Já que
... [s]endo a história do indivíduo uma certa especificação da
história coletiva de seu grupo ou classe, é possível ver nos sistemas
1

Em inglês, no original: “Their separate sex-role conditionings have prepared them each to
respond to the issue in a different way. The male is responding to it in a way to problem-solve
it, protect the woman, provide a solution, control the pain, and not require undue reliance on
others. The female is seeking to express her feelings, get acknowledgment of pain, compare
herself to others, and focus on her current experience. It is as if one is on na AM radio station
and the other is on FM. They are both listening to the radio, but in totally different
dimensions. ”. Tradução livre da autora.
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de disposições individuais variantes estruturais do habitus do grupo
ou classe (BORDIEU, 1972).

E, ainda, não podemos deixar de considerar que
...[a]pesar de cada homem possuir uma história singular, nela
encontra aquilo que compartilha com os outros e que torna cada
biografia inteligível para os demais. Como a identidade significa
não apenas o que sou, mas quem sou situado no tempo e no espaço
sociais, ela constitui-se como uma experiência cultural (MELLO,
1994:23).

Cada entrevista foi analisada para a identificação do tema dentro dos
conteúdos sugeridos a seguir, ressaltando-se que outros puderam vir à tona no
decorrer do processo de pesquisa.
•

A importância dada pelo sujeito ao estudo de língua estrangeira na
velhice;

•

Motivações que o levaram ao aprendizado de uma língua estrangeira;

•

Sentimentos vivenciados enquanto idoso aprendiz.

Foram feitas sete entrevistas, seis na cidade de Lorena, interior do Estado de
São de Paulo e uma na cidade de São Paulo.
Cinco dos entrevistados freqüentam o curso de Esperanto na Casa da Cultura
de Lorena, pertencente à Secretaria de Cultura do Município de Lorena. Uma outra
entrevistada estuda o Italiano, no mesmo local.
A Casa da Cultura é uma instituição sem fins lucrativos, que ministra cursos
de artesanato, idiomas, instrumentos musicais, coral, dança de salão, teatro, xadrez,
informática, desenho, pintura, escultura e astrologia. A mensalidade dos cursos fica a
critério dos professores, para os quais é revertida, sem a interferência dos gestores da
Casa da Cultura. Não há seleção prévia dos profissionais; eles se oferecem para
ministrar as aulas e a remuneração fica a critério das duas partes interessadas. O
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curso de Italiano tinha o valor mensal de R$ 15,00 e o curso de Esperanto era
ministrado gratuitamente.
A entrevistada de São Paulo (capital) estuda Francês há três anos,
gratuitamente, num curso oferecido pela Prefeitura. Lembramos aqui que esses dados
foram colhidos no 2º semestre do ano de 2003.
Dos cinco entrevistados de Esperanto, três eram homens e duas mulheres.
Todos os entrevistados tinham idade entre 65 e 73 anos, na data das entrevistas.
A entrevistada que estudava Francês freqüentava o curso por duas horas, uma
vez por semana. A entrevistada que estudava Italiano tinha três horas semanais de
aula, divididas em dois dias. Os entrevistados que estudavam Esperanto, tinham duas
horas seguidas de aula, apenas uma vez por semana.
Todas as turmas nas quais os entrevistados estavam inseridos, contavam com
alunos de várias faixas etárias e não só idosos.
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“Mestre não é quem
sempre ensina,
mas quem de repente aprende".
(JOÃO GUIMARÃES ROSA)

3. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE

N

esta etapa, à luz dos referenciais teóricos debatidos no Capítulo I e
seguindo os procedimentos adotados na análise do material coletado,
seguimos o debate proposto pelo estudo, organizando-o didaticamente em

categorias, como já exposto no capítulo anterior: Procedimentos Metodológicos.
Iniciamos descrevendo o perfil de cada entrevistado, cujo resultado pode ser
observado em Anexos – Quadro 1.
Otilia, 72 anos, casada. Moradora de Lorena, onde vive com o seu esposo que
é fazendeiro. Atualmente aposentada, foi professora de música em escolas estaduais
e, posteriormente, professora de Inglês. Com duas graduações completas, dentre os
entrevistados, é a que tem maior renda. Estuda Italiano como uma forma de estar
culturalmente ligada às Artes. Não declarou a religião.
Delia, 65 anos, divorciada, é a mais nova dos entrevistados. Reside em
Lorena, com um dos filhos, ainda solteiro. Professora do Ensino Fundamental
exerceu pouco sua profissão em razão do ex-marido ser militar, o que a obrigava a
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constantes mudanças. Morou nos Estados Unidos por um período, onde teve a
oportunidade de estudar Inglês para estrangeiros. Espiritualista por convicção, está
sempre procurando ministrar cursos para comunidades carentes com o objetivo de
que as pessoas saibam aproveitar melhor o que a vida lhes oferece. Ativa, sente-se
mais feliz agora na velhice do que na juventude. Procura tirar o máximo de proveito
da vida. Estudante de Esperanto, vê o aprendizado como mais um desafio.
Marcos, 73 anos, casado. O mais velho de todos os entrevistados é tido como
um exemplo para os demais. Mora em Lorena com sua esposa. Aposentado, foi
diretor de escola, pois se graduou em Pedagogia. Já esteve no exterior por diversas
vezes, a passeio, e sempre que pode, procura pôr em prática seus conhecimentos
lingüísticos. Amante do cinema, é o único que declarou não gostar da leitura.
Católico praticante, recebe revistas do Vaticano em Esperanto, língua que estuda.
Como está em um nível mais avançado, leciona, voluntariamente, Esperanto para
alunos iniciantes de todas as idades.
Jorge, 71 anos, solteiro. Mora em Lorena com uma sobrinha. Professor de
História e Geografia aposentado, estuda Esperanto. Demonstra muito interesse pela
língua portuguesa. Teve o primeiro contato com o Esperanto através do rádio de
ondas curtas. Participa dos Bailes da Terceira Idade, com freqüência. Espírita, vê no
Esperanto a possibilidade da fraternidade universal.
Gabriel, 68 anos, casado. Mora em Lorena com a esposa. Militar reformado é
o que mais se cobra com relação ao aprendizado, uma vez que não se permite
cometer erros. Católico, procura ver a religião de maneira crítica. Com o seu
ordenado, procura ajudar os filhos. Em casa, ajuda a esposa, inclusive, com os
serviços domésticos.
Álvaro, 72 anos, amigado. Morador de Lorena com sua companheira que
sofre de problemas mentais. Dentre os entrevistados, é o único que não completou o
ensino fundamental. Ex-alcoólatra, passa dificuldades financeiras pelo fato de viver
apenas com o salário mínimo. Evangélico declarado, encontra na religião amparo
para sua vida. Escritor de poesias em Português, e mesmo em Esperanto, aguarda
uma oportunidade para poder publicar suas poesias.
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Helena, 68 anos, viúva. Romena de nascença, mora no Brasil há mais ou
menos 30 anos. Residente na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes. Freqüentou
o SESC, a Universidade Aberta da PUC-SP e, por ocasião da entrevista, estava
estudando Francês, gratuitamente, no parque da Água Branca. Com graduação em
Engenharia Química Têxtil, no exterior, no Brasil nunca exerceu a profissão. Apesar
dos muitos anos no Brasil, seu português é de difícil compreensão em virtude do seu
carregado sotaque. Viaja com certa freqüência para a Romênia, onde está sua única
irmã. Reside sozinha, mas tem um círculo social de amizade que a ocupa com festas,
encontros e reuniões. Judia declarada, não fez nenhuma menção aprofundada sobre a
influência da religião nas suas escolhas.

3.1.

HÁBITOS DA VIDA DIÁRIA:
leitura e informação, interação com os jovens, o lazer

LEITURA E INFORMAÇÃO
Todos são aposentados e já trabalharam de forma remunerada. Apesar disso,
consideram os serviços domésticos como um trabalho.
Sou aposentado no magistério. Trabalho em casa, assim, fazendo
servicinhos (Jorge).
Agora eu trabalho muito, dentro de casa. (risos) (Delia).
...Dentro dessa fase de militar, eu fiz cursos, e hoje, eu utilizo
muito esses conhecimentos em alguns trabalhos em casa. Para
tanto, eu tenho algumas máquinas, coisas pequenas, mas,
praticamente, meu tempo é ocupado nisso. Alguns reparos,
algumas coisas, além de algum vizinho me procurar para ajudar
também em algumas coisas. (Gabriel).

O interesse e a curiosidade pela aquisição de novos conhecimentos sempre
foram uma constante na vida da maioria dos entrevistados. Segundo Lopes (1999:24)
“Um idoso também precisará de estudo, de investimento na cultura e na atuação
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política para se reciclar”. Sabemos que o acesso à cultura, independentemente da
faixa etária de qualquer cidadão, é um fator de crescimento. Porém, os meios de
comunicação de massa, principalmente a televisão, o rádio e a imprensa, ainda não
dão o devido aprofundamento às questões relacionadas ao envelhecimento e nem
valorizam as possibilidades deste processo. Apesar disso, as pessoas idosas sentem a
necessidade de fazer parte desse mundo globalizado que muitas vezes os exclui,
colocando-os na incômoda posição de meros espectadores e consumidores daquilo
que é produzido pela mídia.
...Eu quero ler, e tenho um gosto muito variado, um pouco
específico para medicina natural, mas isso engloba tudo, inclusive,
questões de vida, filosofia, questões culturais (Delia).

O hábito da leitura, por exemplo, foi citado em todas as entrevistas. Todos os
entrevistados destacaram ter gosto pela leitura de revistas, jornais e livros e são
citados pelos sujeitos da pesquisa como um hábito para mantê-los informados.
Leio diariamente jornal, pois eu tenho uma assinatura... Várias
revistas, não compro todas, mas... Eu leio livros também (Helena).

Segundo Izquierdo (1998:104), o cérebro bem estimulado através de tarefas
de leitura pode ampliar a duração da vida de uma pessoa e evitar que ela sofra de
problemas típicos da velhice e tenha perda de memória.
...Eu procuro complementar algumas coisas de jornais, alguma
coisa de revista, alguma coisa de televisão e alguma coisa, assim,
algum informativo que alguns colegas passam, porque devido a eu
ter sido militar, então, o relacionamento é muito próximo
(Gabriel).
Leio jornal, leio revista, gosto muito de ler, televisão...(Otilia).
Eu gosto muito de ouvir notícias pelo rádio e pela televisão, não
gosto muito de ler jornal, não. ...Antigamente, a gente lia muito
romance, no tempo em que não tinha televisão em casa, a gente lia
muito romance, mas, atualmente, com a televisão, a gente lê muito
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pouco mesmo, mas eu me dedico hoje ao estudo de uma língua que
é o Esperanto. Então, eu leio bastante sobre o Esperanto (Marcos).
Eu sempre gostei muito de ler. ...De tudo. Os filhos dão risada,
porque eu quero ler... Os meus livros, eu tenho muitos livros em
casa, fora os emprestados, porque eu tenho uma biblioteca aí
circulante... (Delia).
Gosto, livro sério, né? Jornal, revista. Eu ganho muita revista do
Doutor Paulo. E poesia eu gosto muito. Gosto e escrevo também
(Álvaro).
Leitura de jornal, de revista, tudo. Revista em Esperanto. E
também livros espíritas... Olha, mais em torno disso, e jornal,
revistas que recebo em Esperanto (Jorge).

Quanto mais informação útil é armazenada no cérebro, melhor é o seu
desempenho, assim como também é maior o beneficio que ele leva a todo o resto do
organismo ao qual está ligado. “Quem estuda ou tem vida intelectualmente ativa vive
melhor e geralmente mais”, cita Izquierdo (1998:104). Ainda segundo o pesquisador:
“Nenhuma atividade mobiliza tantas variedades de memória como a simples leitura.
Ela põe em prática a memória das letras, a memória verbal e a memória da
imaginação”.
Outro destaque dado pelos entrevistados foi quanto a se manterem
informados por meio dos noticiários televisivos. Alguns deles assistem a três ou mais
telejornais, diariamente. Isso aponta para a necessidade que eles demonstraram de se
manterem interligados aos acontecimentos do mundo, buscando interagir e
posicionando-se na rota oposta à exclusão social. Segundo Carstensen (2000:533) “À
medida que os adultos adquirem experiência e conhecimento especializado, menos
pessoas podem dar-lhes informações novas e úteis, e outros métodos de coleta de
informações (como a leitura) tornam-se mais eficientes”.
Então, eu procuro, naqueles momentos que tem as informações,
terminou uma eu passo para o outro canal para completar. Às
vezes, acontece de repetir, mas, às vezes, é diferente (Gabriel).
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INTERAÇÃO COM OS JOVENS
No item de interação com os mais novos, pudemos notar que sobrinhos,
netos, filhos fazem parte da vida cotidiana desses idosos. Muitos deles são ajudados
financeiramente pelos sujeitos das entrevistas ou são, mesmo, mantidos por eles.
Novamente, aqui, cai por terra o mito de que o velho é um peso para a sociedade. O
que se pode observar é que graças às suas aposentadorias, muitos dependentes ainda
se beneficiam.
E a gente procura tocar a vida assim, ajudando, porém ela
morando separado. Só que a despesa...(risos) (Gabriel)

Alguns mantêm encontros com seus ex-alunos e ex-subordinados.
Podemos observar que todos procuram se cercar dos mais novos como uma
maneira de interagirem e não ficarem à parte.
É, é bem grande. Pelo tempo que eu servi, eu tenho uma satisfação
de encontrar alguns na reserva, que me saúdam com o respeito e
aquilo me dá muita alegria. Como que eu digo, eu não fui um
péssimo sargento, não é? Isso aí me dá muita alegria (Gabriel).
Eu tenho esse contato com pessoas mais jovens através do curso
de Esperanto que eu sou professor, através das aldeias de vida,
que eu sempre estou trabalhando lá e também com minhas netas
(Marcos).
Pessoas mais jovens são aquelas pessoas de casa, digamos assim,
e tenho contato com pessoas jovens, constantemente. Encontro
com os jovens, eles conversam comigo. Inclusive, essa semana, às
vezes, eu me encontro com jovens, meus ex-alunos, que eu nem
reconheço mais (Jorge).

Os idosos reconhecem que após uma vida de trabalho, ajudando a fazer a
história de suas famílias, de suas cidades, de seus países, podem ajudar a construir
um futuro melhor para aqueles que, apesar de jovens hoje, serão os idosos do
Terceiro Milênio.
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Ah, eu gosto muito de gente. Eu gosto, e tenho muita facilidade, a
vizinhança, os meus ex-alunos. Eu lecionei música em casa, então
eu tinha quase 30 alunos em casa, Todos jovens. Embora eu não
lecione mais, eu mantenho. Encontro na rua, batem papo, festa,
vou a casamentos, essas coisas assim. Eu gosto muito de gente
(Otilia).
E o interesse do professor parece que era esse, a escola de
Educação Física que ele fazia, parece que está estimulando muito
isso, a integrar a terceira idade. Cada um faz o que pode. Não é
ter uma aula específica para a terceira idade, para a pessoa idosa.
É ele ir junto e fazer o que ele pode. Se ele não tiver condições, ele
faz alongamento, o aquecimento e aprende a tocar instrumentos e
a cantar, já está bom. E convive... E para as crianças, para os
adolescentes, é muito boa a convivência com eles, porque a gente
troca. Eles ficam surpresos e perguntam as coisas, e aí, no fim
ficam com liberdade...Muito interessante (Delia).

O LAZER
Requixa (1977) quando define o lazer como uma ocupação de livre
escolha das pessoas que o vivenciam, propiciando condições de recuperação
psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social de seus valores, mostranos que fugindo do isolamento social, muitos entrevistados buscam no lazer a
possibilidade de realização pessoal.
Lazer para mim deve ser recreação. É, recriar. Eu estou me
recriando. Então, para mim, é muito difícil chamar alguma coisa
de trabalho e de lazer. Eu gosto de tudo que estou fazendo
ultimamente. Cuidar da casa, cuidar do quintal, sair, me
relacionar com as pessoas, até ir ao comércio, para mim...Agora,
eu gosto muito de caminhar, de andar de bicicleta, de nadar, olha,
não dá tempo de eu fazer tudo que eu gosto. Mas isso, graças a
minha boa disposição e isso é uma graça. Cultivada e recebida
(Delia).

47

PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.
Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

3. Interpretação e Análise 48

Segundo Papalia (2000:540), o estilo de vida enfocando a família é comum
após a aposentadoria. Neste estilo de vida, “as atividades acessíveis e baratas que
giram em torno da família, do lar e dos companheiros, como conversar, assistir à
televisão, receber a visita de familiares e amigos, entreter-se informalmente...” Uma
aposentadoria aprazível e significativa faz com que esses idosos participem de
atividades compensadoras e tenham relacionamentos vantajosos.
Ah! Meu tempo de lazer. Que fantástica pergunta. Eu tenho alguns
amigos que eu fiz na época de convivência militar, e a gente vai
para o campo. Às vezes, fazendas de amigos, e com isso, também
completa, vamos dizer assim, como se diz, para arejar a cabeça,
dos problemas. Então, quando eu volto de lá, eu me sinto como
que purificado, sabe? (Gabriel).

3.2.

O APRENDIZADO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA: EXPERIÊNCIA
ANTERIOR
No final do século XIX e no início do século XX estudava-se Inglês para

obter uma formação cultural maior, para desenvolver habilidades intelectuais, por
tradição ou até mesmo por imposição. Nessa época, o aluno era um ser abstrato, que
deveria ter interesse (intrínseco), entusiasmo e força de vontade para aprender a
língua, qualquer que fosse seu uso futuro (SWEET, 1899:236). Só a partir de 1921,
com Palmer, encontramos uma disposição maior para considerar as razões do
aprendizado e flexibilizar os cursos, supondo alunos com necessidades diferentes.
(GOMES, 1997:133).
Apesar das diferenças individuais reconhecidas por Palmer, ele sugere que as
atividades passivas (ouvir e ler) deveriam preceder as atividades ativas (falar e
escrever), pois este autor supunha que as necessidades dos alunos para aprender uma
língua estrangeira fossem objetivos profissionais, literatura, tradução ou apenas
passar nos exames escolares. Porém, não havia, por parte dos alunos, uma
consciência dos reais motivos para aprendê-la.
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Nos anos 30 e 40, na Inglaterra, com o crescente número de refugiados de
países da Europa Central por causa de problemas políticos houve a necessidade de se
aprender Inglês para a vida diária, para o comércio, a indústria e para as relações
interpessoais, uma vez que muitas dessas eram pessoas bem educadas.
Na década de 70, no Terceiro Mundo, a crise do petróleo e o deslocamento do
eixo econômico fizeram do Inglês uma língua de negócios e científica, tendo todo o
conhecimento científico produzido nessa língua. Com isso, veio a necessidade de
cursos mais curtos e eficientes, com uma nova visão do aluno, do processo de
aprendizagem, de como aprendemos.
O reconhecimento da centralidade do sujeito no processo de aprendizagem, a
construção de uma visão de mundo, ou seja, de si mesmo, da relação com os outros e
da relação com a realidade social passa pela aprendizagem. Aprender significa
atribuir sentido a uma realidade complexa e essa construção de sentido, segundo
Canário (1998), é feita a partir da história cognitiva, afetiva e social de cada sujeito.
Valorizar as experiências e saberes adquiridos permite uma elaboração e
reelaboração de uma visão de mundo, contribuindo para transformar essas pessoas.
Por meio das entrevistas realizadas, pode-se notar que todos os entrevistados,
de alguma maneira, já haviam tido o contato anterior com uma língua estrangeira,
mesmo que ela fosse a que eles estão estudando atualmente. Contudo, a maioria deles
aprendeu através do método de ensino de língua chamado “Grammar Translation”,
no qual o aluno tinha liberdade para fazer a tradução literal usando como limitação
sua própria cultura contemporânea (STEVICK, 1990:134-135).
Eu estudei, naquele tempo do curso ginasial, eu estudei quatro
anos de Inglês, três anos de Francês, quatro anos de Latim. Então,
naquele tempo, a gente se interessava por línguas. Primeiro
porque a língua seria um fator importante, para mais tarde,
prestar um concurso, para vencer na vida ou mesmo para viajar.
Bom, depois que eu terminei o curso ginasial, eu resolvi por conta
própria continuar estudando Inglês. Eu gosto muito, mas não é que
eu sei, ou que eu entenda bem... Inglês era no tempo de ginásio,
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que a gente aprendia três anos, Inglês, e depois eu comecei a ver
por conta própria, mas por aquele método antigo ainda, então, a
única coisa que eu aprendi de Inglês foi traduzir, ler um texto,
traduzir. Com a ajuda de um dicionário. Ler, traduzir. Mas eu não
tenho aquela prática de conversação (Marcos).

Helena, por exemplo, já havia estudado Russo. Segundo ela, na Romênia se
estuda Russo na escola, do mesmo modo que no Brasil se estuda o Inglês. Além
disso, segundo a entrevistada, o Romeno é uma língua latina, em cujo vocabulário há
muitas palavras francesas. Ao chegar ao Brasil, não sabia absolutamente nada de
Português e o seu aprendizado se deu no dia-a-dia, uma vez que problemas familiares
a impediram de continuar um curso regular de Português para estrangeiros.
Acho que se você mora em um país que fala outra língua você
aprende. Primeiro porque o Romeno é uma língua latina, que é
muito parecida, não é...Até que vocês falam aqui no Brasil que os
romenos são inteligentes, eu tenho amigas, eu tenho menos de
trinta anos no Brasil, mas tem amigas que estão há muito mais
tempo, mas todo mundo aprendeu. Eu fiz durante alguns meses,
tinha um manual de língua portuguesa para estrangeiros, eu tinha
uma professora...(Helena)

O sentimento de vergonha por morar há quase trinta anos no Brasil e ainda
não ter pleno domínio da língua local é explicitado durante a entrevista. Além disso,
seu sotaque, apesar dos muitos anos vividos nestas terras, ainda dificulta a
compreensão de algumas falas.
...Gostava de estudar e aqui em Português, eu me considero meio
analfabeta, porque eu escrevo, mas eu acredito que eu escreva
errado. Com certeza, porque sou de ler, mas não tive
oportunidade. Até correspondência, agora menos, eu tinha com
amigas da Romênia, de países para aonde elas foram. Eu tenho
uma irmã que eu visitei agora, mas só em Romeno. Então eu não
tive oportunidade. Só a Judith que foi uma vez viajar, a gente se
escreveu, mas muito mal, portunhol.((risos)) (Helena)
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Logo que chegou a São Paulo foi estudar Inglês no SENAC, durante um
semestre ou dois, porém interrompeu, em virtude da desistência da professora que
não chegou a um acordo com relação ao valor a receber. Outra tentativa do
aprendizado desta língua estrangeira foi frustrada por causa do número insuficiente
de alunos para formar uma turma.
No SENAC, um semestre ou dois, não me lembro. Quando cheguei,
e aqui um semestre, não porque eu não quis, porque se tiver eu vou
de novo, mas a professora não quis, essa coisa de pagamento e
depois outra série não tinha gente suficiente. Talvez no ano que
vem, vamos ver (Helena).
Com relação ao Esperanto, como eu fui uma pessoa que tive uma
iniciação em línguas, eu me interessei quando surgiu, na minha
mão, um livro sobre Esperanto, eu me interessei por aquela língua.
Sempre se diz que é uma língua internacional, sempre se diz que é
uma língua cuja finalidade é fazer com que os povos aprendam
mais essa língua para conversar com os estrangeiros, para se
tornar assim, mais amigos, pensar mais na paz no mundo. Se bem
que a gente sabe que não vai ser a língua que vai fazer a paz no
mundo, porque se fosse assim brasileiro não matava brasileiro,
nem haveria bandido aqui no Brasil, todos falam o Português, né?
A gente sabe que não é a língua, mas o criador da língua pensava,
quando ele criou, a finalidade era essa de que se todos falassem a
mesma língua não haveria guerra. Foi a idéia dele, na época.
Idéia boa por sinal (Marcos).

Jorge, ao se referir ao contato com outras línguas, disse ter estudado Francês e
Inglês na escola. Deixou claro que não gosta da língua inglesa, mostrando uma maior
afinidade com o Francês e menciona que pelo Espanhol, apesar de nunca tê-lo
estudado, também tem maior interesse. Quanto ao Latim, visto no primeiro ano
ginasial, guarda somente uma vaga lembrança. Já o Esperanto:
Eu estava querendo ouvir um assunto de português, eu estava
ainda na ativa, não sei quem disse, na China, ensinam Português.
A rádio internacional da China dá aula de Português, você precisa
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ver que bonito, é igual esse nosso aqui... E depois, a única
emissora que conseguia sintonizar era com a da China. Sei que
adquiri o rádio com essa finalidade. Depois, após a aula de
Português, entrava o Esperanto. Acho que em 1992, mais ou
menos. Daí entrava o Esperanto e eu procurei saber melhor a
respeito do Esperanto, peguei informação de diversos lados
(Jorge).

Álvaro trabalhou numa gráfica onde falava em Italiano com o proprietário
que era de origem italiana, em São Paulo. Como Álvaro gostava dos vizinhos, com
os quais, nas festas, bebia vinho, a comunicação se dava em Italiano, língua de
origem deles. Porém, Álvaro não sabia escrever, nem ler em Italiano. Imigrantes
bolivianos também faziam parte do cotidiano na pensão onde morava. A convivência
fez com que assim como o Italiano, também falasse em Espanhol. Foi nessa mesma
época que teve o primeiro contato com o Esperanto. Álvaro reconhece que o Italiano
e o Espanhol que falava, quando morava em São Paulo, só serviam para se
comunicar, mas que continham muitos erros; foi a convivência diária que criou a
necessidade de dialogar em Espanhol e Italiano. Ao iniciar o aprendizado de
Esperanto, Álvaro ainda morava em São Paulo.
Eu trabalhava em tipografia e tomei conhecimento pelos colegas.
Gostava deles. Daí comecei a estudar com eles e tirei um diploma
de, como é que chama, de aprendizado... Meus colegas já
morreram, os colegas de Esperanto, esses que eu trabalhei junto já
morreram. Em São Paulo eu já sabia do Esperanto, mas não dava
tempo, porque eu tinha que trabalhar muito e a condução eram
difícil. ...O Esperanto, eu simpatizei com a língua (Álvaro).

As entrevistas mostraram que o aluno da terceira idade traz consigo
resquícios do ensino tradicional de pelo menos quatro décadas atrás. Gabriel
relembra seus tempos de ginásio, em que era obrigado a estudar Francês e Latim,
deixando passar a sua aversão ao falar Francês, uma vez que precisava imitar os
trejeitos do professor e isso servia de piada para os colegas, tirando a atenção e
fazendo com que o rendimento caísse.
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Na época do ginásio tinha lá o Francês, e, bem antes, nós
tínhamos lá o Latim, então, meu Deus do céu, aquilo para mim era
terrível porque não engrenava. E outra, no caso do Francês:
Monsieur, aquilo era... Eu tinha aversão e também aquele caso, o
professor, porque eu era o mais velho lá em São Vicente, tinha o
professor lá explicando e os alunos debochando, e eu como o mais
velho na sala pensava, mas o professor não pode continuar dessa
forma. Mas ele não ligava, só que o rendimento, a atenção caía
porque virava piada (Gabriel).

A mãe de Delia era filha de italianos e apesar de não falar a língua,
empregava alguns termos e cultivava a cultura. Além disso, seu ex-marido foi fazer
um curso nos Estados Unidos e ela freqüentou aulas de Inglês para imigrantes. No
tempo de colégio também teve acesso a esta língua.
Minha mãe, minha mãe era filha de italianos. Tinha aqueles
termos, ela não falava mais a língua, mas tinha aqueles termos,
cultura italiana e tudo mais... E outra coisa também, eu morei um
ano no exterior. Tive um filho, inclusive, no exterior. Eu tive um
filho nos Estados Unidos, há 34 anos atrás. O meu ex-marido foi
fazer um curso no exterior e lá eu freqüentava, eu já tinha tido
Inglês no colégio, mas...Lá eu freqüentava aula, tipo Mobral, aula
de ensino de Inglês para imigrantes, né? (Delia).

Otília admite sempre ter tido facilidade para línguas desde o tempo em que
estudava Latim, Francês e Inglês no colégio. Tanto assim, que cursou faculdade de
Letras, quando o ensino de Música, ao qual se dedicava, acabou nas escolas públicas
estaduais. Para que não perdesse sua vaga efetiva nas escolas estaduais, Otília fez
essa segunda opção. Além disso, ela não deixa de levar em conta que, como
musicista, o Italiano é um idioma que se liga intimamente à música. No passado,
Otília também havia freqüentado alguns cursos livres de idiomas, antes de fazer a
faculdade, devido a sua facilidade com relação ao Inglês.
Olha, isso vem desde o ginásio. No meu tempo, a gente estudava
Latim, Inglês e Francês e eu sempre tive uma facilidade imensa
com línguas. Mas a minha preferência era Inglês, tanto que eu
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cheguei a fazer a faculdade de Inglês. E esse ano eu descobri o
curso de Italiano. Uma amiga minha que já fazia me convidou.
Desde o ano passado que ela fazia, e eu não quis. Ah! Estou
aposentada, estou velha, não quero mais. Ela insistindo, insistindo,
e esse ano ela disse: olha, o curso vai começar de novo, e eu
resolvi ir e estou adorando (Otília).

3.3.

DOMÍNIOS DA IDADE PSICOLÓGICA
A maneira como cada pessoa avalia a presença ou a ausência dos marcadores

sociais, biológicos e psicológicos do envelhecimento parece afetar a confiança das
pessoas mais velhas. Stuart-Hamilton (2002:139) cita que “além dos tipos de
personalidade, outros fatores psicológicos podem alterar a auto-estima” dos idosos.
Porém, o mesmo autor chama a atenção para pesquisas que demonstram que “nível
de apoio social e familiar, pode, no mínimo, aliviar” o sofrimento psicológico
causado pela aposentadoria, viuvez e as preocupações monetárias. Dessa mesma
maneira, pelas entrevistas pudemos constatar que as atividades sociais e as amizades
são benéficas para os entrevistados, levando-os a uma maior satisfação com a vida.
Segundo Neri (2001:65) “o uso do conceito idade psicológica tem relação
com o senso subjetivo de idade” e isto varia de indivíduo para indivíduo. Ainda
citando Neri (2001:65) “dados da literatura internacional têm mostrado que os idosos
possuem uma perspectiva mais positiva em relação à velhice do que a que os adultos
têm dos idosos”. Podem-se destacar várias falas dos entrevistados comprovando isso.
É engraçado, nesses encontros, normalmente são os que me
conheceram no quartel, a frase é essa: sargento Gabriel, o senhor
não muda nada. Eu falo, espera meu filho, acho que você anda
usando um colírio diferente para poder, né? ...Então eu tenho essa
coisa comigo e eu me sinto alegre quando a pessoa fala assim
comigo, mas só que eu me ponho na real. Porque de uns tempos
para cá eu fico imaginando, meu Deus do céu, eu já tenho 68 anos
(Gabriel).
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Eu me sinto mais jovem. Eu parei de beber, eu parei de fumar, e
quando eu entrei para igreja eu me sinto mais jovem porque Deus
me dá uma força (Álvaro).

Reduzir a questão da velhice somente ao aspecto biológico é retirar-lhe toda a
complexidade. É deixar de considerar aspectos psicológicos, sociais e culturais.
Segundo Lopes (2000:23): “Erra-se em priorizar a condição biológica como
formadora do comportamento e da saúde do indivíduo. Os indivíduos não se sentem
velhos em todos os contextos”.
Nunca me preocupei com isso, mas eu me sinto jovem. Eu me sinto
jovem porque não penso assim em velhice, eu não penso em nada.
Vivo bem, sou feliz, etc. e me sinto jovem. Eu só me vejo velho
quando eu me olho no espelho. Meu inimigo é o espelho. Olho no
espelho e digo: “Nossa! Olha como estou!” (Marcos).
(risos) Olha, eu não sei. Às vezes as pessoas me dão um pouco
menos. Ficam só surpresos quando eu fico falando algumas coisas.
(risos) Olha, quando eu tinha uns vinte e cinco, trinta anos eu me
sentia uma anciã. Eu era uma velha. Até um pouco amargurada,
dos

próprios

caminhos

que

eu

havia

escolhido...

...A

transformação foi acontecendo. Fui fazendo ioga, alongamento, e
me enriquecendo, intensificando a minha noção de mim mesma.
...E hoje, eu acho que estou com uns vinte anos, internamente. Mas
com mais juízo, mas com disposição, Uns vinte, trinta anos,
metade dos meus anos cronológicos (Delia).
Olha, eu não sei dizer o quanto, mas que eles imaginam muito
mais jovem, isso é uma coisa normal acontecer para mim. ...Os
meus ex-alunos chegam para mim: nossa! Professora, a senhora
não mudou nada...Não mudou nada! (risos) Faz vinte, trinta anos.
Mentalmente eu me sinto com vinte anos. É a tal história, você
sabe a idade que tem, mas a minha cabeça não envelheceu, não.
Eu só me sinto velha sabe quando? Quando eu quero fazer alguma
coisa que dependa de força física, e eu vou fazer e não consigo. Aí
a idade pesou. Vou querer mudar um vaso do lugar, pegar um peso
e eu não posso. Mas que eu vou tentar, eu vou (Otilia).
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Ainda segundo Lopes (2000:24), a velhice é uma fase da vida em que se
perdem a beleza física e a saúde plena como preconizadas em nossa sociedade, assim
como se perdem o trabalho, os colegas de tantos anos, os amigos, a família, a
estabilidade econômica, e depara-se com a noção de finitude. Ser velho passa a ser a
perda da ilusão da onipotência, acabando com a fantasia da imutabilidade e
imortalidade, embora a autora reafirme que é importante continuar lutando.
Eu me sinto com 71 mesmo. Porque eu estou, assim, digamos, na
fase, eu até brinco com meus amigos, tem uns amigos que falam,
estou com um problema daqui, um problema ali, coisa dessa idade.
Então não posso ser diferente, Também tenho dor na perna, até no
dia do carnaval eu brinquei uma noite, mas só que eu não abuso.
Antes das 23 horas eu fui embora, estava cansado. Mas agora noto
que já surgiu uma dorzinha na perna (Jorge).
Não tem uma idade...Depende da lua. Porque a vida tem muitas
coisas, não é fácil. Tem dias que eu me sinto mais nova,
depende...((risos)) (Helena).

3.4.

O APRENDIZADO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA: EXPERIÊNCIA
ATUAL
O objetivo de aprender uma língua estrangeira, segundo Jesperson, deve ser a

aquisição de um meio de comunicação com lugares onde “nossa língua nativa não
alcance” (1904:5), tornando o contato entre culturas mais fácil.
Com a possibilidade de aprender uma língua estrangeira “origina-se uma
sensação de que esses idosos são capazes de produzir algo considerado impossível...”
(VALENTE, 2001:33).
Abriu uma janela. De proposta de humanidade. Que é possível
haver um pouco mais de sentimento de fraternidade entre os seres
humanos quando há uma linguagem comum e que não é fruto de
uma dominação cultural ou econômica, e esse é o ponto que o
Esperanto fala (Delia).
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Para mim é uma coisa muito boa, e não adianta os outros
chegarem e querer me pôr para trás porque eu não vou aceitar,
ah, o que você vai fazer com isso? Ora, eu não morri ainda, por
que eu não posso aprender? (Otilia).

O aprendizado de uma língua estrangeira propicia a esse idoso buscar
soluções para se inserir na sociedade pela ferramenta da educação. “Educação, aqui
entendida como processo vinculado à história de um ser que aprende, inserido no seu
tempo e na sociedade” que está permanentemente evoluindo (LIMA, 2000:164).
Com esse aprendizado de Esperanto mudou, sim, porque eu
adquiri muitos amigos pelo mundo inteiro, pode-se dizer, né? Eu
falo muitos amigos, não é que eu conheço todos, né? Eu faço parte
daquela associação universal de Esperanto... Então, através
desses endereços do mundo inteiro, considero todos meus amigos,
porque na hora que eu resolver mandar um telegrama, ou escrever
uma carta, eles respondem. Todos eles respondem. Não conheço
todo mundo, mas a gente sabe que todos são amigos da gente
(Marcos).
Eu me considero inteligente, desde que eu comecei a ir ao
Esperanto, eles me consideram inteligente, a vizinhança (Álvaro).

Os relacionamentos entre pessoas mais jovens e os idosos entrevistados é
freqüente nas salas de aula, apesar da especificidade destes idosos. Os alunos
perdendo o medo de se expor e de se posicionar, desconstroem alguns mitos
considerados como certos.
Meus dois últimos filhos foram fazer o curso de principiante
comigo. E foi muito interessante nesse período porque a gente
estava em pé de igualdade. Em pé de igualdade não, porque eles
aprenderam mais rápido do que eu. ...A mãe é diferente, ela sabe
mais algumas coisas e outras eles sabem mais. E está sendo
interessante com meus netos. ...é uma oportunidade de passar
alguma coisa, que vai ser de grande valia na geração deles, com
essas mudanças internacionais... (Delia).
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Um estudo longitudinal desenvolvido por Schaie & Willis (1986), em que
sujeitos entre os 64 e os 95 anos, sem patologias, foram individualmente estimulados,
mostrou que a estimulação da inteligência tem efeitos positivos. Como exemplo, de
que o declínio intelectual na velhice não é irreversível, e que ele ocorre em grande
parte como resultado “do desuso e pode ser controlado através de intervenções
relativamente simples do treino educacional” (MARCHAND, 2001:57).
Eu tenho muita facilidade, pesquiso. Então, quando eu chego na
classe, eu sei mais do que as outras (Otilia).

3.5.

BEM-ESTAR SUBJETIVO
“A queda no contato social na velhice é ‘considerada como a descoberta mais

confiável na gerontologia social” (CARSTENSEN, 1996:255) À medida que
envelhecem, as pessoas tendem a passar menos tempo com os outros. E uma vez que
o contato social é uma importante fonte de prazer e de apoio emocional e prático para
adultos idosos, a busca de informações novas e úteis se dá através da seleção de
contatos sociais para satisfazer as suas necessidades e intenção de trocas. Assim
sendo, na Teoria de Seletividade Socioemocional (CARSTENSEN, 1996:112), a
interação social constitui uma fonte de informação, ajuda as pessoas a se
desenvolverem e a manterem um senso de identidade, além de proporcionar o bemestar emocional.
Ao escolherem parceiros para interação social, os idosos dão mais
importância à satisfação emocional. No depoimento de Otília, isso aparece com
clareza.
Para mim, por exemplo, o fato de eu sair, de eu estar em outra
pequena comunidade, para mim é bom porque é mais
conhecimento, é mais amizade, me incentiva a sair de casa, porque
você se aposentar e só ficar dentro de casa, virar dona de casa,
para mim era um terror.
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Podemos verificar esse fato também no depoimento de Helena, quando nos
mostra o incentivo para estudar.

Da minha parte, a vontade de saber e esses cursos da terceira
idade fora dos conhecimentos é a ligação que a gente faz, a gente
faz amizades. Claro, a gente troca cadernos, festa de
encerramento, troca telefone, a gente faz um almoço de despedida,
um almoço de não sei o que, um presente para o professor, esse
professor é muito simpático, ele traz canções em francês e a gente
cantou muito...

Em outro depoimento, o apoio social fica bem claro. É o caso do Álvaro, que
vive com um salário mínimo e tem a mulher doente. Apesar disso, fala da mudança
que houve em sua vida, ao estudar Esperanto:

Melhora sim. A gente tem um cabedal grande dos colegas e em
qualquer apuro eles podem auxiliar a gente, né? Eles têm me
auxiliado muito, né? Eu não gosto de ficar reclamando da minha
vida, mas eu passo muita dificuldade com o salário mínimo, né? A
mulher, e imposto.

Mesmo quando se trata do relacionamento com os mais jovens, a satisfação
emocional fica clara, como se observa no depoimento de Jorge, ao ser questionado
sobre o seu relacionamento com colegas jovens.

Não, a idade não importa, o importante é que tem alguém...

Em outro depoimento, Gabriel fala do entrosamento com os colegas.

É fantástico. É fantástico. Por causa disso. Cada um tem um quê
de diferente do outro. Então um é bom em Matemática, o outro em
Ciências, e se estão juntos, aquele que tiver problema, pelo
relacionamento acaba nivelando, vamos dizer assim.
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Marcos é enfático quando diz:
Uma convivência ótima, muito boa, nós somos amigos, além de
sermos conhecidos, por sermos aqui de Lorena, e todos somos
amigos.

Finalizando, destacamos o depoimento de Delia em que deixa clara a
importância dos relacionamentos e dos contatos feitos pelo aprendizado, quando
diz que:
Abriu uma janela. De proposta de humanidade. Que é possível
haver um pouco mais de sentimento de fraternidade entre os seres
humanos quando há uma linguagem comum e que não é fruto de
uma dominação cultural ou econômica, e esse é o ponto que o
Esperanto fala. ...O Esperanto amplia sua noção de humanidade.
Que é possível você ter uma linguagem comum com o outro, entrar
em comunhão com o outro, em pé de igualdade. Nem ele é melhor,
nem você é melhor, ou ele é pior ou você é pior. É nesse sentido
que a gente vê as pessoas. (A convivência) É ótima. Uma
convivência excelente.

Segundo Sad (2001:54) “o processo de busca interior e de investimento no
autoconhecimento e na espiritualidade desdobram-se em preocupação com os
semelhantes e com o bem-estar da humanidade”. Nas falas dos entrevistados isso
também vai aparecer.
...eu já estou disponível para continuar fazendo um trabalho
voluntário, eu já dei cursos...Mas agora não, eu quero fazer
trabalho voluntário junto à pastoral de criança da igreja católica,
e de outras instituições que me chamarem para falar dessa
maneira geral, ampla e irrestrita, para prevenir o que for possível,
em matéria de saúde, para a gente poder viver melhor. Aproveitar
melhor a existência. Chegou nessa idade, já aprendeu alguma
coisa, vamos viver com mais disposição, mais autonomia (Delia).
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Tem importância porque é uma coisa que eu gosto de fazer e faço
com boa vontade, porque a gente...Tudo de bom que a gente sabe,
tanto dentro da própria profissão, como de uma coisa extra que a
gente aprende, a gente deve repassar para os outros (Marcos).

Dumazedier (1973) distingue no lazer três funções principais e ressalta que
uma delas é a do desenvolvimento pessoal que permite uma participação social maior
e mais livre criando novas formas de aprendizagem voluntária, contribuindo para o
surgimento de condutas inovadoras e criadoras. São comportamentos que, após
serem deliberadamente escolhidos, visam a um completo desenvolvimento da
personalidade dentro de um estilo de vida pessoal e social.
O Esperanto é... É ganhar mais conhecimento...Eu estou velho,
não interessa muito, mas eu acho gozado, divertido (Álvaro).
Para mim é apenas um sentido, vamos dizer assim, de bem-estar.
Eu gosto de estar aprendendo a língua cada vez mais e eu gosto de
ensinar também (Marcos).
É, e para ter um pouco de cultura também, que para mim é
importante. Gosto muito dessa questão de cultura, eu gosto muito
de arte. Eu fiz curso de história da arte, essas coisas eu gosto
muito. Pintura, escultura, eu sou apaixonada por isso. Acho que na
outra encarnação eu fui italiana (risos) (Otília).
Eu preciso, na minha terceira idade, estar ocupado com alguma
coisa e eu sou de opinião assim, cabeça, quem não tem o que fazer,
o diabo faz. Então, eu preciso estar sempre preocupado com
alguma coisa. Então, eu tenho trabalhos em casa, afazeres, ou
estudando, enfim... Preciso estar sempre ocupado. Assim, eu posso
ler livros em Esperanto, né? Romances, em Esperanto, que tem
bastantes romances em Esperanto. Leio bastante (Jorge).
Da minha parte, a vontade de saber e esses cursos da terceira
idade fora dos conhecimentos e a ligação que a gente faz, a gente
faz amizades... para a gente não ficar só, especialmente para não
ficar sozinha (Helena).
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Vivemos numa sociedade consumidora na qual o modelo sociocultural do
jovem, belo, forte e poderoso é priorizado. O velho para se sentir incluído, tenta
suprir as diferenças. Várias são as formas utilizadas pelos idosos para buscar tal
inserção. Uma delas é submeter-se ao meio de forma maníaca e mesmo caricata,
disfarçando os sinais físicos do envelhecimento. Outra maneira é se recolhendo ao
isolamento ou, simplesmente, renunciando a todo e qualquer desejo. Ou procuram
atividades que os beneficiem.
Como afirma Oliveira (2002:37) “A aproximação da velhice não reduz
drasticamente qualquer faculdade do indivíduo a ponto de impedi-lo de continuar
ativo e útil ao grupo social a que pertence”. Apesar da velhice ser vista como uma
época de declínio físico e mental, o adjetivo qualificativo “velho” é uma forma
estereotipada impregnada da idéia de improdutividade. Ser velho passa a despertar
sentimentos negativos como a piedade, o medo e o constrangimento. Porém, as
mudanças que ocorrem neste período da vida conduz os indivíduos a adaptações
rápidas, que nem sempre são fáceis de serem alcançadas.
Uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que eu ia a
batizado de capoeira, e ficava, sempre com uma criança no colo, e
daí eu ia nadar, ia ao clube, e via lá a batida do atabaque. Nove
horas, eu saía da aula de natação, e um dia eu comentei com a
professora de natação: ah, se eu fosse mais moça, eu ia entrar
naquilo dali, só para experimentar, porque é um deslumbramento.
Ela falou: vai que o professor vai adorar. Então, com 60 anos eu
entrei na aula de capoeira. Bem original. Tive que vencer minha
vergonha. Parecia que eu estava pagando um mico, e o professor,
a professora de natação falou com ele e ele disse: por que a
senhora não entra, é só a moçadinha, adolescentes. Aí eu peguei e
disse: bem, vou experimentar, não paga nada, não vou causar
prejuízo para ninguém. Fiquei três anos correndo atrás da
capoeira. Aprendi a tocar uns instrumentos, aprendi a tocar, a
cantar, e a fazer alguns exercícios, e a entrar na roda de capoeira,
sentir a energia da coisa. E daí algumas amigas ficavam olhando e
diziam: ah, ensina para a gente e eu dizia: Não, vamos lá (Delia).
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3.6.

EXPECTATIVAS
Enriqueceremos nossa existência se ousarmos buscar nossos sonhos que têm

consistência e não fantasias aleatórias. Todos podemos sonhar, independentemente
da idade cronológica, o importante é que não nos deixemos sufocar por realidades
brutais ou inversão de valores.
Eu tenho planos de fazer um livro, mas o dinheiro ainda não deu,
porque patrocinador é difícil. Fazer um livro pequeno,
porque...Tenho bastante [poesias], tenho que fazer um livrinho
pequeno para vender e depois fazer outro (Álvaro).

O Marcos teve o primeiro contato com o Esperanto em 1963, quando foi
presenteado com um livro sobre o assunto. Na sua entrevista, Marcos dá seu
depoimento mostrando que está envelhecendo da mesma forma que viveu. Os
autores norte-americanos Streib e Schneider reconhecem a diminuição das atividades
sociais com a idade e o desejo concomitante da pessoa de permanecer ativa o
máximo possível. Segundo a Teoria da Continuidade, os idosos tentam manter as
estruturas internas e externas preexistentes, garantindo a continuidade daquilo que
adquiriram (NERI, 2001:78; GRIFFA; MORENO, 2001:104).
...nós fizemos excursão para a Europa. Nós estivemos, no ano
seguinte, no Canadá e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos
nós estivemos duas vezes. Dessa vez que nós fomos ao Canadá e
visitamos Nova York, e a primeira vez que eu fui aos Estados
Unidos, foi para visitar a Disney, porque como eu falei, como eu
sempre gostei de cinema, desde criança, era cinema, cinema,
cinema, então eu queria conhecer alguma coisa, aqueles estúdios
(Marcos).
Gosto muito dessa questão de cultura, eu gosto muito de arte. Eu
fiz curso de história da arte, essas coisas eu gosto muito. Pintura,
escultura, eu sou apaixonada por isso. Acho que na outra
encarnação eu fui italiana (risos) (Otilia).
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Na velhice, existe uma infinidade de oportunidades para realizar sonhos,
encontros e momentos afortunados. Temos a obrigação de manter a chama da busca,
porém “sonhar o impossível e esperar milagres é imprudência” (GOUVÊA,
1999:72). A velhice é o momento de aproveitarmos as oportunidades que se nos
apresentam e que não pudemos realizar antes.
Os sujeitos entrevistados mostraram isso, como é o caso de Helena ao falar do
que lhe dá prazer diz:
Agora, nesses meus 68, ah, estar com saúde, primeira coisa, a
felicidade dos filhos, dos netos, eu gosto de me arrumar mais ou
menos, conforme as possibilidades. Dentro desse ponto de vista
[vaidade] eu sou relativamente modesta, nunca fui e nem vou ficar
agora, mas nessa hora da vida, conseguir viajar.

Jorge fala do seu sonho ao aprender Esperanto.
Minha vontade é transmitir Esperanto para outras pessoas.
Ensinar para divulgação da língua. Para aumentar a gente.

Já Gabriel fala da necessidade dos relacionamentos e de despender o seu
tempo com pessoas que estimulem seu bem-estar emocional.
A gente não pode ficar isolada, tanto é que se a senhora tiver a
oportunidade de participar de um congresso ou de um encontro de
Esperanto, a senhora ia ver que alegria, que coisa fantástica. É
uma família unida, reunida. Então, para quem tem certo
sufocamento, é uma chance para relaxar. Porque todos nós somos
ilhas, né? E a gente quer um oásis para a gente...

Marcos faz algumas sugestões para alguém idoso que quisesse aprender uma
língua estrangeira:
Diria a ele que deveria aprender o Esperanto, porque nós, os
idosos, depois que a gente venceu na vida, trabalhou o tempo todo,
depois que a gente aposentou, se a gente ficar sentado em uma
cadeira pensando na morte, é horrível. Então, tem que colocar o
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cérebro da gente sempre em atividade, sempre estudando alguma
coisa. Então, é através de uma língua que a gente pode
desenvolver, manter o cérebro da gente ocupado, e desenvolvendo,
porque o cérebro não pode ficar parado, senão a pessoa morre
mesmo. Então eu digo assim, quer manter o cérebro ocupado,
aprenda uma língua, inclusive o Esperanto. Porque nós, os
aposentados, quando o aposentado tem um pouco de dinheiro
sobrando, gosta de viajar, né? E é através de gostar de viajar que
o idoso procura uma língua estrangeira.

Delia, ao falar de como é estar bem e ser feliz na velhice, diz:
Estar em paz, com serenidade, com autonomia, com clareza para
mim. Eu busco a clareza. Clareza é o contrário da ilusão. Ilusão,
como a própria palavra fala é sem luz, e a desilusão, porque daí
são dois prefixos, um anulando o outro, significa clareza. Então,
isso eu falei na consulta com o Doutor Paulo, o que era mais
importante para mim. Clareza, de saber o que eu sou, quais as
minhas possibilidades, o que é que me cabe, o que eu posso. E daí,
viver de acordo. Ter clareza, não ter fantasias, não ter ilusão, ficar
com fantasias, as coisas não muitas entendidas, atrás de coisas
que não são nem possíveis e nem necessárias, às vezes.

Otília resume o que é ser feliz na velhice:
Olha, é realizar o que você tem vontade, conseguir realizar, né?
Sem atrapalhar ninguém. O negócio é esse.

A construção da identidade do idoso merece uma categoria à parte, já que
existem denominações atribuídas a esse segmento etário que citando Mercadante
(1997:26) “o destino da velhice, o ser velho não é ser igualmente velho em todos os
lugares, este destino é vivido de maneira variável segundo o contexto social”.
Precisamos entender a velhice na sua totalidade, não somente relacionada ao aspecto
biológico; afinal, essa concepção não é absoluta e está também ligada ao fator
cultural.
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Se esses anos a mais não trazem promessas, esperanças, salvação ou
aceitabilidade social, a busca por um sentido na vida é uma maneira de começar
outra vez. Para isso, é fundamental contar com a ajuda de “profissionais sensíveis e
críticos às questões que envolvam os indivíduos nas especialidades de cada processo
de envelhecimento” (LOPES, 1999:26).
Eu tenho uma admiração pelo Doutor Paulo. Ele conversa
tranqüilo com os outros. Felizes? Aí é o apoio familiar (Gabriel).
Eu achava que devia ter uma colônia de velhos, para as pessoas
cuidarem direito do velho (Álvaro).
É, é poder realizar o que você quer, o que você gosta, embora a
gente nunca consiga fazer tudo. Sempre fica um pouquinho
(Otilia).
Eu gostaria que toda pessoa adulta, criança, jovem, começasse a
pensar que vai ficar velho um dia e que vai depender de condições
que criar, quanto mais cedo melhor, para se manter saudável,
independente autônomo, para fazer o que bem entender, não
depender de ninguém. (Delia)
As pessoas mais velhas se sentirem felizes, justamente,...Como eu
disse, depende de cada uma, eu não sei. (Marcos)
Estar bem de saúde, sentir-se bem dentro do grupo que ele
pertence, religioso ou não, não se preocupar, procurar ver, assim,
fazer o bem a quem quer que seja (Jorge).
Uma pessoa que está na velhice, relativamente sozinha, digo sem
companheiro...A primeira coisa é se sentir bem, não precisar de
ajuda, nem material, nem dos filhos, nem de outra pessoa. É bom
ter filhos, ter netos para conversar, para isso, mas...Porque eles
têm a vida deles e é muito difícil eles ficarem na sua. Você não tem
com quem chorar. Toda pessoa precisa de um ombro e filho não é
muito ombro (Helena).
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“O professor se liga à eternidade,
ele nunca sabe onde cessa a sua influência”
(HENRY ADAMS)

À GUISA DE CONCLUSÃO

E

stas considerações dão prosseguimento às reflexões já desenvolvidas a respeito do significado de aprender uma língua estrangeira na
velhice.

A abordagem teórico-metodológica propiciou a interlocução entre a
pesquisadora e os idosos entrevistados. Por meio da fala dos entrevistados foi
possível verificar que a mediação com o mundo é feita pela linguagem, entendida
como produção e expressão de sujeitos humanos imersos numa coletividade.
A idéia não era ter uma única teoria que limitasse as falas dos sujeitos, mas
bases que permitissem a interpretação dessas mesmas falas, uma das quais foi a
Teoria do Construcionismo Social cujos principais conceitos “incluem as questões de
significado social, as realidades sociais e as relações sociais no envelhecimento, as
atitudes perante a idade e o envelhecimento, os eventos e timing” (Siqueira,
2001:82).
Outra teoria utilizada, baseada no ciclo de vida, foi a Teoria de Seletividade
Socioemocional (Carstensen, 1991, 1995, 1996) cuja autora relata que os idosos
selecionam os contatos sociais para satisfazerem suas necessidades de interação
social, como uma fonte de informação; para desenvolverem e manterem um senso de
identidade e para buscarem prazer e conforto, ou bem-estar emocional.
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No entanto, a análise não se encerrou nessa interlocução, uma vez que foi
preciso desvendar seus possíveis significados. Retomando o que já foi exposto neste
trabalho, à luz da reinterpretação dos depoimentos, busquei decodificar o que
significa o aprendizado de uma língua estrangeira na velhice, por intermédio das
idéias coincidentes e díspares dos entrevistados, que permitiram essa visualização.
O grupo de indivíduos entrevistados por si só não representa a população de
idosos. Eles representam um conjunto de pessoas que apresentam um
envelhecimento comum. Devido à variabilidade entre pessoas de um mesmo grupo
etário e, principalmente, entre grupos etários diferentes, dentro do conjunto total de
idosos, optou-se por entrevistar idosos ocidentais possuidores de um envelhecimento
normativo (Papaléo Netto, 1996:504), em que houve um processo natural de
desenvolvimento em fases avançadas da vida.
Ter escolhido quatro homens e três mulheres para esta amostra, mesmo na
metodologia qualitativa, garantiu a proporcionalidade da proposta.
“Aprender para conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender,
exercitando a atenção, a memória e o pensamento” (UNESCO, 1999:92) Ficou
constatado que os entrevistados possuem o hábito da leitura. Manter-se informado é
estar conectado ao mundo atual cada vez mais globalizado. Assistir aos noticiários
televisivos e ler têm para os idosos um importante papel. A leitura se dá através de
livros, revistas, jornais ou periódicos lidos em Português ou mesmo na língua que
estão aprendendo. O processo de aprendizagem do conhecimento nunca está
plenamente realizado e o aumento dos saberes permite compreender melhor o
ambiente sob diversos ângulos, favorece o despertar da curiosidade intelectual
aguçando o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição de
autonomia na capacidade de discernir.
A relação que os entrevistados têm com o lazer deixa claro que a utilização
do tempo livre destas pessoas é ocupado por atividades produtivas como afazeres
domésticos, pequenos consertos, trabalho voluntário, mas que não deixam de ser
considerados pelos idosos uma maneira de continuarem produtivos. Apesar do lazer
constituir atualmente um fato social importante, a falta de um trabalho remunerado
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leva esses idosos a buscarem novos planos e objetivos em face da ausência de papéis
sociais a serem desempenhados e a representação negativa que é feita da velhice.
Contudo, esses idosos nos mostram que com projetos que dão ritmo e significado à
vida, eles conseguem redistribuir e reorganizar a dimensão temporal, continuando a
viver com criatividade, energia e iniciativa.
Estes idosos, que usam o seu tempo de lazer com comprometimento, tendem
a ter satisfação nas suas vidas. Eles desenvolvem atividades que consideram
vantajosas

e

procuram

relacionamentos

também

compensadores.

Nesses

relacionamentos estão incluídas relações com os mais jovens, que lhes trazem um
sentimento de renovação pessoal. Sentimento que está envolvido com a derradeira
função do desejo humano de transcender a mortalidade transmitindo sua experiência
aos jovens.
Apesar de a maioria não possuir um modelo no passado que os levasse a
aprender uma língua estrangeira e mesmo quem os incentive no presente para o
aprendizado, todos vêem importância no desafio ao qual estão empenhados. As
atividades educativas nas quais esses idosos estão envolvidos lhes dão um sentimento
de “pertencer”, de ter um grupo de referência, e muitas vezes de apoio. O
aprendizado desperta sentimentos de bem-estar e dá a esses idosos um motivo pra
sair de casa, além de os influenciar a comportamentos saudáveis. Não devemos nos
esquecer, ainda, de que a educação pode ser identificada como um dos fatores de
maior defesa para reduzir a cognição.
A comunidade que se forma a partir das turmas para o aprendizado de línguas
é capaz de irradiar mudanças, pois forma uma rede de sociabilidade baseada na
cooperação e solidariedade, fazendo a homogeneização de interesses em torno de
necessidades comuns, tornando-se um lugar de encontro de parceiros para interação
social em que a maior importância é dada à satisfação emocional.
Eles buscam mediante o aprendizado de uma língua estrangeira uma nova
forma de gestão da velhice, por meio de novas formas de viver e pensar esse
momento de suas vidas, mantendo a funcionalidade, a auto-estima e a imagem social.
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Pela análise do material, concluo que o aprendizado de uma língua
estrangeira na velhice possibilita o resgate do sentido de pertinência e diminuição da
sensação de isolamento. Segundo Lopes (2000:171) “a exclusão do idoso da vida
social é um elemento que se reflete na saúde”. Através da sociabilidade que existe
nas turmas destinadas ao aprendizado de uma nova língua, este sentido de
pertencimento é promovido.
Neste momento, aponto para a importante contribuição que a formação em
Gerontologia pode dar aos professores que trabalhem ou que, porventura venham a
trabalhar com idosos ao ensinarem uma língua estrangeira.
De acordo com a Psicologia, empatia significa o poder de entender e “entrar”
nos sentimentos de uma outra pessoa. Em educação, o termo empatia está
intimamente ligado com os princípios da filosofia humanista, que cita conceitos da
aprendizagem centrada no aluno, papéis iguais para professores e alunos na sala de
aula numa interação de mão dupla, resoluções de problema e simulação de
atividades. Como cita Moskowitz (1978:14), “uma educação afetiva é uma educação
efetiva”. Logo, a aprendizagem de uma língua estrangeira dá à sua maneira formas
de contribuir para o crescimento emocional dos aprendizes, não importando as suas
idades, e facilita o processo de auto-atualização. Para isso, o professor deve estar
desejoso e apto a compartilhar os mais importantes aspectos da sua vida e de dar
livremente o seu eu. Tratando-se de idosos, isso fica ainda mais claro.
Todo ser humano deseja ser feliz, ter suas ações reconhecidas, estar envolvido
em atividades agradáveis, sentir-se produtivo, ter relacionamentos afetuosos, atingir
metas e desafios. Para os idosos, voltar a estudar significa ir contra a estagnação e o
afastamento de papéis sociais. Logo, ser educador é ser o co-autor da realização dos
sonhos dos idosos e por que não falar, também, dos nossos.
Ter uma nova velhice como meta é manter por maior tempo possível a
autonomia de vontade. Para isso, é necessária uma reforma do pensamento, que não
se dá de um momento para outro. Necessitamos de docentes que conheçam as
características dos alunos idosos e para tanto, é fundamental que estejam atualizados
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teoricamente. Fundamentar os docentes de língua estrangeira sobre os idosos é,
talvez, uma das mais importantes tarefas desta pesquisa.
Segundo Goldstein, (1995:157) citando Sarason (1983), a importância do
suporte social na qual uma rede de ligações pessoais implica na existência ou
disponibilidade de pessoas com as quais se pode contar fazem parte da vida destas
pessoas como estratégia, guardando uma forte relação com o bem-estar subjetivo
destes indivíduos. Quando o ambiente social das pessoas tende a ficar mais restrito,
elas buscam algumas estratégias de enfrentamento, mesmo que inconscientemente.
Embora os sujeitos estudados tenham escolhido enfrentar as mudanças buscando o
estudo de uma língua estrangeira, nós não sabemos se todas as pessoas que usam esse
processo têm os mesmos resultados positivos. Citando Carstensen (1995:144):
Pode ser que a velhice, mais do que qualquer outro período da vida
libere as pessoas da necessidade de buscar contatos sociais que não
trazem ganhos emocionais, sendo um período no qual emoções
complexas dominam a esfera afetiva, e no qual se possa atingir
uma integração final entre o significado e o propósito de vida.

Esta foi a conclusão a que chegou uma professora de Inglês, na área
de Gerontologia, fazendo uma análise dos significados implícitos no
aprendizado de uma língua estrangeira na velhice.
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“... cada um de nós é o artista ou o
arquiteto de sua própria vida. Podemos
copiar outras pessoas, podemos viver
para essas pessoas, ou podemos
descobrir aquilo que é único e precioso
para nós, e pintar isso, tornar-se isso. É
uma tarefa que dura a vida inteira”.
(CARL ROGERS)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

s recentes e relevantes alterações nas características demográficas, em
âmbito nacional e mundial, trouxeram à tona a questão do envelhecimento
populacional,

resultado

do

fenômeno,

denominado

“transição

demográfica”, caracterizado pela passagem de uma situação de alta mortalidade
somada à alta fecundidade para uma situação de baixa fecundidade e cada vez mais
baixa mortalidade. Cabe destacar que tais mudanças significativas na distribuição da
população por grupos de idade, geram uma série de demandas sociais, culturais e
epidemiológicas para as quais as instituições — e a sociedade — têm que estar
preparadas.
Dinheiro, escolaridade e acesso a atendimento médico são apenas parte dos
fatores que prolongam as condições de saúde de alguém. Segundo Marmot (2004)
não só a condição econômica, mas também fatores como as conquistas, o prestígio e
a auto-estima são elementos determinantes e especiais na duração da vida. O mesmo
autor acrescenta que autonomia e inclusão social aumentam os índices de
longevidade e saúde. A combinação que une status, autonomia e socialização seria a
chave da auto-estima. O autor declara ainda que o status tem mais a ver com a
posição de alguém em relação aos seus pares do que com a riqueza acumulada. A
quantidade de controle que a pessoa tem sobre a sua vida está intimamente ligada à
sua posição na hierarquia social e essa posição se traduz em participação social e
ambas se ligam à autonomia. A baixa auto-estima ativa o estresse que altera padrões
hormonais promovendo mudanças fisiológicas que aumentam a vulnerabilidade a
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doenças e enfraquecimento do sistema imunológico. Dar a oportunidade de
participação promovendo a auto-estima das pessoas idosas por meio do aprendizado
de uma nova língua é influenciar na expectativa de vida.
A preocupação com qualidade de vida na velhice somente ganhou
importância da década de 70 para cá, quando o contingente de velhos aumentou
significativamente. Cada dia mais, questões sobre o bem-estar físico, psicológico e
social dos idosos têm merecido destaque entre os estudiosos do envelhecimento.
Qualidade de vida implica em qualidade de oportunidades, de benefícios, de situação
econômica, de saúde, de educação, de lazer, de prazer, de realizações... Para se
afirmar que um indivíduo tem qualidade de vida é necessário comparar as condições
disponíveis que ele possui e as condições que ele deseja. A sociedade moderna
impede o velho de viver, obrigando-o, muitas vezes, a uma inatividade forçada,
despersonalizando-o.
O aprendizado de uma língua estrangeira intensifica os contatos sociais, a
troca de vivências, de conhecimentos e o aperfeiçoamento pessoal, na tentativa de
desenvolver novos papéis para o idoso. “Hoje é provado que a estimulação social, a
convivência em grupos, auxilia a regeneração do cérebro, ainda mais quando ligado
ao prazer de viver e de viver com outras pessoas” (LIMA, 2000:92).
Sabemos que a linguagem é um elemento de relacionamento humano e, no
aprendizado de uma nova língua, cada um se desenvolve de acordo com o próprio
ritmo. Por isso, o ensino e a aprendizagem devem ser vistos como atividades que
ocorrem no plano pessoal-psicológico. Logo, mobilizar interesses, ativar a
participação, desafiar o pensamento, instalar entusiasmo e confiança, possibilitar
acertos, valorizar avanços e melhorar a auto-estima devem ser as diretrizes da
atuação do educador na busca de tornar significativo o processo de ensinoaprendizagem.
Segundo o autor suíço Perrenoud (1993:150), o ensino é uma “profissão
relacional” cujas dimensões existenciais e afetivas não podem ser desconhecidas. Do
mesmo modo, Robert Connell (1985:117) menciona que o trabalho dos professores
não pode ser compreendido fora das relações emocionais que existem nas relações
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com os alunos, e administrar essas relações constitui parte relevante do processo de
trabalho do professor. Portanto, o professor deve buscar na dimensão afetiva a
otimização possível do processo de ensino-aprendizagem da língua alvo com os
alunos da terceira idade. E isso apareceu claramente, quando se tratava dos alunos de
Esperanto. Durante este trabalho, optou-se sempre que aparecesse uma língua
estrangeira usar letra maiúscula para designá-la, a fim de que se chamasse a atenção
para o número de vezes que elas aparecem nas falas dos entrevistados.
Aqui, não se pode deixar de destacar o importante papel do Doutor Paulo
Sérgio Vianna, médico, clínico geral, gastroenterologista e homeopata, grande
conhecedor do Esperanto que dá aulas da língua, gratuitamente. Versor de vários
livros do Português para o Esperanto, como por exemplo “Dom Casmuro”, o Doutor
Paulo tem papel fundamental e motivacional na vida desses alunos da terceira idade.
Homem maduro, com um cabedal vastíssimo de conhecimento está sempre disposto
a ajudar a quem precisa. Pertencente à religião espírita, leva a sério as necessidades e
as aspirações desse alunado. Apesar de não ter formação teórica pedagógica para dar
o curso, as aulas fluem com entusiasmo e paciência. Todos os seus alunos aqui
entrevistados citaram, pelo menos uma vez o seu nome, tamanha a influência que ele
exerce sobre seus alunos. Pude observar também que, no consultório, o Doutor Paulo
atende uma quantidade significativa de pessoas idosas, que vão procurá-lo para mais
do que uma simples receita de um remédio. Vão à busca de palavras e de um ouvido
atento para escutá-los.
As atividades em sala devem promover condições que contemplem a
integração da pessoa em seus múltiplos aspectos. Todos os seus domínios
constitutivos devem ser desenvolvidos, integrando-os, visto que os domínios afetivo,
cognitivo e motor constituem a unidade do ser (WALLON, 1981:233). Independente
do estágio em que a pessoa se encontra, ela é uma totalidade resultante da integração
destes domínios num ser em contínua metamorfose. A educação deve ter como meta
o desenvolvimento integral e faz-se necessário o conhecimento do professor sobre as
teorias de desenvolvimento, aprendizagem e de personalidade.
Falar uma língua estrangeira não implica em meramente produzir os sons
corretos, no momento certo. O discurso é comportamento, pois, a entonação, os
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gestos ou mesmo a ausência deles fazem com que o professor demonstre a sua
personalidade e a sua maneira de ver o mundo. Por isso, é importante que os
professores de língua estrangeira estejam conscientes do que eles estão fazendo, por
que e como estão fazendo. A essência de todas as formas de educação deveria ser
ajudar os professores a desenvolverem uma filosofia de ensino que os guiasse nas
suas atividades diárias. Não possuindo tais princípios, os professores estarão
expostos aos modismos e podem perder a credibilidade como profissionais. A
habilidade de ser um profissional reflexivo é a condição mais importante para o
sucesso do que qualquer outro fator, incluindo aqui a proficiência lingüística.

A maioria de nós, professores de línguas estrangeiras, faz o máximo possível
para adquirir um pouco mais de conhecimento na língua, da qual nós somos
professores. Muitas vezes, sofremos com o complexo de inferioridade causado pela
conscientização dos defeitos que sabemos que interiorizamos ao longo do nosso
próprio aprendizado. Nós vivemos num constante estresse, quando descobrimos quão
pouco nós sabemos sobre a língua que, supostamente, temos de ensinar. Na
realidade, a maioria dos professores de línguas, não-nativos, está consciente de que
são professores e aprendizes da mesma matéria.

Outro aspecto a ser debatido criticamente na conclusão é o de como os
profissionais são selecionados. Pessoas se voluntariam para dar aulas sem critérios de
formação prévia para trabalhar com o público idoso. Portanto, existe a necessidade
daqueles que oferecem serviços educacionais aos idosos cuidarem da formação e da
atualização dos seus profissionais. Muitas instituições recorrem a pessoas com maior
experiência de vida, pois estas “comumente dispõem de mais recursos adaptativos, o
que hipoteticamente lhes possibilita enfrentar melhor dificuldades ocasionais e
resolver problemas para os quais não existem soluções prontas” (CACHIONI,
2003:89). Ademais, os jovens professores não se sentem atraídos para a realidade
dessa faixa etária, uma vez que não foram socializados num contexto onde se
valoriza o idoso. Para estes professores mais novos “a velhice é uma questão médicosocial e não educacional” (Idem). É preciso despertar a atenção dos mais jovens para
a realidade dessa faixa etária.
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É necessário ajudar os idosos a continuarem a construir projetos para as suas
vidas, com o objetivo de permitir-lhes a continuação de seu crescimento como
indivíduos e cidadãos. A Sociedade Ocidental que procura recursos para prolongar a
vida, vê-se agora diante da preocupação em dar suporte a esta longevidade. É
importante que o velho tenha espaços na sociedade, como sujeito ativo, e que seus
direitos sejam respeitados.
Com a formação em Gerontologia o professor poderá atuar atento às
condições de aprendizagem significativas na velhice, estando, assim, mais capacitado
para entender o que acontece quando chegamos nesta etapa da vida. Espero poder
levar esta reflexão acerca da velhice e auxiliar no envelhecimento saudável do
próximo.
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Sexo

M

M

M

M

F

F

F

Idade

72

71

68

73

65

72

68

Romena

Brasileira

Brasileira

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

Nacionalidade

Viúva

Casada

Divorciada

Casado

Casado

Solteiro

Amigado

Estado
Civil

Judaica

Não declarada

Espiritualista

Católica

Católica

Espírita

Evangélica

Religião

Francês

Italiano

Esperanto

Esperanto

Esperanto

Esperanto

Esperanto

Língua
Estrangeira
Que Estuda

QUADRO 1

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.400,00
R$ 3.500,00

R$ 1.000,00

Professor do Ensino
Fundamental, Diretor de
Escola e Pedagogo
Professora de Ensino
Fundamental
Professora de Música e de
Inglês
Engenheira Química
Têxtil (exercida fora do
Brasil)

R$ 1.400,00

R$ 240,00

Renda

Sargento do Exército

Professor de História e
Geografia

Tipógrafo

Ocupação Anterior À
Aposentadoria

Ensino Superior
Completo

Ensino Superior
Completo

Ensino Superior
Incompleto

Ensino Superior
Completo

Ensino Fundamental
Completo

Ensino Superior
Completo

Até a 4ª série do
Ensino Fundamental
Incompleta

Escolaridade

Quadro 1

90

PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.

Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

ANEXO A
ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS

- Dados de Identificação do Idoso 1.

Qual é a sua idade?

2.

Qual é o seu estado civil?

- Hábitos de vida diária 1.

O (A) senhor (a) trabalha? Sim / Não. Em quê?

2.

O (A) senhor (a) exerce algum tipo de trabalho voluntário? Sim
/ Não

3.

Qual é a sua situação ocupacional atual?

4.

Qual é a sua renda familiar?

5.

Qual é o seu grau de escolaridade formal:

Analfabeto - Ensino Fundamental: Completo / Incompleto - Ensino
Médio: Completo / Incompleto - Ensino Superior: Completo /
Incompleto
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6.

Como o (a) senhor (a) se mantém informado?

Leitura de jornais / Leitura de revistas de informação / Leitura de
livros / Assistindo à televisão
7.

Quantas televisões o (a) senhor (a) tem em casa?

8.

Quem fica com o controle da televisão?

9.

O (A) senhor (a) acompanha a televisão através de canais
abertos?

10. O (A) senhor (a) acompanha a televisão através de canais
fechados (TV a cabo, TV por assinatura etc)?
11. O (A) senhor (a) assiste aos noticiários? Quantos?
12. O (A) senhor (a) costuma ler?
13. Que gênero de leitura prefere? Dê exemplos.
14. O que o (a) senhor (a) tem lido ultimamente?
15. Com que freqüência o (a) senhor (a) costuma ler?
Diariamente / uma vez por dia / duas vezes por dia / várias vezes por
dia / esporadicamente
16. Como o (a) senhor (a) usa o seu tempo de lazer?
17. O (A) senhor (a) freqüenta algum grupo, vai a reuniões,
excursões, participa de uma pastoral?
18. O (A) senhor (a) mora só ou acompanhado?
19. O (A) senhor (a) tem contato com pessoas mais jovens?
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- O aprendizado de uma língua estrangeira: experiência anterior
(motivos) 1.

Como, quando e por que o (a) senhor (a) começou a se
interessar por aprender uma língua estrangeira? / O que o (a)
levou a estudar uma língua estrangeira?

2.

O (A) senhor (a) teve alguém como modelo no passado que o
(a) levasse a aprender uma língua estrangeira?

3.

O (A) senhor (a) teve/tem tido (atualmente) algum tipo de
incentivo para aprender uma língua estrangeira?

4.

Para o (a) senhor (a), aprender uma língua estrangeira significa
melhorar o diálogo com os filhos e netos? Estar se
atualizando?

5.

O (A) senhor (a) já havia feito alguma tentativa anterior de
aprender uma outra língua, diferente da sua?

6.

Como foi essa tentativa?

7.

Qual o significado da aprendizagem de uma língua estrangeira
para o (a) senhor (a)?

8.

O que representa para o(a) senhor(a) aprender uma língua
estrangeira? (Finalidade utilitária? / “Agitar” no grupo? / Para si
mesmo?).

- Idade psicológica 1.

Quantos anos os outros pensam que o(a) senhor(a) tem?

2.

Com quantos anos o(a) senhor(a) se sente?

3.

Por que razão o(a) senhor(a) se sente com essa idade?
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- Expectativas1.

Como o (a) senhor (a) se sentia em relação à possibilidade de
aprender uma língua estrangeira?

2.

O que significa atualmente falar uma língua estrangeira?

3.

Como o (a) senhor (a) imaginava a língua estrangeira antes de
aprendê-la?

4.

Como o (a) senhor (a) se sentia/sentiu/sente durante a
aprendizagem?

- O aprendizado de uma língua estrangeira: experiência atual 1.

O que acha da língua estrangeira agora que a aprendeu?

2.

Qual o lugar desse aprendizado / dessa atividade na sua vida?

3.

Alguma coisa mudou nos seus relacionamentos após o
aprendizado?

4.

Que tipos de mudanças ocorreram? Com quem?

5.

Como é/foi a convivência com os seus pares? E com outros
alunos(a)s de faixas etárias diferentes da sua?

6.

O que a língua lhe trouxe como “ganho” pessoal?

7.

Como o(a) senhor(a) se sente como aprendiz?

8.

Como o(a) senhor(a) se sentia diante dos colegas e
professores? (Quando entrou, e quando saiu?).

9.

Quais as suas perspectivas de futuro? O que o (a) senhor (a)
vai fazer com este aprendizado? E daqui para frente, quais os
seus planos já com a língua estrangeira aprendida?
94
PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.
Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

Anexo A 95

10. Que horizontes a aprendizagem da língua estrangeira está
abrindo para o (a) senhor (a)?
11. Quais as temáticas que mais lhe interessaram? Por quê?
12. Como o (a) senhor (a) se sente ao falar uma outra língua?

- Bem-estar subjetivo 1.

O que o(a) senhor(a) diria para alguém idoso que quisesse
aprender uma língua estrangeira?

2.

Na sua vida, o que lhe dá prazer?

3.

O que é estar bem na velhice?

4.

O que é ser feliz na velhice?

5.

Na sua opinião, o que é sentir-se bem na vida / estar satisfeito
com sua vida?

6.

O que o (a) senhor (a) acha que faz as pessoas mais velhas se
sentirem felizes?

7.

Qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de
vida do idoso?
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ANEXO B
TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO

Essa pesquisa tem como objetivo conhecer, analisar e avaliar como se dá o
aprendizado de uma língua estrangeira na velhice, sob a ótica do próprio idoso e,
visa em estudo mais aprofundado esclarecer e auxiliar a orientação desses alunos
idosos. Desse modo, como pesquisadora, comprometo-me a garantir o anonimato
do entrevistado.
Eu, _________________________________________________________
aceito participar da pesquisa para a qual fui convidado (a) respondendo às
perguntas da entrevista (roteiro anexo), que faz parte da Dissertação de Mestrado
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob responsabilidade da
pesquisadora Elizabeth Thomaz Pereira.
Sei

que minha participação é livre, não-obrigatória, podendo ser

interrompida por minha decisão a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.
Data: _________/____________/__________

Assinatura do entrevistado

Elizabeth Thomaz Pereira - Assinatura da Pesquisadora
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Entrevista com Helena 1 (nome fictício).
Data: 27/11/2003
Duração: 35 minutos
Entrevistadora: Helena, qual é a sua idade?
Helena: 68 anos.
E: Seu estado civil?
H: Viúva.
E: A senhora trabalha?
H: Não.
E: Exerce algum trabalho voluntário?
H: Não.
E: Qual a sua renda familiar, aproximadamente?
H: Até mil reais por mês.
E: Qual seu grau de escolaridade?
H: Meu grau é superior, sou formada em Engenharia Química, na Romênia,
mas não trabalhei no Brasil.
E: Completo, então? A senhora fez a faculdade todinha?
H: Não, trabalhei 16 anos, mas depois por motivos familiares eu vim para o
Brasil e aqui eu não trabalhei.
E: Como a senhora se mantém informada? A senhora lê jornais, revistas?
1

A entrevistada, por ser romena, tem muita dificuldade em falar bem a língua portuguesa, porém foi
nossa escolha não corrigir, para se tornar mais autêntica.
98
PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.
Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

Apêndice 99

H: Leio diariamente jornal, pois eu tenho uma assinatura do Estado de São
Paulo. Várias revistas, não compro todas, mas... Sou sócia de um clube. Em geral
faço alguns cursos para a terceira idade, na USP, tenho muitas amigas, a gente
conversa...
E: A senhora assiste à televisão?
H:

Bastante,

porque

sou

sozinha,

moro

sozinha,

então

é

meu

companheiro.((risos))
E: Quantas televisões há em sua casa?
H: Uma.
E: A senhora assiste aos canais abertos? Ou a senhora tem TV por assinatura
ou similar?
H: Agora não; tinha, mas por motivos financeiros desliguei a Net e agora só
tenho esses canais normais.
E: E a senhora assiste a noticiários?
H: Noticiários, obrigatoriamente.
E: Quantos?
H: Pelo menos de manhã, na hora do almoço, três por dia, pelo menos, às
vezes, mas na Globo assisto às seis e meia, à uma e meia, e às oito da noite, quase
obrigatório.
E: O que costuma ler, além do jornal? Livros?
H: Eu leio livros também.
E: De que tipo de livros a senhora gosta?
H: Eu gosto de romance, por coincidência, recentemente, eu não li muito, vou
ao cinema, assim...
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E: Ultimamente a senhora não tem lido muito?
H: Não.
E: Quando a senhora lê, a senhora costuma ler mais de manhã, à tarde, à
noite?
H: De tarde, mais de tarde. Para falar a verdade, eu assisto às novelas da rede
Globo, mas de tarde, eu não estou saindo de casa, e se eu encontro com amigas a
gente também conversa.
E: E o que a senhora costuma fazer, além de encontrar com suas amigas para
seu lazer?
H: Vou à casa do meu filho, tenho a Judite, tenho mais um filho, tenho meus
netos, agora tenho neto pequeno, vou, pelo menos uma vez por semana, mora mais
longe, brincar com esse neto que tem três anos e meio, e faço minhas coisas em casa,
sozinha, porque eu não tenho empregada, tenho uma faxineira duas vezes por mês.
Então, lavo, passo, faço minhas coisas, um pouco de comida, não muita, para mim
pessoalmente, tem dia que vou comer nesses “por quilo” para não comer sozinha. E
assim passa o tempo.
E: A senhora freqüenta algum grupo, reunião, vai à excursão? Pastoral de
igreja?
H: Não, primeiro porque eu sou judia, não tem nada a ver com igreja.
Grupos, como te falei, vou a um que se chama “Roda de história” em uma biblioteca,
que se chama Álvaro Guerra, em Pinheiros, aqui em São Paulo, onde a gente reúne
só mulheres da terceira idade, já faz...Desde 2000 que estou freqüentando lá, toda
terça-feira de tarde, das duas até cinco e meia e lá nós fizemos um livro de história
do cinema, fizemos um livro, cada uma escreveu suas lembranças de cinema,
fizemos uma coisa de lembranças de brincadeiras, tem uma moça que é muito ativa
nesse centro. Cada uma escreveu, desenhamos lembranças de nossas brincadeiras,
com esse grupo a professora tem atividades com um grupo de crianças, e ela fez a
ligação com a gente, nós criamos uma amizade e tem uma pequena correspondência
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entre a gente, a gente se visita, e isso é toda terça-feira... E na parte da manhã, esse
ano não tinha, provavelmente no ano que vem vai ter, eu entrei em um curso de...
Esse mês está tendo um livro, com as atividades da USP, da Faculdade para a
Terceira Idade, tem várias palestras, tem até cursos regulares e eu fiz, o ano passado,
eu fui atrás porque foi na faculdade de Química. E acabei fazendo um curso na USP,
fui atrás daquele nome, na faculdade de Química, mas no fim, o professor fez uma
coisa de Psicologia, mas continuei com livro, filosofando. Eu consegui acompanhar.
E: A senhora trabalhou 16 anos na Romênia, como engenheira química. A
senhora nunca deu aula?
H: Não, trabalhei em uma fábrica têxtil, eu sou engenheira química têxtil. Em
uma fábrica têxtil na parte de tingimento, parte química de uma fábrica têxtil.
E: Em sua casa mora a senhora e...
H: Eu e eu.
E: Que contato a senhora tem com os netos, os filhos...
H: Com os genros, as noras...
E: E com pessoas mais novas, tem o menininho, com quem a senhora se
corresponde?
H: Não é se corresponde, é só assim de brincadeira...
E: Quer dizer que a senhora tem sempre contato com gente mais nova?
H: Tenho, primeiro meu filhos, eu tenho 60 e eles 40, os filhos, de 14, os
filhos de minhas amigas, aniversário de uma vem o filho, vem o neto...
E: Quando, como e por que a senhora começou a se interessar por aprender
uma língua estrangeira?
H: Eu acredito que iria gostar... Agora, na terceira idade?
E: Agora na terceira idade.
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H: Eu acredito que eu gostei, quando comecei a estudar no colégio, mas
muito pouco tempo, três ou quatro anos, uma vez por semana, Francês. E vi que tinha
esses cursos para a terceira idade, e de graça, e eu comecei a entrar... era aqui perto.
Eu gostei.
E: Há quanto tempo?
H: Há três anos atrás, começando com uma professora. Esse é o livro.
E: Três anos atrás?
H: Três anos atrás comecei com uma outra professora e fiz mais ou menos até
a lição 50, depois acabou. Ela foi embora. Agora, esse ano, veio outro professor e ele
começou do começo e chegamos no 17, de novo ((risos)) e acabou, ontem acabou,
foi o encerramento das aulas.
E: Mas continua no ano que vem?
H: Acredito que sim, ele é professor de Francês, estava desempregado e
pretende procurar emprego. Se vai dar para corresponder com os horários, isso é um
problema do governo.
E: A senhora teve na família, no passado, alguém que se interessasse por
estudar língua, um modelo?
H: Não. Talvez a vontade de viajar, talvez, antes de chegar... Primeiro que o
romeno é parente, é uma língua latina, do Francês. Na Romênia, parece que este ano
é um país que sempre copiou a França e sempre existia, e tem muitas palavras
francesas dentro da língua romena, e a gente fala sem querer, merci, au revoir. Eu
tive oportunidade de ficar só cinco dias em Paris, nessa minha vinda para o Brasil, eu
acho bonito.
E: E, atualmente, alguém a incentiva a estudar?
H: Não.
E: Isso parte só da senhora?
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H: Só. Da minha parte, a vontade de saber e esses cursos da terceira idade
fora dos conhecimentos e a ligação que a gente faz, a gente faz amizades. Claro, a
gente troca cadernos, festa de encerramento, troca telefone, a gente faz um almoço de
despedida, um almoço de não sei o quê, um presente para o professor, esse professor
é muito simpático, ele traz canções em Francês e a gente cantou muito...Duas horas
por semana fora do...A gente aprende, esses livros, já li em casa. Ele mandou a gente
ir ao cinema, eu não fui, para ver filmes falados em Francês. Agora, no final do ano,
ele trouxe “O Pequeno Príncipe” em Francês, ele leu para a gente, fizemos um cartaz
no Parque da Água Branca, em Francês, sobre o Pequeno Príncipe, para a gente não
ficar só, especialmente para não ficar sozinha.
E: E a senhora que está estudando, fazendo curso aqui e ali, achou que
melhora o diálogo com seus filhos e com seus netos?
H: Acho. Com certeza, 100%. Sem querer dá uma outra conversa entre mãe e
filhos, ah, eu fui ao curso, você tem mais fofoca a contar, uma coisa que você ouviu
de outra amiga, e eu acho que, do meu ponto de vista, da minha saúde mental, eu
acho super, super importante. Faz parte da psicologia. Tem algumas que vão ao
psiquiatra, eu até agora não, não sei mais em frente, sem querer, lá, essas duas horas
que tenho, agora em dezembro vou sentir falta. Não tenho que acordar cedo. Tinha
que acordava seis horas da manhã para ficar oito horas lá, demora uma hora da
minha casa até a cidade universitária, mas não sei, no momento que eu entrava na
cidade universitária, eu me considerava mais importante. Para mim, sozinha. É muito
importante. Essa coisa foi muito bem feita e pretendo continuar ano que vem, no
início do semestre, na USP eu vou continuar, é longe, vou de dois ônibus, mas até
que vou me segurando. Tem aqui na PUC, tenho uma amiga que faz...Mas eu não fiz
porque aqui é pago.
E: E a senhora acha importante também para se manter atualizada?
H: Sim, porque lá não se fala só de Francês, só de filosofia, ou só de química,
se fala de tudo. Fala-se muito de cinema, tem alunas que estão muito mais ativas que
eu, talvez porque eu não dirija, vários deles dirigem, o deslocamento é difícil para
mim.
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E: A senhora havia me dito que estudou Russo, como foi essa história do
Russo?
H: É...
E: Na escola?
H: É, na escola...A língua estrangeira que a gente aprendeu na Romênia esses
anos...
E: Além do Russo, a senhora não estudou mais nada?
H: Não. A língua estrangeira é como aqui se aprende o Inglês...
E: Assim como se estuda Inglês, a senhora aprendeu Russo lá. E a senhora
veio para o Brasil sem falar Português?
H: Sim, eu não sabia como era Português.
E: Então a língua portuguesa foi uma língua estrangeira que a senhora teve
que aprender. Como foi essa experiência?
H: Acho que se você mora em um país que fala outra língua você aprende.
Primeiro porque o Romeno é uma língua latina, que é muito parecida, não é...Até que
vocês falam aqui no Brasil que os romenos são inteligentes, eu tenho amigas, eu
tenho menos de trinta anos no Brasil, mas tem amigas que estão há muito mais
tempo, mas todo mundo aprendeu. Eu fiz durante alguns meses, tinha um manual de
língua portuguesa para estrangeiros, eu tinha uma professora...
E: A senhora nunca foi para uma escola formal estudar Português?
H: Não, por isso posso falar que problemas familiares não deixaram, por
exemplo, eu estudei muito, gostava de estudar e aqui em Português, eu me considero
meio analfabeta, porque eu escrevo, mas eu acredito que eu escreva errado. Com
certeza, porque sou de ler, mas não tive oportunidade. Até correspondência, agora
menos, eu tinha com amigas da Romênia, de países para aonde elas foram. Eu tenho
uma irmã que eu visitei agora, mas só em Romeno. Então eu não tive oportunidade.
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Só a Judith que foi uma vez viajar, a gente se escreveu, mas muito mal,
portunhol.((risos))
E: Seu marido era brasileiro?
H: Não, era romeno também, mas de mais anos aqui. E aprendeu assim com a
vida, falando, indo, lendo, não sei se eu falo bem, mas mais ou menos.
E: Freqüentando muito lugares, quantos anos os outros pensam que a senhora
tem?
H: Nunca...
E: Nunca questionou isso?
H: Não...
E: E a senhora, com quantos anos a senhora se sente?
H: Não tem uma idade...Depende da lua. Porque a vida tem muitas coisas,
não é fácil. Tem dias que eu me sinto mais nova, depende...((risos))
E: E como a senhora se sentia, quando começou a estudar o Francês? A
senhora ficou imaginando como ia ser? A senhora teve essa expectativa?
H: Não. Eu fui lá, não só eu como todo mundo. Nessas conversas de amigas,
que se faz enquanto eu fui caminhar, em um parque perto da minha casa, ah, tem um
curso de Francês, daí eu fui. Entendo, até sei que tem graduação, dá para segurar,
quando eu comecei Inglês estava mais difícil, mas outras daqui, todo mundo sabe
pelo menos um pouquinho de Inglês. Eu não tinha oportunidade...
E: Quanto tempo a senhora estudou Inglês?
H: No SENAC, um semestre ou dois, não me lembro. Quando cheguei, e aqui
um semestre, não porque eu não quis, porque se tiver eu vou de novo, mas a
professora não quis, essa coisa de pagamento e depois outra série não tinha gente
suficiente. Talvez no ano que vem, vamos ver.
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E: Quer dizer que a sua convivência com as pessoas nesses grupos é ótima?
H: Muito boa.
E: E com os alunos da faixa etária diferente da sua?
H: Não tenho oportunidade, só lá no SENAC, mas isso foi há vinte anos, eu
também estava mais nova, e me sentia assim um pouquinho deslocada, um
pouquinho de vergonha de ler...Era Inglês e meu Inglês, de verdade, na época eu não
sabia nada, nem ler, mas foi bom, a gente fez no fim do ano o amigo secreto, e tenho
até agora uma bandeja que uma menina, que foi meu amigo secreto me deu ((risos)).
E: Para a senhora, estudar línguas é importante para se comunicar com os
outros e encontrar as pessoas?
H: Para mim, sim. Eu não sei, tem algumas pessoas que fazem no sentido que
vão viajar nesses países que falam...O Inglês em todo mundo, mas o Francês...Eu não
fiz por isso, talvez, sei lá, mas não vou...
E: Como é que a senhora se sente como aluna agora? Dentro da sala de aula?
H: Eu não sinto nada.
E: Não?
H: Não. Sento no banco, a gente escreve, fiz até umas provas, mas não tem
nada...
E: A senhora não tem problema com o professor, nada disso?
H: Não, não. O professor é mais jovem do que a gente...
E: Não fica com vergonha?
H: Não...Cada um lê uma frase, quando tem pergunta, depois ele escreve
alguma coisa na lousa, depois entra um verbo... ele faz... Conjuga o verbo, essas
coisas de gramática, mas o resto não. Uma vez ele fez uma prova que depois, até ele
se desculpou porque ele viu o nível...Dezesseis quinze alunos lá têm vários níveis,
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algumas pessoas que lembram mais, outras menos, entre nós mesmos, tinha
oportunidade de falar, viajaram, tem muitas entre essas 15 pessoas, cada uma tem sua
história. A gente não se conhece muito bem, mas depois ele deu uma prova no fim do
semestre passado, e estava um pouco difícil, mas acho que ninguém se importou, ele
queria colocar notas, esse professor é mais novo, mas depois, agora deu tudo certo.
Trouxe gravador com discos em Francês, foi muito divertido...((risos))
E: Diga-me: a senhora pretende continuar estudando?
H: Sim...
E: E a senhora não tem um plano mais específico para esse Francês? Estudar
por estudar...
H: Se der para eu usar essa língua em outra coisa...
E: Eu não sei aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro a Aliança Francesa
costumava ter muito evento gratuito, exposições, filmes...Eu não sei aqui.
H: Tinha uma aluna, e eu faltei mais de um mês que eu viajei, mas tem uma
Sofia, ela traz essa novidade de filmes, e parecem, amizades, não posso falar nesse
grupo agora, no outro eu tinha mais, nesse umas duas meninas, a gente se fala por
telefone e tem uma que estava falando muito da Aliança, que lá tem...Ela tem um
filho, talvez com o tempo a gente vai aprendendo...
E: Porque a Aliança Francesa costumava ter sessão de cinema gratuita...
H: Tem, ela avisou uma vez, na hora do café, eu não fui. Algumas foram com
o professor.
E: A senhora já disse que ele leva música, vocês debatem sobre filme, qual é
a temática que mais lhe interessa? Filme, música, cultura francesa.
H: Não, cultura eu não posso falar que a gente chegou tão longe não.
Qualquer coisa, filme em Francês eu gostava porque eu tinha oportunidade, até na
Romênia de ver, mas...Música é divertida. Não vou começar a cantar sozinha porque
não tenho voz, mas se cantar todo mundo, eu canto.
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E: E como é que a senhora se vê falando Francês?
H: Eu não me vejo.((risos))
E: A senhora não se vê? Por que a senhora já está falando alguma coisa, não
está?
H: Também eu vou te falar uma coisa, foi mesma coisa com Português,
necessidade, provavelmente, e agora, por coincidência a gente não encontrou as
passagens via Air France, via Paris, quando eu fui à Romênia, porque eu queria isso,
eu tinha necessidade de me virar um pouquinho lá no aeroporto porque da outra vez,
com meu pouco conhecimento eu consegui, tinha um problema lá, eu acho que,
talvez, por necessidade, eu abrisse a boca...
E: O que a senhora diria para alguém idoso que quisesse aprender uma língua
estrangeira?
H: Para aprender, só que tenha paciência, tem que ter bastante paciência.
E: O que lhe proporciona prazer?
H: Agora, nesses meus 68, ah, estar com saúde, primeira coisa, a felicidade
dos filhos, dos netos, eu gosto de me arrumar mais ou menos, conforme as
possibilidades. Dentro desse ponto de vista eu sou relativamente modesta, nunca fui
e nem vou ficar agora, mas nessa hora da vida, conseguir viajar.
E: E o que é estar feliz na velhice? É estar com saúde?
H: Saúde é a primeira coisa.
E: O que é a seu modo de ver sentir-se bem, estar satisfeita com a vida?
H: Em que sentido? Como eu te falei, primeira coisa é a saúde. Uma pessoa
que está na velhice, relativamente sozinha, digo sem companheiro...A primeira coisa
é se sentir bem, não precisar de ajuda, nem material, nem dos filhos, nem de outra
pessoa. É bom ter filhos, ter netos para conversar, para isso, mas...Porque eles têm a
vida deles e é muito difícil eles ficarem na sua. Você não tem com quem chorar.
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Toda pessoa precisa de um ombro e filho não é muito ombro. Filho precisa ele
também de um ombro. Eu, por exemplo, só quando eles ligam, não falo muito, não
me sinto bem.Sei que não pode. Se eu falo num telefone do trabalho, ah estou com
dor de cabeça. Eu não sou uma chorona, por enquanto. Mas a primeira coisa é isso.
Lógico, se você tem uma coisa, você quer para os outros também, na parte material, e
o bem-estar da família inteira, dos filhos, dos netos e o bem-estar dos outros também.
E: Qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de vida do
idoso de um modo geral?
H: Aqui no Brasil? Não sei o que vai acontecer.
E: A senhora esteve na Romênia com a sua irmã. Sua irmã tem quantos anos?
H: Ela é cinco anos mais velha que eu, 73.
E: Comparada à sua vida aqui no Brasil, como é a dela lá?
H: Vivemos...Ela, infelizmente, tem menos saúde que eu. Ela também...
Mesmas coisas. Ela não tem filhos...Completamente uma vida diferente Tem um
marido. Uma vida completamente diferente, únicas irmãs, mas com vidas
completamente diferentes, cada uma passando pela vida diferente. Fomos criadas
juntas, mas...
E: A senhora veio para o Brasil há trinta anos?
H: Com quarenta anos, menos...Quarenta eu fiz no Brasil, em 75...
E: Então, está bem, muito obrigada...
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Entrevista com o Álvaro (nome fictício).
Dia: 11/11/2003.
Duração: 24 minutos.
Entrevistadora: Álvaro, qual é a sua idade?
Álvaro: 72.
E: Qual é o seu estado civil?
A: Amigado. Não deu certo o casamento.
E: O senhor trabalha?
A: Sou aposentado.
E: O senhor faz algum tipo de trabalho voluntário?
A: Faço em casa. Limpo a horta.
E: Qual é a renda familiar em sua casa?
A: É só eu, ganho R$240,00.
E: O salário mínimo. Qual o estudo que o senhor tem? O senhor estudou até
quando?
A: O Esperanto?
E: Não. O que o senhor estudou na escola regular?
A: Ah! Escola de tipografia, eu não tive...Fiz até o quarto ano, quinto ano, né?
E: Mas o senhor fez completo ou não?
A: Completei, só que eu não tive o diploma porque a professora disse que se
eu quisesse tirar o diploma tinha que entrar no ginásio e daí eu não consegui, né? Eu
era pobre, né?
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E: O senhor gosta de ler?
A: Gosto, livro sério, né?
E: E me diga, o senhor lê jornal, revista, alguma coisa assim?
A: Jornal, revista.
E: E o senhor assiste à televisão?
A: Assisto televisão.
E: Quantos aparelhos de TV têm em sua casa?
A: Tem uma só, tem uma boa.
E: Tem controle remoto?
A: Não.
E: A que noticiários o senhor assiste?
A: Quais os programas?
E: Quais os noticiários, quais os jornais? O senhor assiste a jornal na
televisão?
A: Eu ganho jornal. Eles me dão aí.
E: Não, na televisão. O senhor assiste ao jornal?
A: Ah, na televisão. Eu assisto.
E: Qual o senhor assiste?
A: O da Globo. É bom, né?
E: O senhor disse que ganha muita coisa para ler.
A: Eu ganho muita revista do Doutor Paulo. E poesia eu gosto muito.
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E: O senhor gosta de ler poesia?
A: Gosto e escrevo também.
E: O senhor escreve poesia? Que bom! Eu acho tão bonito. E me diz uma
coisa, o que o senhor tem lido ultimamente? O senhor tem lido poesia?
A: Tenho, eu ganhei um livro de poesia, eu esqueci o nome, como é que é?
Deus te ajude. Eu esqueci o nome agora.
E: A que horas o senhor costuma ler?
A: Cedo.
E: O senhor gosta de ler de manhã?
A: Cedo, porque a vista ajuda, né?
E: E o senhor só lê de manhã? Não lê no resto do dia?
A: O resto do dia, seis horas eu converso um pouco com os colegas, depois eu
vou assistir televisão, assisto às novelas e vou dormir.
E: Quando o senhor tem folga disse-me que gosta de conversar com os
amigos. Que mais o senhor gostava de fazer quando tinha folga, lá do serviço da
gráfica? O que o senhor gostava de fazer?
A: Eu gosto de escrever mesmo, poesia.
E: Além da aula de Esperanto, o senhor costuma freqüentar algum outro
grupo?
A: Eu freqüento a Assembléia de Deus, né?
E: Ah, o senhor freqüenta a Assembléia de Deus. E quantas vezes o senhor
vai lá?
A: Duas vezes, quinta e domingo.
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E: Quem é que mora com o senhor além de sua companheira?
A: Um sobrinho.
E: Bem jovem?
A: Ele é bem jovem. Tem 25 anos.
E: Além desse sobrinho há mais alguém jovem com quem o senhor convive?
A: Não, só tem ele.
E: Como e quando o senhor resolveu estudar Esperanto?
A: Desde o começo?
E: Desde o começo.
A: Eu trabalhava em tipografia e tomei conhecimento pelos colegas. Gostava
deles. Daí comecei a estudar com eles e tirei um diploma de, como é que chama, de
aprendizado...
E: E isso foi quando?
A: Eu não sei a data direito, não. Meus colegas já morreram, os colegas de
Esperanto, esses que eu trabalhei junto já morreram. Os que aprenderam comigo já
morreram, não tenho mais lembrança de nada.
E: E daí o senhor começou a aprender Esperanto
A: Em São Paulo eu já sabia do Esperanto, mas não dava tempo, porque eu
tinha que trabalhar muito e a condução era difícil. Aí a minha mãe estava passando
mal aí em Lorena, sozinha aí, e minha idade já não dava para trabalhar lá, daí eu
acabei pedindo a conta lá e vim para Lorena. Aí, eu trabalhei em umas duas gráficas
aqui, e aí minha mãe morreu, minha irmã morreu, morreu todo mundo e eu fiquei
sozinho, e aí eu arranjei a companheira, né?
E: E o senhor ficou com essa companheira?
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A: Foi.
E: Naquela época em que o senhor estudou Esperanto, o senhor parou um
tempo e depois voltou. Quando foi isso, o senhor se lembra?
A: Tem um papel aqui com a data da inscrição. Deixa eu ver...Eu não guardo
na memória, eu tenho memória ruim.
E: Em 99.
A: Minha memória não dá para guardar nada mais.
E: O senhor me disse sobre falar outras línguas... Como é essa história de
conhecer Italiano?
A: Eu trabalhei na gráfica de um italiano, e ele mostrava um lugar para eu
morar também, e eu convivi com ele no trabalho e na moradia.
E: Isso foi em São Paulo?
A: Em São Paulo, ali na estação do Norte, né? Rua Rangel Pestana. Tinha
bastante italiano. Eu gostava deles, porque eles bebiam bastante vinho e eu gostava
também do vinho, e tinha a igreja lá que fazia festa e era uma vizinhança boa, né.
E: E o senhor chegou a falar Italiano?
A: Com eles, sim.
E: O senhor falava Italiano com eles. O senhor não lia nem escrevia em
Italiano?
A: Não. Eu aprendi só falando.
E: Só falava. E o senhor falou também alguma coisa de Espanhol, como é
que foi a coisa do Espanhol? Conta para mim.
A: O Espanhol...Lá tem muitas pessoas, era o tempo que aqueles, como é que
chama, bolivianos, revoltavam lá na terra deles e começavam a trabalhar em São
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Paulo e eu convivi com muitos deles também lá na pensão e eu tinha que conversar
com eles. E aí, o Esperanto, eu achei ele muito parecido com o Romeno, né? Porque
tinha os romenos que moravam também na pensão, mas eu não entendia o que eles
falavam, mas é mais ou menos parecido, o Esperanto, eu simpatizei com a língua.
E: E hoje em dia, quem é que o incentiva a estudar o Esperanto? O Doutor
Paulo?
A: O Doutor Paulo, o Doutor Marcos, a colegada, né?
E: E me diz uma coisa, como é que é falar o Esperanto agora comparando
com o Italiano e o Espanhol que o senhor aprendeu lá atrás, em São Paulo? Qual é a
diferença? Porque agora o senhor está sentando para estudar e da outra vez o senhor
só...
A: Foi só na prática, né?
E: Da outra vez foi só na prática, agora tem livro, tem todo material.
A: Eu falava errado, mas falava alguma coisa.
E: Mas se comunicava?
A: Não certo.
E: E agora, como é essa tentativa de estudar Esperanto? É bom isso?
A: É interessante. Eu escrevo poesia, já tenho correspondente.
E: É? O senhor escreve para a pessoa?
A: Escrevo.
E: Quer dizer que a poesia que o senhor escreve é em Esperanto ou em
Português?
A: É em Português e em Esperanto, né? Eu ganhei um prêmio e agora estou
concorrendo a outro prêmio, em Guará.
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E: De poesia em Esperanto?
A: De poesia em Português. Em Esperanto, eu escrevo para a moça da
revista.
E: O senhor já escreveu poesia em Esperanto também?
A: Também.
E: Ah, que bom! O que é aprender Esperanto para o senhor? Qual o
significado de aprender Esperanto?
A: O Esperanto é... É ganhar mais conhecimento...Eu estou velho, não
interessa muito, mas eu acho gozado, divertido.
E: O senhor gosta de vir para a aula, de encontrar com os outros? Como é
isso?
A: Gosto, a colegada é ótima.
E: A colegada e ótima?... Quantos anos as pessoas pensam que o senhor tem?
A: Como é que é?
E: Quantos anos os outros pensam que o senhor tem?
A: Eu não sei, eles não perguntam, mas sabem, né?
E: E com quantos anos o senhor se sente? O senhor se sente com essa idade
que o senhor tem? Mais ou menos?
A: Eu me sinto mais jovem.
E: O senhor se sente mais jovem?
A: Eu parei de beber, eu parei de fumar, e quando eu entrei para igreja eu me
sinto mais jovem porque Deus me dá uma força.
E: E sua companheira, ela dá força, também, para o senhor estudar?
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A: Ela é o seguinte, ela não tem estudo, é analfabeta. O jeito dela é agreste,
bravo. Só eu que entendo.
E: Ela não entende que o senhor estuda Esperanto? Ela não gosta?
A: Não, ela gosta. Ela gosta das minhas colegas, da Dona Delia, da Dona
Marlene, ela gosta.
E: Como é essa experiência de falar Esperanto? O senhor já falou em
Esperanto?
A: Eu já.
E: E como o senhor se sente falando em Esperanto?
A: Parece Italiano.
E: Parece Italiano? Lembra o senhor do tempo que o senhor falava Italiano?
A: É.
E: E o senhor tem vergonha de aprender, tem vergonha de falar errado, de
errar?
A: Eu chuto, né?
E: O senhor não tem...
A: Se tiver que falar eu falo, mas só com papel escrito assim, né? Porque de
improviso e difícil.
E: O senhor acha que mudou alguma coisa no seu relacionamento com sua
companheira, com seus colegas, depois que o senhor resolveu estudar o Esperanto,
seriamente?
A: Mudou bem.
E: Mudou como?
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A: Eu me considero inteligente, desde que eu comecei a ir ao Esperanto, eles
me consideram inteligente, a vizinhança. Mas ninguém gosta muito de conversar
comigo, né? Eles são esquisitos.
E: E na sala de aula, o senhor conversa bastante com seus colegas?
A: Converso. Com o Doutor Paulo, ele mexe com a gente, né? Pergunta as
coisas. É bacana.
E: Eu vi que há pessoas mais novas... Então... O senhor conversa com esse
pessoal mais novo ou o senhor fica quietinho?
A: Fico quietinho, espero a minha vez e daí eu falo. É por companheirismo.
E: E o que o senhor acha que está melhorando na sua vida estudando
Esperanto? O senhor acha que melhorou alguma coisa na sua vida estudar
Esperanto?
A: Melhora sim. Eu tenho...A gente tem um cabedal grande dos colegas e em
qualquer apuro eles podem auxiliar a gente, né? Eles têm me auxiliado muito, né?
Eu não gosto de ficar reclamando da minha vida, mas eu passo muita dificuldade
com o salário mínimo, né? A mulher, e imposto.
E: O senhor mora onde?
A: Lá em cima na Santa Edwiges. Passando a igreja.
E: Quando o senhor começou a aprender aqui era mais ou menos a mesma
turma de hoje?
A: É a mesma coisa, os colegas é a mesma coisa, a língua é a mesma coisa.
E: E o seu relacionamento com eles? Porque já faz um tempo que o senhor
está aqui com eles... É diferente de quando começou?
A: Melhora mais, né?
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E: Melhorou? E me conte um pouco como é que o Doutor Paulo convenceu o
senhor de vir para cá estudar Esperanto?
A: Não convenceu. Eu cheguei na aula mesmo. Tinha uma faixa grande deles,
era a Casa da Cultura, eu cheguei e entrosei com eles. O Doutor Marcos foi o
primeiro.
E: O senhor tem planos com esse aprendizado de Esperanto?
A: Tenho para a poesia em Português. Eu tenho planos de fazer um livro, mas
o dinheiro ainda não deu, porque patrocinador é difícil. Fazer um livro pequeno,
porque...Tenho bastante, tenho que fazer um livrinho pequeno para vender e depois
fazer outro.
E: Poesia sobre o quê? O senhor escreve sobre tudo?
A: Sobre tudo. Aqueles temas...Eu bebia e tinha muita inspiração, quando eu
estava sozinho eu tinha inspiração demais, então, eu escrevia muito, sobre tudo.
Sobre a pinga mesmo eu escrevia muita coisa.
E: E o senhor sempre escreveu, desde pequeno? Quando é que o senhor
começou a escrever?
A: Ah não. Foi aqui mesmo em Lorena. Comecei em São Paulo, mas lá eu
não tinha tempo. Eu tinha inspiração para escrever, mas só que eu não tinha tempo. E
eu tinha muita saudade da minha terra e eu não podia ir lá.
E: O senhor nasceu onde?
A: Eu sou de São Lourenço.
E: E sua mãe também era de lá ou era daqui?
A: Minha mãe também nasceu lá. Agora minha mulher é da divisa da Bahia
com Minas, né? Meus parentes são todos lá de Minas, São Lourenço, Caxambu...
E: E o senhor já leu livro de poesia em Esperanto?
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A: Já.
E: E o que o senhor achou de poesia em Esperanto?
A: É divertido. É bom.
E: Há uma moça francesa que veio aqui e todo mundo fala dessa moça que
ficou na casa da Dona Delia, né? O senhor chegou a conhecê-la?
A: Cheguei.
E: E o senhor falou com ela em Esperanto?
A: Não falei. Não tive a oportunidade. A Dona Delia que falou bastante. Eu
não tive oportunidade de falar com ela.
E: O que o senhor diria para alguém idoso que quisesse aprender o
Esperanto?
A: Tá em tempo ainda.
E: Tá em tempo? O que lhe dá prazer na vida?
A: Eu não tenho muita coisa, não. Só ler, escrever. Poesia, né?
E: O que é estar bem, feliz na velhice?
A: O que é estar bem, feliz? Bem, eu nunca senti isso não. É estar com Deus,
né? Deus é uma segurança. Vai bem ou mal, mas está com Ele. Só isso, só.
E: O senhor não acha que ter deixado a bebida é uma maneira de estar bem
na vida e estar satisfeito com a sua vida?
A: É sim. É porque a pessoa fala muita coisa, e no outro dia não lembra nada,
então, eles inventam muita história. Eles falavam que eu virava lobisomem. E virei
mesmo, uma vez eu cheguei no supermercado, todo mundo correu. Até em São
Lourenço, eu virei, né? Mas eu não sei de que jeito, eu estava assim traspassado.
E: E o que o senhor acha que faz as pessoas mais velhas se sentirem felizes?
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A: Só se tiver bastante dinheiro.
E: O senhor acha que só o dinheiro que faz as pessoas mais velhas felizes?
A: Só o dinheiro.
E: E o que é que falta ainda para melhorar a qualidade de vida do idoso, de
um modo geral?
A: Eu achava que devia ter uma colônia de velhos, para as pessoas cuidarem
direito do velho. Eu mesmo estou nessa aí.
E: A sua companheira é idosa que nem o senhor ou é mais moça?
A: Ela é nova, tem 50 anos. Mas ela não tem paciência comigo, não. Então, a
minha vontade era ir para um asilo, mas eu não sei como é o asilo, não sei se eles
tratam bem, também.
E: Sua companheira também trabalha?
A: Não trabalha, agora estou arranjando...Ela tem problema psicológico,
psiquiatria, né? Então ela, agora a moça está arranjando para ela um benefício, então
vai ajudar um pouco nas despesas, né? Ela trabalhou para fora uns tempos, mas agora
depois que está comigo, ela sentiu um pouco mais de firmeza, um parceiro que
ampara mais, e ela largou mão.
E: Está bom.
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Entrevista com o Jorge (nome fictício)
Data: 11/11/2003
Duração: 32 minutos
Entrevistadora: A primeira coisa que eu quero saber do senhor é a sua idade?
Jorge: Minha idade é 71 anos completos.
E: E qual seu estado civil?
J: Solteiro.
E: O senhor ainda trabalha?
J: Sou aposentado no magistério. Trabalho em casa, assim, fazendo
servicinhos.
E: O senhor exerce algum trabalho voluntário?
J: Voluntário de que espécie assim?
E: Alguma ajuda, na igreja, assim...Na comunidade. Dá aula de graça...
J: Atualmente, eu não estou dando aula de graça, por falta de alunos.
E: E o senhor dava aula de quê?
J: De Geografia. No magistério e de Geografia.
E: Mais ou menos, qual sua renda familiar? Em torno de quanto?
J: A renda familiar? Líquido?
E: Só para a gente ter uma idéia...
J: Líquido é de R$ 1400,00
E: E qual o seu nível de escolaridade? O senhor fez faculdade?
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J: Fiz faculdade. Aqui...
E: Na UNISAL? Fez de quê? Geografia?
J: Geografia e História.
E: Completa? Até o final?
J: Até o final
E: Como é que você se mantém informado? Leitura de jornal, leitura de
revista?
J: Leitura de jornal, de revista, tudo.
E: E à televisão, o senhor gosta de assistir também?
J: Eu gosto de assistir também. De preferência programa na TV Cultura, é o
que mais gosto. Programas bons, que no meu ver são bons.
E: Com certeza, são os melhores programas da televisão brasileira,
atualmente. Quantos aparelhos de TV o senhor tem em sua casa?
J: Tem quatro.
E: E normalmente o senhor assiste à televisão sozinho?
J: Sozinho. Às vezes, aparece uma sobrinha neta para participar.
E: O senhor acompanha televisão por meio de canal aberto, ou o senhor tem
TV a cabo?
J: Não, a cabo não. Eu nem sei como é.
E: Só os canais normais. O senhor não paga aquelas assinaturas para ter
essa...
J: Não...
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E: E o senhor assiste ao noticiário da TV? Quantos?
J: Eu gosto de assistir à TV Record, o Jornal do Boris, a TV Cultura também.
Sempre que posso, eu procuro mais jornais.
E: A quantos jornais o senhor assiste por dia, o senhor sabe?
J: Por dia? Digamos que dois.
E: E o que o senhor costuma ler?
J: Revista em Esperanto. E também livros espíritas.
E: Ultimamente, é isso que o senhor tem lido?
J: Olha, mais em torno disso, e jornal, revistas que recebo em Esperanto.
E: Com que freqüência o senhor lê? De manhã, à tarde, à noite, todo dia?
J: Todo dia.
E: Que horário?
J: Eu prefiro ler mais à noite, mas leio também durante o dia.
E: Como o senhor usa seu tempo de lazer?
J: Eu gosto de partida de futebol, eu gosto de assistir na televisão e gosto
também de clube, eu freqüento a terceira-idade.
E: Ah é? O senhor freqüenta o Centro de Convivência do Idoso? Onde é?
J: Lá no Mercadão.
E: Além do grupo de convivência do idoso, o senhor freqüenta mais alguma
reunião? O senhor lê livros espíritas, o senhor freqüenta as reuniões espíritas ou não?
J: Ah! Freqüento as reuniões espíritas, as palestras espíritas. Todas palestras
espíritas.
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E: Normalmente há palestras, não é? Tenho uma cunhada espírita que sempre
vai ouvir palestras. E na sua casa? O senhor mora sozinho ou mora mais gente?
J: Atualmente eu estou morando na casa da minha sobrinha.
E: O senhor mora na casa da sua sobrinha. Quantos moram na casa?
J: Cinco pessoas.
E: E o senhor tem contato com pessoas mais jovens?
J: Tenho.
E: E quais são essas pessoas?
J: Pessoas mais jovens são aquelas pessoas de casa, digamos assim, e tenho
contato com pessoas jovens, constantemente. Encontro com os jovens, eles
conversam comigo. Inclusive, essa semana, às vezes, eu me encontro com jovens,
meus ex-alunos, que eu nem reconheço mais.
E: O senhor deu aula muitos anos?
J: Eu dei aula mais de 15 anos.
E: E diz uma coisa, quando, como e por que o senhor começou a se interessar
pelo aprendizado do Esperanto?
J: Eu estava querendo ouvir um assunto de português, eu estava ainda na
ativa, não sei quem disse, na China, ensinam Português. A radio internacional da
China dá aula de Português, você precisa ver que bonito, é igual esse nosso aqui. E
depois, o único rádio que conseguia sintonizar com a China era o rádio. Sei que
adquiri o rádio com essa finalidade. Depois, após a aula de Português, entrava o
Esperanto.
E: O senhor lembra quando foi isso?
J: Acho que em 1992, mais ou menos. Daí entrava o Esperanto e eu procurei
saber melhor a respeito do Esperanto, peguei informação de diversos lados.
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E: O senhor teve na sua vida, alguém, lá no seu passado, alguém que
incentivasse essa procura? O senhor achou interessante, mas, além disso, o senhor
teve alguém, lá no seu passado, que incentivasse, por exemplo, alguém como modelo
para estudar uma língua estrangeira? O pai, a mãe, um tio, um sobrinho que
estudasse uma língua estrangeira?
J: Na minha época não tive parente nenhum que estudasse língua estrangeira.
E: O senhor se interessou por aquilo que o senhor ouviu no rádio, então?
J: Isso.
E: Depois da aula de Português. E, atualmente, o senhor tem alguém que lhe
incentiva a vir para a aula de Esperanto, ou é um incentivo que faz parte do senhor?
J: Acho que faz parte de mim e também convívio. Com o grupo.
E: O convívio com o grupo é muito bom?
J: É muito bom.
E: E você acha que aprender Esperanto melhora o convívio seu, no caso com
sua sobrinha, seus sobrinhos netos. Há influência nesse convívio ou o senhor não
percebe isso?
J: Não, não vejo assim, não. Da minha parte para eles?
E: É, da sua para eles. Por exemplo, o senhor ter como assunto o que está
aprendendo lá na aula: eles falam isso, falam aquilo.
J: Eu falo e a sobrinha diz que tem vontade de fazer, mas não pode por causa
dos afazeres domésticos, Minha sobrinha neta, porque ela só tem essa menininha,
que está fazendo a sétima série, e ela não tem cabeça ainda, não se interessa muito,
não.
E: E eles perguntam ao senhor como foi à aula?
J: Eles perguntam, quando eu saio aí, nos encontros, perguntam.
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E: Mas na sua casa, não?
J: Não, na casa não perguntam.
E: E no centro de convivência? As pessoas sabem que o senhor está fazendo
Esperanto?
J: Ah! Muitos deles sabem.
E: E eles perguntam ao senhor? Isso ajuda a desenvolver uma conversa?
J: Não, sobre Esperanto, não. Mas sabem, muitos sabem que eu estudo
Esperanto.
E: E o senhor já havia feito alguma tentativa anterior de aprender outra
língua?
J: Não. Outra língua não.
E: O senhor só estudou o Francês e o Inglês na escola?
J: Foi na escola.
E: Só o da escola? E o senhor gostava naquela época? Antes?
J: Para ser sincero, eu não gostava muito de Inglês. Eu apreciava mais o
Francês e também o Espanhol. Se bem que eu não estudava o Espanhol.
E: Não estudava, e o senhor chegou a estudar Latim na escola?
J: Ah, tinha Latim. A minha primeira série ginasial teve Latim.
E: O senhor fez magistério? Além da faculdade, o senhor tinha feito
magistério também?
J: Fiz magistério também.
E: E qual é o significado, agora, de estar aprendendo o Esperanto?
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J: Agora?
E: O senhor disse para mim que uma das razões é a convivência. O senhor
gosta da convivência, e além da convivência, tem algum outro motivo?
J: Eu preciso, na minha terceira idade, estar ocupado com alguma coisa e eu
sou de opinião assim, cabeça, quem não tem o que fazer, o diabo faz. Então, eu
preciso estar sempre preocupado com alguma coisa. Então, eu tenho trabalhos em
casa, afazeres, ou estudando, enfim...
E: É uma ocupação para sua cabeça.
J: Preciso estar sempre ocupado. Assim, eu posso ler livros em Esperanto,
né? Romances, em Esperanto, que tem bastantes romances em Esperanto. Leio
bastante.
E: Hoje em dia há muitos livros espíritas, não é?
J: Aqui no Brasil, o Esperanto não é muito difundido, está sendo difundido
agora no meio católico, acho que por causa do papa, ele é favorável ao Esperanto.
Segundo dizem, tem um indivíduo que escreveu que o Esperanto é o Latim da igreja
católica agora.
E: Quantos anos os outros pensam que o senhor tem? Os outros pensam que o
senhor é mais velho ou mais novo?
J: Por incrível que pareça, não sei se é gozação ou não é, mas acham que eu
tenho menos de 71.
E: Com quantos anos o senhor se sente?
J: Eu me sinto com 71 mesmo.
E: Por que o senhor se sente com 71, nem mais nem menos?
J: Porque eu estou, assim, digamos, na fase, eu até brinco com meus amigos,
tem uns amigos que falam, estou com um problema daqui, um problema ali, coisa
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dessa idade. Então não posso ser diferente, Também tenho dor na perna, até no dia
do carnaval eu brinquei uma noite, mas só que eu não abuso. Antes das 23 horas eu
fui embora, estava cansado. Mas agora noto que já surgiu uma dorzinha na perna.
E: Como é para o senhor se sentir em relação a essa possibilidade de aprender
uma língua? Quando o senhor se decidiu? Como é que foi? O senhor ouviu no rádio,
se interessou e aí como é que o senhor fez para aprender esse Esperanto?
J: A gente fazia Esperanto, também, através da radio internacional da China.
E: Ah, tá. O senhor começou a aprender Esperanto pela rádio?
J: Isso pelo rádio. Depois fui trabalhar em Taubaté porque tinha mais
facilidade de trabalho, mas também, por causa do meu horário de trabalho,
dificultava para mim.
E: O senhor dava aula lá em Taubaté?
J: É. Aqui em Lorena até que tem facilitado mais um pouco, mesmo assim,
por motivo de força maior, não sei se por eu estar com problema em casa, naquela
época, minha mãe estava doente e eu cuidava dela. Então por causa da minha mãe eu
deixei de ir. Não podia freqüentar direito as aulas de Esperanto.
E: E o senhor ficou muito tempo sem freqüentar?
J: Fiquei muito tempo, sim, uns cinco anos.
E: A senhora sua mãe adoentou-se e o senhor ficou tomando conta dela?
J: Problema de idade, né?
E: E aí o senhor ficou com ela? E nesse período o senhor não estudou. Nem
pela rádio o senhor escutava as aulas?
J: Não. Inclusive, ficou até difícil sintonizar a rádio.
E: Ficou difícil sintonizar a rádio. E hoje em dia o senhor utiliza muita coisa
desse Esperanto que o senhor aprende para ler sobre a doutrina espírita.
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J: Da Doutrina espírita e para entrar em contato com outros povos também.
Porque é comum as pessoas de outros países aí escreverem para a gente. Ou pedindo
coisas para a gente, né?
E: Pedindo coisas para vocês?
J: Às vezes, a gente faz parte de grupo...
E: O senhor já recebeu correspondência em Esperanto?
J: Essa aqui veio de Mato Grosso.
E: Barra das Garças.
J: Associação Universal de Esperanto.
E: E o senhor responde a essas cartas?
J: Respondo, tem que responder.
E: Que bom! Quer dizer que o senhor tem uma correspondência regular em
Esperanto?
J: Regular. Muitas pessoas, às vezes, também escrevem. Acham o endereço
naquele livro...
E: Ah, seu nome está naquele anuário?
J: É, no anuário. E eles escrevem para a gente. Porque, não sei se o Marcos
lhe contou, eu acho que a Delia já te contou, que é comum entre os esperantistas uma
espécie de aproximação, não sei como te explicar, por exemplo, há tempos atrás veio
da França uma moça aqui para o Brasil e ficou aqui mais de seis meses, e ela ficou
em casa de esperantistas.
E: Um intercâmbio.
J: Um intercâmbio. Ficou na casa da Delia, duas vezes, ficou na casa do
Doutor Paulo, ficou em Taubaté, São Paulo, Santa Catarina, esteve na Bahia,
participou do Congresso que teve em Alagoas também,
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E: O senhor falou com ela em Esperanto?
J: Eu não, não consegui conversar com ela. Por incrível que pareça.
E: Mas o senhor já conversou em Esperanto com alguma outra pessoa?
J: A gente tem uma série de dificuldades. Primeiro, eu tenho dificuldade, não
os outros, mas eu procuro conversar com o outro. O Gabriel é um deles, Às vezes nós
falamos alguma coisinha em Esperanto aí...
E: E agora que o senhor já aprendeu alguma coisa, qual é o lugar do
Esperanto na sua vida? Como é que é isso? Porque o senhor já escreve, o senhor já
conversa com o seu Gabriel, então o senhor já sabe.
J: Mas não sei muito.
E: Mas o senhor já sabe alguma coisa. Como é que é isso? Saber alguma
língua diferente do Português?
J: Para mim já é uma grande coisa, porque ela é uma língua muito mais fácil
do que o Português.
E: Ah é?
J: Português é dificílimo. Eu assisto quase todo dia pela Cultura aquele
professor Pasquale e fico pensando: como é difícil o Português.
E: O Esperanto é mais fácil, então?
J: O Esperanto é muito mais fácil.
E: E o seu relacionamento com o pessoal dessa turma? Mudou o
relacionamento? O senhor vem vindo com essa turma há quanto tempo?
J: Não sei quanto tempo, mas já faz muito tempo.
E: E vocês comemoram o Natal, fazem festa?
J: Comemoramos, com certeza.
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E: Aniversário?
J: Aniversário eu ainda não prestei atenção nisso ainda, mas olha, todos os
meses, nós nos reunimos em uma pizzaria junto aí. Vamos fazer, de três em três
meses, uma reunião em alguma cidade do Vale do Paraíba. Este mês que passou foi
aqui em Lorena. Veio esperantista do Vale do Paraíba, mas, impressionante, veio
esperantista de Poços de Caldas, de Florianópolis, veio esperantista de vários lugares.
E: O senhor acha que esse relacionamento que vocês tem, melhorou com o
tempo, mudou? E tem alguém com quem o senhor se relaciona mais do que outros na
turma?
J: Eu não prestei atenção nessa parte, mas eu acho que o relacionamento é
bom.
E: O senhor gosta de vir para a aula?
J: Gosto.
E: São umas horas de que o senhor gosta?
J: Gosto mesmo.
E: Como é o relacionamento com as pessoas mais novas da sala?
J: Tem, mas a gente esquece.
E: Isso não é importante, então?
J: Não, a idade não importa, o importante é que tem alguém... O jovem é a
esperança nossa.
E: O senhor como professor de geografia tem interesse pelo conhecimento da
língua uma vez que a língua une os povos. Pelo menos, eu tenho idéia de que esse
seja o pensamento, a visão do professor de geografia?
J: É mais ou menos assim mesmo.
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E: Como o senhor se vê como aluno, agora? O senhor foi professor...
J: Não, mas eu fui professor de uma determinada disciplina e agora sou de
outra.
E: Mas como o senhor se sente como aluno?
J: Eu me sinto como aluno mesmo.
E: O senhor é um aluno disciplinado? Para estudar, fazer as tarefas...
J: Eu acho que sou mais ou menos disciplinado. Eu procuro ler o que é
indicado. Agora, eu não tenho grande sucesso por causa da idade. A idade também
é...Dificulta um pouco. Eu acho que eu não tenho tanta facilidade como eu tinha há
tempos atrás.
E: E como o senhor se sente na frente dos colegas e do professor? O senhor é
tímido? O senhor não tem vergonha? O senhor fala? Tem medo de errar?
J: Medo de errar, eu não tenho. Porque tem o professor para corrigir. Então
eu não tenho medo de errar, mas eu não sou dado, a minha criação, digamos assim,
eu não sou aquele aluno expansivo.
E: O senhor é retraído?
J: Sou um pouco retraído por causa da idade e por causa da formação.
E: E isso o senhor acha que mudou com seus colegas? Desde o tempo em que
o senhor entrou para o momento atual? No começo o senhor era mais retraído?
J: Não, eu não sou retraído. Eu me dou bem com todos eles, eu converso com
todos eles. Eu não sou tão assim...
E: Como o senhor quer usar, no futuro, esse Esperanto? Tem planos para esse
Esperanto no futuro além do que o senhor já faz? Porque agora o senhor já está lendo
romance, já está lendo a doutrina espírita.
J: Minha vontade é transmitir Esperanto para outras pessoas.
E: O senhor quer ensinar Esperanto?
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J: Ensinar para divulgação da língua. Para aumentar a gente.
E: A temática do Esperanto, os romances, a doutrina, interessam. Tem
alguma outra temática que o senhor gosta de ler em Esperanto? Por exemplo, eu não
sei, desconheço, um jornal que falasse notícias do mundo em Esperanto?
J: Eu gosto. Eu recebo um jornal assim.
E: Já em Esperanto?
J: Já em Esperanto. Isso não significa que eu entenda tudo. É muita
pretensão.
E: Como o senhor se sente quando precisa falar em Esperanto? O senhor fica
tímido? O senhor tem vergonha?
J: Vergonha eu não tenho de falar, mas não sei como explicar...
E: Porque tem muita gente que quando aprende, tem dificuldade de produzir
a língua. Às vezes entende bem, mas na hora de falar, não fala.
J: O meu não é vergonha, não. Pode ser um pouco de dificuldade, digamos
assim.
E: O senhor tem um pouco de dificuldade de falar, mas o senhor entende
bem?
J: Eu entendo razoavelmente bem, não sou...
E: O que o senhor diria para alguém idoso, que quisesse aprender o
Esperanto?
J: Que começasse a aprender.
E: O quanto antes?
J: Que viesse logo aprender. Não está fazendo nada.
E: Na sua vida o que lhe dá prazer, o que é prazeroso para o senhor? O que o
senhor gosta de fazer?
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J: Agora é difícil porque eu gosto de tanta coisa.
E: Que bom!
J: Não sei nem como explicar. Inclusive, para você ter idéia, e também, eu
sou meio dono de umas idéias de fora de época, digamos assim. Eu sou de opinião,
inclusive, eu quero até escrever para o Ratinho, pretendo escrever para o Ratinho, é
uma idéia, para incentivar o povo, o povo que mora em grandes centros urbanos,
moram em lugar completamente fechado, então, incentivar a plantar árvores
frutíferas na beira das estradas. Não digo no leito, mas tem aqueles espaços enormes,
plantar árvores frutíferas. Em grupos, próprias da região, para que quando fosse
época da colheita, fosse lá e pudesse saborear um pouco. Seria bom isso. Não vejo
isso. Só vejo é pôr fogo. Detesto. Sou contra. Mesmo na relva. Às vezes poda aquilo
e depois põe fogo.
E: Ou então derruba. Aqui em Lorena eles são mestres em fazer isso.
J: Acho isso de uma estupidez muito grande.
E: Como é estar bem na velhice? Ser feliz na velhice?
J: Como eu vou dizer isso, eu não sei como. Olho, eu acho que é ter uma
saúde razoável, não prejudicar ninguém, não ter raiva de ninguém, e procurar fazer o
bem a quem quer que seja. Acho que esse tipo de coisas deixa a gente bem, né?
E: E ser feliz é isso?
J: Eu acho que é. Pelo menos eu acho que é um dos caminhos.
E: Ser feliz na velhice, um dos caminhos seria fazer essas coisas.
J: Fazer tudo isso. Porque já pensou pessoas que só ficam pensando em
maldades para os outros? Tem pessoas que são assim. No Esperanto não tem,
digamos assim, uma classe determinada, ele pertence a todos os povos, isso é
vantagem. Independe, serve a todas as classes sociais, a todas as organizações
políticas e a todas organizações religiosas.
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E: O que é estar satisfeito com a vida? O senhor está satisfeito com a sua
vida?
J: Estou praticamente satisfeito. Satisfeito no sentido absoluto é meio difícil,
mas eu me sinto bem.
E: E o que o senhor acha que deixa as pessoas mais velhas se sentirem
felizes?
J: O que eu falei agora pouco. Estar bem de saúde, sentir-se bem dentro do
grupo que ele pertence, religioso ou não, não se preocupar, procurar ver, assim, fazer
o bem a quem quer que seja.
E: O grupo de convivência é bom? É bom participar do grupo de
convivência?
J: É. Para dançar.
E: Tem baile toda semana?
J: Todo sábado tem baile, mas eu não freqüento todos os bailes. Se tiver
encontro esperantista, eu vou. Se tem, por exemplo, outro culto de outra qualidade,
eu vou. Tem mês que eu vou lá só para pagar a mensalidade. Mas gosto de lá. Eles
dizem: “você sumiu”.
E: Está fazendo outras coisas, não é? Qual é a conquista que ainda falta para
melhorar a qualidade de vida dos idosos?
J: Melhorar como? Dos idosos, em geral? Uma das coisas é ter uma
aposentadoria que condiga com a necessidade da pessoa. Em matéria de
aposentadoria, o idoso é um prejudicado. Porque é na velhice que a pessoa precisa
mais de dinheiro. Qualquer aposentado.
E: Então, está bom. É só isso aí.
J: Só isso?
E: Só isso.
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Entrevista com Gabriel (nome fictício)
Data: 10/11/2003
Duração: 53 minutos
Entrevistadora: Qual é a sua idade?
Gabriel: Eu tenho 68 anos.
E: Qual seu estado civil?
G: Casado.
E: O senhor trabalha?
G: Trabalhei, né. Atualmente não, porque sou aposentado.
E: O senhor trabalhou em quê?
G: Eu era sargento do exército.
E: O senhor, hoje, exerce algum tipo de trabalho voluntário?
G: Não, nenhum. Já tive alguns convites, mas estou procurando me encaixar
dentro dessa, vamos dizer assim, dentro dessa segunda oportunidade.
E: E qual é a sua situação atual? O senhor fica em casa ou tem alguma
ocupação?
G: Bem, eu, dentro dessa fase de militar, eu fiz cursos, e hoje, eu utilizo
muito esses conhecimentos em alguns trabalhos em casa. Para tanto, eu tenho
algumas máquinas, coisas pequenas, mas, praticamente, meu tempo é ocupado nisso.
Alguns reparos, algumas coisas, além de algum vizinho me procurar para ajudar
também em algumas coisas. Então, com isso...
E: O senhor faz trabalho com o quê? Marcenaria?
137
PEREIRA, E. T. (2005).
O Idoso e o Aprendizado de uma Nova Língua:
O Descortinar de Trocas Sociais e Afetivas.
Mestrado em Gerontologia, PUC-SP.

Apêndice 138

G: Não, a parte mecânica. Eu uso martelo, serra, alicate, enfim...Mas coisas
leves, não coisas pesadas, mas o conhecimento que eu tenho me dá chances, mas eu
não quero me envolver mais, porque eu já passei o período de mostrar produção. E,
além disso, nos intervalos, eu ajudo minha senhora na cozinha, porque os filhos estão
estudando fora, mas ela tem que fazer refeição para a mãe. Então, nessa altura,
lavagem de verduras, picar o frango, tirar o bife da carne, enfim, procuro ajudar.
Então, praticamente, o dia é pouco.
E: Sei, em 24 horas não dá. Qual é a sua renda familiar aproximada?
G: Dá mais ou menos R$3000,00 por mês.
E: E qual é o seu grau de escolaridade?
G: Eu consegui fazer só, vamos dizer assim, o ginásio, porque na época eu
era terceiro sargento, quer dizer, um sargento novo, e como na época tinha muitos
exercícios de campo, eu não podia estudar normalmente, porque a maior parte do
tempo eu passava nisso aí.
E: Mas conseguiu completar?
G: Consegui completar, com um pouco de esforço, mas tentei o colegial,
apenas seis meses, mas não teve jeito mesmo de continuar.
E: Está certo. Como é que o senhor se mantém informado? O senhor lê jornal,
revistas, livros, assiste à televisão? Como é que o senhor faz?
G: Isso daí eu procuro complementar, algumas coisas de jornais, alguma
coisa de revista, alguma coisa de televisão e alguma coisa, assim, algum informativo
que alguns colegas passam, porque devido a eu ter sido militar, então, o
relacionamento é muito próximo.
E: Quantos aparelhos de TV tem em sua casa?
G: Bem, na minha casa temos duas televisões. Uma fica no quarto do casal, e
a outra fica na sala.
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E: E, normalmente, assistindo à televisão, quem fica com o controle da
televisão?
G: Bem, a gente procura ser o mais democrata possível. Por exemplo, eu
gosto muito da televisão de tela maior, porém, meu filho, de vez em quando, ele tira
a da sala e põe no quarto dele e me resta a que está no quarto. Então, a gente faz esse
intercâmbio. Eu falo, gosto de assistir essa porque eu vejo melhor, enfim, ele diz,
mas da próxima vez o senhor me avisa que eu não tiro do lugar. Então, tá. Então, a
gente procura sistematizar o uso. Mas vai tudo bem, porque nós só temos um filho
agora com a gente, e tem os dois netos, que, normalmente, ficam na casa deles, mas
que quando vêm em casa, já se tornam donos da televisão.
E: O senhor assiste a canal aberto ou acompanha canal fechado, TV a cabo,
TV por assinatura?
G: Não, não. Eu assisto canal aberto, eu acho um pouco complicado, porque
pelo que estou gastando com o estudo deles, no meu caso, meu filho, com meus
netos, seria uma despesa a mais. Então, eu me sinto satisfeito com essa televisão
aqui.
E: E me diz uma coisa, o senhor assiste a algum noticiário?
G: Procuro assistir. Particularmente ao Jornal da Globo. O Jornal Nacional
em primeiro lugar, depois vem o SBT, depois vem o canal 15, que é aqui de Pinda,
setorial. Agora a Vanguarda. Então, eu procuro, naqueles momentos que tem as
informações, terminou uma eu passo para o outro canal para completar. Às vezes,
acontece de repetir, mas, às vezes, é diferente.
E: E o senhor costumava ler?
G: Ah! Eu gosto de ler. Mas tem um problema. Problema seríssimo. Quando
eu tiro um instantezinho para ler, a minha esposa, ah! Tem que fazer isso aqui, tem
que ver aquele serviço lá. Mas todo momento eu dou uma fugidinha, ou quando ela
sai para ir à missa. (risos)
E: E o que o senhor costuma ler, atualmente?
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G: Atualmente, no caso do Esperanto, eu estou super-apaixonado pelo
Esperanto, pelo significado que eu vejo nele. Então, para mim é um deleite. É só
imaginar que eu aprendi bem, e, vamos dizer assim, já estou dominando. É como diz,
no caso do Esperanto, a gente vai encontrar, a gente está à procura daquele irmão,
que nós nascemos na mesma casa, porém ele se afastou. Então, a intenção é
encontrar e dizer com nossas palavras, nesse idioma: “olá, como vai? Faz tempo que
não te vejo”. Essa sensação é que dá esse alento para procurar utilizar bem o
Esperanto.
E: Então o senhor tem lido em Esperanto? Mas sobre qual assunto? Qualquer
coisa, ou o senhor tem alguma preferência?
G: Normalmente essas revistas vêm da Holanda, enfim, de fora, e aí têm as
informações, vamos dizer assim, dentro do pouco conhecimento, a gente pega as
informações. Têm aquelas partes de contos, palavras cruzadas, pequenos
questionários. Quer dizer, é uma diversão, quando o conhecimento já está naquela
altura, porque, às vezes, eles lá, vamos dizer assim, já dominam o Esperanto, e a
gente que é aprendiz tem um pouco de dificuldade. Mas aí, tem o dicionário que a
gente tenta...
E: Nessas brechas em que o senhor costuma ler, quantas vezes o faz por dia?
A que horas elas acontecem?
G: Normalmente, na parte da manhã, eu já entendi que não posso abrir o livro
de Esperanto, ou a revista de Esperanto, seja o que for, mas, a partir das duas e meia,
três e meia, eu já sei que minha senhora tem um compromisso na igreja, então, eu já
fico aguardando que ela saia, para poder mexer, ouvir meus discos. Eu tenho discos,
eu tenho lições em Esperanto, enfim, aquilo para mim é um deleite.
E: E como o senhor costuma usar seu tempo de lazer?
G: Ah! Meu tempo de lazer. Que fantástica pergunta. Eu tenho alguns amigos
que eu fiz na época de convivência militar, e a gente vai para o campo. Às vezes,
fazendas de amigos, e com isso, também completa, vamos dizer assim, como se diz,
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para arejar a (sic) cabeça, dos problemas. Então, quando eu volto de lá, eu me sinto
como que purificado, sabe?
E: Vocês vão para lá e fazem o quê? Conversam, pescam?
G: Não, fica vendo a natureza. Por exemplo, dessa última vez que eu fui,
passei três dias. Três dias. Todos no meio de jabuticabeiras... (risos) Então, isso aí eu
achei fantástico.
E: Além desse grupo de amigos que o senhor tem do tempo de caserna, o
senhor vai a reuniões, excursões, participa de alguma pastoral, alguma coisa assim?
G: Não, pastoral não. Mas eu acompanho essa questão da pastoral e acho
muito importante. Muito importante mesmo. E, para o caso específico nosso,
militares da reserva, ou aposentados, nós estamos articulando a fundação de uma
associação, justamente, devido a essa problemática. Nós já sabemos que existe.
Quando o militar morre, a família fica quase ao léu. Se a família estiver bem
informada, e a esposa puder acompanhar, não há tanto problema, mas o que se vê, é
que algumas vezes acontece, é aquela tristeza, a pessoa fica naquele abandono. A
idéia de formação dessa associação veio, justamente, para preencher essa dificuldade,
da viúva, principalmente, e da família do aposentado.
E: Mas seria o quê? Um apoio?
G: Seria um apoio, sem fins lucrativos, sem nada. Simplesmente aquele
apoio, para que a família não se sinta tão abandonada. Daí é que eu entro com o
voluntariado, porque é bom a gente que tem algum conhecimento procurar ajudar
aquele que não tem. Mas uma andorinha só não faz verão, mas mais gente com
aquela intenção já ajuda.
E: O senhor disse que moram o senhor e sua esposa e tem um filho que ainda
mora com o senhor?
G: Isso. Tem um filho que mora junto.
E: Os netos não moram?
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G: Estavam morando no começo, mas agora não moram. Na realidade, o
estudo deles quem paga sou eu. Eu e minha senhora. Às vezes, quando meu dinheiro
não está dando, eu digo: “olha, meu dinheiro não está dando”. Daí, ela entra com a
parte dela.
E: O senhor tem quantos filhos?
G: Meus filhos são três. Se fossem vivos seriam nove, mas no primeiro parto,
o médico teve que dar um pique, e minha senhora perdeu seis crianças após esse
pique, esse parto. Sobreviveram apenas três. Desses três, a primeira é uma filha, que
casou, ficou viúva, ela nos deu dois netos, um casal. E a gente procura tocar a vida
assim, ajudando, porém ela morando separado. Só que a despesa...(risos)
E: E os outros dois?
G: Um está lá em Campinas, terminando lá, ele quer fazer cinema, então
terminou a faculdade de propaganda e marketing e agora está tentando fazer o
mestrado. Então, está lá por Campinas e eu tenho que mandar dinheiro para a
despesa dele, para a subsistência dele lá. Mas agora parece que ele está se
encaixando, e eu...
E: E tem um que mora com o senhor.
G: Tem um que mora.
E: Então seu contato com pessoas mais jovens é bem grande?
G: É, é bem grande. Pelo tempo que eu servi, eu tenho uma satisfação de
encontrar alguns na reserva, que me saúdam com o respeito e aquilo me dá muita
alegria. Como que eu digo, eu não fui um péssimo sargento, não é? Isso aí me dá
muita alegria.
E: Quando, como e por que o senhor começou a se interessar pelo Esperanto?
G: Eu estava servindo em São Vicente, isso em 62. Eu terminei a Escola de
Sargentos e fui para o Rio fazer aperfeiçoamento. Saí sargento em 60, fui fazer
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aperfeiçoamento em 61 no Rio, em Deodoro. Uma vez pronto para o serviço militar,
quer dizer, era terceiro sargento, aperfeiçoado, já tinha definição que eu não seria
mandado embora. Já estava garantido. Então, primeiro quartel meu foi em São
Vicente. Em São Vicente eu fiquei quatro anos e meio, tentando vir para cá. E um
dia, eu tinha o quê? Vinte e seis ou 27 anos, acho que 26 anos, um subtenente, nós
fomos nos aproximando em termos de amizade, e um dia, ele disse assim: M. meu
nome de guerra era M., então ele disse assim: “M., você só fica nesse quartel”.
Porque eu morava no quartel. Eu era noivo, minha noiva era aqui de Lorena e
morava lá. Para não ter muita despesa. E ele disse: “você só fica aqui no quartel,
vamos fazer alguma coisa, o tempo está passando”. E eu disse a ele: “Mas fazer o
quê?” Quer dizer, eu voltei a estudar lá, porque eu estudei aqui em Piquete, mas por
ser escola profissionalizante, quando eu estava em São Vicente já não valia, então,
voltei a estudar em São Vicente. E como ele via que nos fins de semana, eu não saía,
ficava no quartel, ele dizia: o fim de semana você fica aí, não sei como você agüenta,
por que não sai com a gente? Mas para fazer o quê? Vamos lá para o centro... porque
ele era espírita. Vamos lá para o albergue, albergue, né? Lá você estuda Esperanto
com a gente. Isso em 62. Aí eu falei, mas o que é Esperanto? Por que Esperanto? E
ele, você indo você vai entender, você vai gostar e com isso você usa seu tempo, ao
invés de você ficar assim, você usa seu tempo. Então eu comecei a ir. Então vi o
pessoal se entrosar, aquela maneira de falar um com o outro, e aquele som diferente.
Eu disse: Nossa! Que fantástico, e comecei a gostar. Só que eu tinha uma dúvida.
Minha vida foi embaixo da igreja católica, como se diz, né? Batizado, crismado,
primeira comunhão, eu fiz todo aquele ritual, cheguei até a ser coroinha, sabe? Quase
a ser, eu não queria botar batina, mas eu ajudava a missa, tocava o sino, lá no bairro
Santo Antônio. Fazia aquilo porque eu achava bacana. Então eu pensei assim
comigo. Bom eu acho que qualquer hora eles vão me convidar para ser espírita, e aí
vai ser a hora que nós vamos separar. Eu imaginei assim. Daí quando foi um
domingo, e sempre entrosando com o pessoal lá do albergue. Eram duas horas de
aula. Mas antes da aula tinha aquele entrosamento. Quando foi um dia, em uma
noite, melhor dizendo, antes da aula, um casal muito amigo que tomava conta lá do
albergue disse assim: seu M., (porque aquele dia não teve aula, e eles disseram:) seu
M., o senhor já vai embora? Eu disse: já vou. E eles falaram: vamos lá em cima? Eu
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disse assim: não, eu não vou, não. Eles disseram: vamos lá para o Senhor tomar um
passe. Ele e a esposa convidaram, e eu pensei, é agora. Eu falei: passe, para que
passe? Não, o senhor vai tomar um passe, e isso vai melhorar seu fluido no corpo e
não sei o quê. Eu disse, ah! Eu não vou, não. Eu não quero. Aí, a esposa dele, vamos
lá, seu M., o senhor vai lá, toma um passe, se não fizer bem, também mal não vai
fazer. Então se não vai fazer bem, mal não vai fazer, então eu não vou. Obrigado. Eu
passei a ter um certo receio porque o convite foi feito, como eu tinha a prevenção,
né? Mas de qualquer maneira, lá no quartel, esse envolvimento eu fui gostando.
Nesses quatro anos e meio que eu passei lá, eu sempre tive vontade de vir para cá.
Fiquei esses quatro anos e meio lá e consegui a vaga aqui. Daí eu vim para cá em
1966. Quando eu cheguei aqui em Lorena, eu disse: Bem, o Esperanto agora... tchau
e bênção, não vai ter mais. Porque naturalmente o núcleo é só lá, não tem em outro
lugar, eu imaginava assim. Não me inteirei. Quando chegou 96, 97, eu vejo em um
lugar, curso de Esperanto, e coisa e tal. Eu disse: “Meu Deus”! Eu vim aqui...
E: Trinta anos depois.
G: Daí eu vim aqui e descobri esse grupo, esse clube. Para mim foi um
achado e daí comecei a entrosar com o pessoal e voltou aquele ânimo, que a senhora
já viu? Se a senhora me permitir eu vou lá mostrar para a senhora. Nós estamos um
movimento aqui, em homenagem ao criador do Esperanto.
E: Na praça do Rosário. O senhor mesmo falou em outro momento.
G: Então, quer dizer, foi fantástico para mim.
E: O senhor teve alguém, na sua vida, como modelo, no passado, que levasse
o senhor a aprender uma outra língua, além do Português?
G: Na época do ginásio tinha lá o Francês, e, bem antes, nós tínhamos lá o
Latim, então, meu Deus do céu, aquilo para mim era terrível porque não engrenava.
E outra, no caso do Francês: Monsieur, aquilo era...
E: Nenhum parente, ninguém que falasse outra língua?
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G: Não. Eu tinha aversão e também aquele caso, o professor, porque eu era o
mais velho lá em São Vicente, tinha o professor lá explicando e os alunos
debochando, e eu como o mais velho na sala pensava, mas o professor não pode
continuar dessa forma. Mas ele não ligava, só que o rendimento, a atenção caía
porque virava piada. Então, eu não tive ninguém.
E: E hoje também, o senhor não tem ninguém que o incentive, é uma coisa de
vontade própria?
G: Não, é o seguinte. Nós temos aqui em Lorena o Doutor Paulo, que é o
nosso professor. Então eu vejo nele, na atitude dele, porque ele tem uma paciência,
toda semana ele dedica duas horas para ensinar. Então nós temos nas segundas-feiras
e nas terças-feiras a aula é com o Doutor Paulo. Então, eu vejo nele um grande
incentivador e um desafio, porque ele quer que alguém, daqueles que são os
discípulos dele, converse com ele, esquecendo o Português. Eu acho isso bacana,
quer dizer, quando conseguir chegar nesse estágio, acho que esse que conseguir, já
pode dizer que...Porque ele que é o examinador.
E: Quer dizer que desde 96 o senhor vem participando desse grupo?
G: É, venho participando.
E: O senhor acha que aprender uma língua como o Esperanto ajuda o senhor
a melhorar o diálogo que o senhor tem com seus filhos, netos?
G: Ah! Tenho sim, eu já notei. Porque às vezes eu procuro dar a explicação,
no caso, da objetividade do Esperanto, inclusive, alguns detalhes, por exemplo, a
senhora já deve ter ouvido falar em propaganda boca a boca, a senhora acha certo
isso?
E: Sim, funciona.
G: Não, preste atenção, minha senhora, me perdoe, propaganda boca a boca.
E: Propaganda que um vai falando para o outro.
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G: Mas não vai ouvir com a boca, é com o ouvido que ouve...(risos)
E: Lógico...
G: Então a senhora entendeu? É boca a ouvido. Então, no caso do Esperanto,
pela objetividade dele, ele mostra aquela diferença. Com isso, eu noto que as
crianças sejam netos ou filhos, dá para entender a diferença. Eu tento fazê-los
compreender, porque nosso Português ele é meio, como se diz, é meio complicado
porque...Não sei se a senhora já viu? Aquele ministro do Collor usou uma expressão,
imexível. Ele inventou. No caso do Esperanto, não...
E: Ele é mais direto.
G: É. Aqui está a raiz, se você colocar um prefixo vai dar uma diferença, se
você colocar um sufixo vai dar uma diferença, porém a raiz é isso daqui.
E: A tentativa que o senhor tinha feito, antes, para aprender na escola, o
senhor acha que não foi bem sucedida?
G: Não, na escola eu achei que não foi bem sucedida. Não foi, talvez por
aquela situação, jovem, não tinha uma idéia de como deveria ter seriedade. Porque é
engraçado certos fatos que acontecem na vida, parece que colocam a gente mais no
trilho, e, às vezes, quando demora um pouco, já se perdeu tempo, né?
E: Então qual o significado do aprendizado do Esperanto para o senhor
agora?
G: É como eu disse para a senhora, se eu achar um alemão ali. Nós temos
uma estrela verde, que é o símbolo do Esperanto, então se eu ver (sic), ali está um
Esperanto. Eu vou lá conversar com ele. Porque é um encontro quando é de um sul
americano esperantista com um alemão esperantista, mas o Esperanto é o elo.
E: Então representa união para o senhor, é isso?
G: Exatamente. É aquilo que eu falei para a senhora. A terra é a mãe única.
Agora os irmãos estão espalhados por aí.
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E: Quer dizer, mais do que uma finalidade utilitária tem uma utilidade...
G: De aproximação. E a utilidade vai aparecer aí porque se ele, por exemplo,
tiver problema aqui, ele vai dizer, olha eu queria tal coisa, eu vou lá e resolvo. A
senhora entendeu? A utilidade aparece aí, porque primeiro a gente vai se comunicar,
depois, eu estou precisando disso, daquilo...
E: Quantos anos os outros pensam que o senhor tem?
G: Ah! É engraçado, nesses encontros, normalmente são os que me
conheceram no quartel, a frase é essa: sargento Gabriel, o senhor não muda nada. Eu
falo, espera meu filho, acho que você anda usando um colírio diferente para poder,
né? Porque, como digo, eu tive uma infância que eu corria, comia aquelas frutas,
tomava sopa de fubá com caruru, sabe aquelas coisas antigas? Eu desenvolvi esse
jeito. E eu tenho também, sou descendente de português, de índio e de africano. A
senhora vê na minha própria fisionomia, ninguém nega a raça. Então eu tenho essa
coisa comigo e eu me sinto alegre quando a pessoa fala assim comigo, mas só que eu
me ponho na real.
E: E com quantos anos o senhor se sente?
G: Bom, isso é complicado. Porque de uns tempos para cá eu fico
imaginando, meu Deus do céu, eu já tenho 68 anos. Mas eu converso muito com
minha senhora. Nós casamos em 67, depois de 15 anos de namoro, porque eu queria
ser sargento, eu queria ter cinco anos de sargento, porque com cinco anos tinha
licença para casar, senão a esposa não seria reconhecida. Eu esperei cinco anos. Eu
queria casar na igreja do bairro de Santo Antônio, casei lá, eu queria estar transferido
para Lorena e eu queria casar com uniforme de gala. Aquela farda de sargento.
Então, eu consegui essas cinco coisas. Eu não tenho, praticamente, reclamação na
minha vida. Agora, um dos desencontros nossos é esse: ela é essencialmente católica,
e não é que eu não seja religioso, eu tenho meus fundamentos...
E: Mas o senhor estava dizendo que conversa com ela sobre quantos anos o
senhor está se sentindo, O que o senhor tem sentido ultimamente?
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G: Não, mas é isso que estou dizendo para a senhora. O único desencontro é
nesse sentido, porque eu falo a ela, que apesar dela ter essa intenção religiosa, ela
tem que estar com os pés no chão. Eu não tiro os pés do chão, nunca vou conseguir
isso. Então, é isso que eu converso com ela. Agora, claro, ela procura me entender
um pouquinho. E eu dou graças a Deus por isso, senão eu não viveria bem.
E: É lógico.
G: Então eu dou tempo para ela, e acho que ela também. A alimentação quem
cuida é ela, então eu acho que, às vezes, ela fica preocupada comigo. Porque eu sou
assim, mas eu tenho bom senso...
E: Mas o senhor acha que isso pesa na idade?
G: Não, eu não sinto. De uns tempos para cá eu tenho pensado, mas com 68
anos de idade, meu Deus do céu, né? De vez em quando eu tenho um cansaço, isso é
da idade, mas eu não me sinto assim...
E: Como é que o senhor se sentia, em relação à possibilidade de aprender o
Esperanto? Agora o senhor já está aprendendo, mas como se sentia antes?
G: Mas é nesse sentido, eu estou, apesar da dificuldade, vamos dizer assim,
esse problema, de assimilação, não é para qualquer um, é preciso aquela prédisposição, aquela constância, então eu sinto, puxa vida, que eu esqueço alguma
coisa. Mas eu procuro lembrar de novo para recompor, porque eu fico prestando
atenção, no caso do Doutor Paulo. Vieram uns chineses aqui, nos congressos, ele foi
o recepcionista, o cicerone, eu acho isso fantástico. Um estágio bom de alcançar.
Mas só que eu não sei se vou alcançar. Agora, é o ideal.
E: O senhor já fala alguma coisa?
G: Ah sim. Falo, falo.
E: E o senhor se podia imaginar falando em Esperanto?
G: Não, isso que estou dizendo para a senhora. Quando eu vi a
funcionalidade da língua é que eu aprendi a gostar. E veja também que interessante,
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o Doutor Paulo um dia nas aulas, falou para os alunos: aqui tem uma lista de
endereços, eu quero que vocês escolham, todos da Europa, e isso depois de um certo
tempo, né? Quero que vocês escolham um para cada um e vocês vão escrever, dando
nome e endereço, para vocês manterem correspondência. Eu pensei, cá com meus
botões, vou escolher um bem longe, que não vai receber e não vai ler minha carta.
Comigo mesmo, né? Daí veio e relação e eu escolhi, Rússia. E não é que veio a
resposta? Vieram postais, tudo, eu tenho lá em casa. Porque a gente fica imaginando
que eles são diferentes, são não sei o quê. Não, eles não são diferentes, são mais
sofridos do que gente, né?
E: Como é isso? Durante essa aprendizagem? O senhor recebeu cartão da
Rússia em Esperanto? O que o senhor fez com isso?
G: Então, é um relicário. É uma prova que língua funciona.
E: O senhor respondeu a esses cartões?
G: Eu não consegui responder ainda. Mas eu estou já providenciando a
resposta e mandar cartões para eles, sabe? Com desculpas, porque, evidentemente, é
engraçado também, o caso da timidez. O medo de apresentar erros na escrita, às
vezes, condena a gente. Tanto é que esse padrinho meu, esse subtenente que depois
ficou sendo meu padrinho, mora em São Gonçalo. É um esperantista de primeira
grandeza. Ele diz assim, olha aqui M., você me escreva, eu corrijo as cartas tuas, mas
eu disse, puxa a vida, eu estou ainda aprendendo, meu Deus do céu, porque às vezes,
por exemplo, Pedro feriu Antônio. Tem um movimento aí. Então, no caso do
Esperanto, no caso do objeto direto, o N é que significa o objeto direto, então
dependendo do lugar dele na frase, está dizendo quem sofreu a ação, quem fez a ação
e quem sofreu a ação, só o N, a letrinha N. Quer dizer, então, eu fico imaginando, se
eu escrever para ele e tiver muitos erros, então qual o resultado? Tantos anos se
passaram e eu ainda não estou bem. Não me sinto bem ainda. Mas, recebendo a visita
de uma francesa, uma psicóloga, veio lá da França para o Brasil para conhecer a
gente. O seu Marcos falou para senhora?
E: Falou que ela esteve lá com a Dona Delia.
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G: Exatamente, foi a coisa mais fantástica. Eu preparei, falei com o pessoal
para ver se eles apoiavam, né? Um cartaz seja bem-vinda Samilianino, porque todo
feminino tem in, a senhora leu a palavra in ou et, já sabe se é grande ou pequeno. E
outra, que foi interessante. A senhora conhece a rodoviária nossa, né?
E: Sim...
G: Eu esperando o ônibus, eu, o seu Marcos, seu João e outros colegas,
esperando o ônibus por lá e ela veio por aqui, e eu estava com a bolsa que tinha o
símbolo do Esperanto, aquela estrela, e ela veio e se apresentou: niestas Magali. Aí a
gente se surpreendeu, porque o que fez ela fazer contato com a gente foi isso, mas
nós estávamos esperando ela chegar por aqui.
E: Quer dizer que essa aprendizagem tem um lugar imenso na sua vida?
G: Mas é fantástico, por causa disso, a mãe é a terra, e esses irmãos estão
espalhados por aí.
E: E o seu relacionamento com as pessoas, após esse aprendizado mudou
muito?
G: Ah, bastante. Eu me sinto mais gente. Porque é engraçado, é o caso que eu
falei para a senhora, de alguns padres antes da renovação carismática, subia no
púlpito, mas descia... isso aí não toque, é ouro, não, mas é o povo, o povo precisa de
gente que esclareça. Então, qual o resultado? Ainda há muitos deles que são ainda
meio coisa... Então eu acredito no Esperanto por causa disso. Ele vai, claro que não é
uma previsão daqui a 50 anos, mas...
E: Essas mudanças então ocorreram em muitos momentos da sua vida, em
muitas relações da sua vida. O senhor passou a ver a sua vida diferente depois que
aprendeu o Esperanto?
G: Não, eu já tinha, como se diz, graças a Deus, um bom caminho, tanto é
que no grupo de colegas de infância, de dez, doze anos, quando tinha a turma assim,
eu me sentia o mais velho deles e tentava, não vamos beber, não vamos fumar, e daí
algum deles, aquele mais levado dizia, que é isso? Você está parecendo mãe e pai do
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nosso amiguinho aí... E eu, não. É que vai estragar a saúde dele. Eu tinha essa coisa
na minha cabeça. No quartel, só uma vez, um colega do mesmo bairro, falou assim:
“pois é Gabriel”, aqui já era Gabriel o nome de guerra, nunca na minha vida
participei de um grupo que conversasse coisas sérias como nosso grupo. Tudo isso
me dava satisfação de ouvir, vamos dizer, não estou no caminho errado. A idéia seria
aglutinar.
E: Como é a sua convivência com seus colegas da turma, inclusive, colegas
mais novos... porque no Esperanto há gente mais nova, não?
G: Tem sim.
E: E como é sua convivência com esse pessoal tanto com os mais velhos
como os mais novos.
G: Daí acontece o seguinte, talvez, seja o caso da timidez, o Doutor Paulo e o
seu Marcos me dão um apoio muito grande. Eu procuro me mirar muito no seu
Marcos porque o seu Marcos é um turista. A senhora precisa ver as viagens que ele
faz, Suécia, Finlândia, Alemanha, coisa fantástica! Quer dizer, para quem não pode
sair assim, uma viagem é coisa, né? E ele também faz contato com outros
esperantistas, e ele é um homem culto, depois do Doutor Paulo, eu considero o seu
Marcos e quando eu faço amizades com essas pessoas assim, eu já procuro pesquisar
o que essas pessoas podem me ensinar, porque é bacana o aprender. Eu não estou
considerando que estou aprendendo tardiamente, eu simplesmente estou tentando
estar aberto, apesar de que o cérebro pode ficar meio...Porque normalmente, alguma
coisa pode dar um branco, depois eu me lembro...
E: Quer dizer que esses relacionamentos para o senhor tem ganho pessoal
mesmo. O senhor se enriquece com esses relacionamentos.
G: Sim, é o que eu falo para a minha senhora. Filha, não é assim, louvado
Deus, é assim, ver realmente o que Deus quer com a gente, eu vou dizer, aquele está
em pior situação que a gente, e quer aprender, é assim, assim, assado, sem
mascaramento.
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E: O senhor se vê como aprendiz como uma pessoa tímida?
G: É, eu não quero ser o doutor honoris causa, do Esperanto, não. Eu gosto
mais de me colocar como discípulo também. Porque aí, equivale como um elo, eu
acho que vale como elo nesse sentido.
E: Mas o senhor não se sente inferior aos seus colegas?
G: Ah, não me sinto, não.
E: O senhor consegue ter um relacionamento bom, apesar da timidez?
G: Exato. E o que me faz perder muito esse negócio de timidez é o ser
prestativo. Eu gosto muito de ser prestativo. Se eu vejo alguém passar dificuldade lá,
eu fico imaginando: porque será que ele está fazendo daquele jeito? Será que é para
testar? Para poder ajudar naquilo que ele tem dificuldade.
E: Então essa relação que é importante? Essas relações que o senhor vai ter
com as pessoas através do Esperanto?
G: Sim, não é somente com o Esperanto. O Esperanto é uma luz que estou
vendo lá. Está entendendo?
E: O senhor teria planos para isso? O senhor falou do seu Marcos, que gosta
de viajar, e que usa esse Esperanto. O senhor tem planos com essa aprendizagem de
Esperanto?
G: Se o meu poder financeiro permitisse, eu faria. Só que eu tenho uma
dificuldade, vamos dizer assim, que é o caso da minha senhora. Porque aquele prazer
que eu tenho, aquela alegria que eu sinto, para ela não. Porque ela queria que eu
fosse auxiliar de padre, um auxiliar de bispo. A minha direção é outra.
E: Há alguma temática, dentro das aulas do Doutor Paulo que o senhor goste
mais do que outras? Quando o senhor vê, no estudo de Esperanto, eu não sei se o
senhor estuda, por exemplo, vamos falar da Rússia, o senhor falou que tem gente
lá...Vocês quando estão estudando Esperanto, vocês vão estudar em Esperanto um
país? Sobre um lugar?
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G: Não, eu não vejo, sabe? Pode ter, porque ninguém traz na testa eu sou o
bom, né? Pode haver certos subterfúgios.
E: Mas não há nada que o senhor gostaria de estudar em Esperanto? Usando
o Esperanto como meio, mas saber mais?
G: Eu já me tornaria felicíssimo se eu conseguisse me entrosar sozinho, sem
a vigilância do professor. Sabe? Sozinho. Alguma coisa eu consigo, porque nos
encontros a gente vê como está. Mas em certos momentos, a gente tem que esperar
vamos dizer assim, outra oportunidade. Eu tenho uma admiração pelo Doutor Paulo.
Ele conversa tranqüilo com os outros. Mas também desde os 14 anos que ele estuda.
São três fases do Esperanto. Que são as colunas. Se conseguir entender bem isso daí
não há problema.
E: O que o senhor diria a um idoso que quisesse aprender o Esperanto ou uma
língua estrangeira?
G: Eu diria que o Esperanto seria a solução para a própria mente dele porque
o significado do Esperanto pode dizer assim, seria para a fraternidade. A gente não
pode ficar isolada, tanto é que se a senhora tiver a oportunidade de participar de um
congresso ou de um encontro de Esperanto, a senhora ia ver que alegria, que coisa
fantástica. É uma família unida, reunida. Então, para quem tem certo sufocamento, é
uma chance para relaxar. Porque todos nós somos ilhas, né? E a gente quer um oásis
para a gente...
E: Quer dizer que esse entrosamento é muito bom?
G: É fantástico. É fantástico. Por causa disso. Cada um tem um quê de
diferente do outro. Então um é bom em Matemática, o outro em Ciências, e se estão
juntos, aquele que tiver problema, pelo relacionamento acaba nivelando, vamos dizer
assim.
E: O que lhe dá prazer na vida?
G: Claro que o Esperanto, e a compreensão da minha senhora. Isso também
dá um prazer fantástico. Porque ela me incentiva a continuar dessa maneira. Meu
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Deus do céu! Se ela também.... Então, quando a gente conversa e começa a lembrar,
eu digo assim, você se arrepende? Ela diz assim, não, eu não me arrependo não, mas
só que não seria assim como foi, porque sempre tem uma rusgazinha, mas...
E: O que é estar bem na velhice, ser feliz na velhice?
G: Primeira coisa é gostar de estudar Esperanto e a segunda coisa é saborear
as conseqüências, porque, por exemplo, esse correspondente russo, santo Deus! Eu
espero que ele não morra até que eu escreva para ele.
E: Não, não vai não, o senhor tem que escrever.
G: Eu já estou quase, apesar de que eu dei a resposta da carta para o Doutor
Paulo conferir. Dei a carta para o seu Marcos, mas com tudo isso, eu quero ver se eu
sozinho faço, porque é terrível É como dizem, é dar a alguém o direito de censurar.
Eu tenho esse negócio comigo. Então eu estou me preparando para dar a resposta
sozinho.
E: E o que é estar satisfeito com a sua vida?
G: É como as coisas acontecem para mim graças a Deus. Porque são tantos
fatos que me dão alegria. Do que eu sou. Veja a senhora, no caso do trânsito aqui. Eu
formei muitos motoristas aqui. Eu exigia deles o máximo, depois eu dizia, quando
vocês estiverem com a carteira de motorista na mão, o problema é de vocês e o
guarda. É verdade. Não adianta dar a carteira a eles e, mas com quem você tirou a
carteira? Então ensinou mal, né?
E: O senhor dava curso de motorista dentro do quartel?
G: O curso funcionava dentro do quartel, mas a gente saía por aí, nossa! E,
normalmente, em estrada ruim. Quando tinha que mudar a marcha muitos
reclamavam, porque no asfalto é uma delícia, mas também a segurança é um perigo
danado, então, eles...Bom, daí a gente estava indo para o Rio de carona com um
tenente, eu e minha filha nós estávamos indo para o casamento de um que meu pai
criou. Um rapaz. Pegou com seis anos, e já estava na época de servir o quartel e já
tinha passado na (...) e também no Colégio Naval. Ele preferiu o Colégio Naval. Aí o
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tenente já estava no volante, e eu acho que em excesso de velocidade já. Eu fui na
parte de trás do carro. Quando nós chegamos no Rio, um guarda, já no Rio, no
primeiro posto de fiscalização, o guarda deu um sinal assim, mostrando para parar.
Então, ele atravessou na frente do guarda e foi parando, parando e o guarda vinha
vindo. Então, eu ali atrás do carro, fiquei olhando o guarda vindo, e quando ele
chegou, que ele me viu lá dentro, ele falou: o senhor pode seguir, com esse daí o
senhor está com Deus.(risos) Falando para um tenente. A senhora entendeu?
E: Que bom que o senhor deixou a sua marca ali.
G: Quer dizer, foi fantástico isso. Agora, claro não existe perfeição.
E: O que o senhor acha que faz as pessoas mais velhas se sentirem felizes?
G: Felizes? Aí é o apoio familiar. Por exemplo, a minha senhora ela é
fantástica comigo. A gente conversa, a gente se diverte, a gente passeia, a gente faz
caminhada, mas só que quando chega a hora da missa (risos) ela vai e eu não vou.
E: Qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de vida do
idoso, de modo geral?
G: Isso daí é complicado, é complicado, às vezes, por causa do idoso. A
senhora vê, esse dia-a-dia do casal, é uma coisa, esse dia do casal e dos filhos é outro
caso, esse dia do casal, o filho e o neto, a senhora entendeu? Eu acredito que isso que
dá uma certa...No final, são as incompreensões. Porque eu posso perder um pouco,
mas eu vou ganhar lá na frente. Ganhar em termos, porque se eu for também a ferro e
fogo não adianta também.
E: É uma negociação, as pessoas têm que aprender a negociar.
G: A negociar. Porque a mulher, como esposa, como mãe, como cozinheira,
no caso, a minha senhora gosta muito de cozinhar, e cozinha bem, é o apoio que ela
dá. Agora, do meu lado, eu tenho procurado ajudá-la, eu tenho que pôr os alimentos
lá e evitar que ela fique triste. Evitar que ela fique triste ou raivosa, porque se ela
ficar, ela não vai fazer aquilo direito, e a gente depende daquilo. Então há uma certa
compreensão.
E: Muito obrigada.
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Entrevista com o Marcos (nome fictício).
Data: 10/11/2003.
Duração: 42 minutos.
Entrevistadora: Marcos, qual sua idade?
Marcos: Minha idade, 73 anos.
E: Seu estado civil?
M: Casado.
E: O senhor trabalha?
M: Não, sou aposentado.
E: E o senhor exerce algum trabalho voluntário?
M: Não, na realidade não, a não ser trabalho na parte da igreja católica que eu
sou, trabalho nas aldeias de vida.
E: Qual a sua renda familiar aproximada?
M: Bem, a minha renda familiar é de R$ 2000,00, e a minha senhora também
é professora, mais R$1700,00.
E: O senhor foi professor?
M: Professor.
E: Professor de quê?
M: Comecei como professor primário, de primeira à quarta série, e logo que
eu ingressei, eu procurei fazer concurso para diretor de escola, então eu passei a
maior parte da minha vida como diretor de escola.
E: O senhor fez só o curso Normal, ou o senhor fez faculdade?
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M: Ah, sim. Inicialmente foi só o curso Normal, mas bem mais tarde veio a
necessidade de fazer faculdade. Pedagogia.
E: Completo?
M: Completo, em Pedagogia.
E: Como o senhor se mantém informado? O senhor lê jornal, lê revista, livro,
assiste à televisão, como é que o senhor faz?
M: Eu gosto muito de ouvir notícias pelo rádio e pela televisão, não gosto
muito de ler jornal, não.
E: Quantos aparelhos de TV o senhor tem em casa?
M: Lá em casa tem duas televisões.
E: E tem controle remoto?
M: Tem.
E: E quem fica com o controle remoto da televisão?
M: Quem fica?
E: É.
M: Às vezes eu, às vezes minha esposa, às vezes minhas netas, quando estão
em casa.
E: O senhor tem só canais abertos, ou o senhor assiste à Sky, DIRECTV, TV
a cabo, por assinatura?
M: Eu tenho TV por assinatura e assisto bastante. Eu gosto muito de assistir
filmes. Sou muito ligado à imagem. Eu não sou muito assim só de música, eu gosto
de ouvir a música ligada à imagem.
E: O senhor assiste aos noticiários pela televisão?
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M: Assisto.
E: Quantos mais ou menos?
M: Diariamente eu assisto de manhã cedo, um...Três de manhã cedo, à uma
hora da tarde outro, e à noite.
E: O senhor costuma ler?
M: Leio.
E: De que tipo de leitura o senhor gosta?
M: Antigamente, a gente lia muito romance, no tempo em que não tinha
televisão em casa, a gente lia muito romance, mas, atualmente, com a televisão, a
gente lê muito pouco mesmo, mas eu me dedico hoje ao estudo de uma língua que é
o Esperanto. Então, eu leio bastante sobre o Esperanto.
E: Com que freqüência o senhor lê? O senhor lê de manhã, à tarde, à noite?
M: Eu gosto de ler mais de manhã.
E: E como o senhor usa seu tempo de lazer?
M: Tempo de lazer. Tempo de lazer, eu me ocupo assistindo filmes pela
televisão e gosto muito de viajar.
E: E o senhor freqüenta algum grupo, excursão, vai a reuniões? Participa de
grupos de viagens?
M: Eu já viajei muito e continuo viajando pela Intercity aqui de Lorena.
E: Além da sua esposa, mora mais alguém aqui com o senhor?
M: Não. No momento, aqui em casa só mora eu e minha esposa porque meu
filho é casado, e mora lá em Caçapava. Mora ele com a senhora e duas filhas que são
minhas netas.
E: E o senhor só o tem esse filho?
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M: Só.
E: Qual o contato que o senhor tem com pessoas mais jovens? Só com suas
netas ou o senhor tem esse contato com outras pessoas mais jovens?
M: Eu tenho esse contato com pessoas mais jovens através do curso de
Esperanto que eu sou professor, através das aldeias de vida, que eu sempre estou
trabalhando lá e também com minhas netas.
E: Quando, como e por que o senhor começou a se interessar por Esperanto?
M: Como? Bom, vou falar em relação a línguas, primeiramente. Quando eu
fiz o curso ginasial, naquele tempo, em que o curso ginasial era famoso... (risos). Eu
estudei, naquele tempo do curso ginasial, eu estudei quatro anos de Inglês, três anos
de Francês, quatro anos de Latim. Então, naquele tempo, a gente se interessava por
línguas. Primeiro porque a língua seria um fator importante, para mais tarde, prestar
um concurso, para vencer na vida ou mesmo para viajar. Bom, depois que eu
terminei o curso ginasial, eu resolvi por conta própria continuar estudando Inglês. Eu
gosto muito, mas não é que eu sei, ou que eu entenda bem, depois explico.
Finalmente, bem mais tarde...Teve uma vez, aqui em Lorena, quando os húngaros
vieram para cá, veio uma família de um húngaro, cuja esposa era austríaca, com duas
menininhas austríacas. Daí eu me interessei por Alemão, também. A pessoa que se
casou com minha irmã, era um deles também, já faleceu. Um dos húngaros chamavase Karl. E eu me interessei em falar em Alemão por causa das duas menininhas que
falavam o Alemão. Então eu tive um começo, mas depois elas se mudaram de
Lorena, eu abandonei e não sei mais nada. Com relação ao Esperanto, como eu fui
uma pessoa que tive uma iniciação em línguas, eu me interessei quando surgiu, na
minha mão, um livro sobre Esperanto, eu me interessei por aquela língua. Sempre se
diz que é uma língua internacional, sempre se diz que é uma língua cuja finalidade é
fazer com que os povos aprendam mais essa língua para conversar com os
estrangeiros, para se tornar assim, mais amigos, pensar mais na paz no mundo. Se
bem que a gente sabe que não vai ser a língua que vai fazer a paz no mundo, porque
se fosse assim brasileiro não matava brasileiro, nem haveria bandido aqui no Brasil,
todos falam o Português, né? A gente sabe que não é a língua, mas o criador da
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língua pensava, quando ele criou, a finalidade era essa de que se todos falassem a
mesma língua não haveria guerra. Foi a idéia dele, na época. Idéia boa por sinal.
E: Claro.
M: Daí surgiu esse livro de Esperanto, eu comecei a aprender, e...
E: Quando foi isso?
M: Isso foi quando eu estava fazendo um curso de Administração Escolar
aqui em Guaratinguetá. Eu era professor primário ainda, quando eu fiz o curso de
Administração Escolar em Guaratinguetá com a intenção de já fazer o concurso para
diretor porque viver com o ordenado de professor, não dá mesmo. Então, eu tinha
que melhorar de vida. Fazendo o curso de Administração em Guaratinguetá, não sei
quem me deu, eu fiquei olhando o livro, interessado, eu sempre gostei de aprender
um pouquinho, até que comecei a estudar e me interessei muito pela língua. Depois,
também aconteceu que eu comecei a perceber que eu não tinha com quem falar. Eu
aprendia uma coisa, mas não tinha com quem falar aqui em Lorena e abandonei. Só
mais tarde, por volta de 1989, e que o Doutor Paulo estava montando um curso de
Esperanto em Lorena, e de lá para cá, é que nós estamos estudando regularmente.
E: E essa sua experiência primeira, o senhor não lembra quando lhe
entregaram esse livro? Que ano foi isso?
M: Eu me lembro, foi no ano de 1963.
E: Primeira vez que o senhor viu Esperanto?
M: Exato.
E: E o senhor falou que viu um pouco de Inglês, que era autodidata. Explica
como era isso.
M: Inglês? Inglês era no tempo de ginásio, que a gente aprendia três anos,
Inglês, e depois eu comecei a ver por conta própria, mas por aquele método antigo
ainda, então, a única coisa que eu aprendi de Inglês foi traduzir, ler um texto,
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traduzir. Com a ajuda de um dicionário. Ler, traduzir. Mas eu não tenho aquela
prática de conversação.
E: No Latim e no Francês o senhor não mexeu mais?
M: Também não. Só ficou com a noção daquela época. Mas, quando agora eu
viajei para o estrangeiro, um fato interessante é que, no tempo que o dólar era R$
0,85, agora há pouco tempo, então eu aproveitei e viajei. Através da Intercity de
Lorena, nós fizemos excursão para a Europa. Nós estivemos, no ano seguinte, no
Canadá e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós estivemos duas vezes. Dessa
vez que nós fomos ao Canadá e visitamos Nova York, e a primeira vez que eu fui aos
Estados Unidos, foi para visitar a Disney, porque como eu falei, como eu sempre
gostei de cinema, desde criança, era cinema, cinema, cinema, então eu queria
conhecer alguma coisa, aqueles estúdios.
E: Ah, sim, o senhor foi a Disney?
M: Sim, Orlando.
E: O senhor teve algum modelo no passado que o levasse a se interessar por
essa língua? Parente, alguém que incentivasse o senhor a gostar de língua
estrangeira?
M: Ah, não me lembro não. Acho que não tem ninguém, nenhuma pessoa,
não. É minha mesma.
E: E agora, o senhor tem algum incentivo para aprender o Esperanto?
M: Incentivo tenho, porque primeiro que agora é uma língua que eu aprendi,
que eu falo e procuro ensinar às outras pessoas, e o incentivo é que eu reconheço que
é uma língua internacional. Que no mundo inteiro há pessoas que falam essa língua.
E: E o senhor acha que aprender o Esperanto significa melhorar o diálogo
com seu filho, com suas netas? O senhor leva isso em consideração quando está
estudando o Esperanto?
M: Não, eu não penso assim, não.
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E: E quando o senhor estudou língua estrangeira no ginásio, o senhor teve
algum tipo de dificuldade? Como foi esse aprendizado? Era fácil, era gostoso, não
era?
M: Eu gostava de estudar língua estrangeira. Só que houve um problema. O
mesmo professor dava aula de Francês e Inglês e daí, teve época que havia confusão,
ia fazer prova de Inglês, escrevia em Francês. Houve muita confusão na época, mas o
que eu digo, aquele estudo antigo, lê um texto, traduz, lê um texto, traduz. Conjugar
verbo, em todos os tempos, não é como o método moderno.
E: Qual o significado desse aprendizado, para o senhor, agora? Tem alguma
finalidade utilitária aprender Esperanto? Tem um sentido maior para o senhor? Quer
dizer, a língua tem um sentido, mas eu quero saber para o senhor.
M: Para mim é apenas um sentido, vamos dizer assim, de bem-estar. Eu gosto
de estar aprendendo a língua cada vez mais e eu gosto de ensinar também.
E: O senhor dá aula de Esperanto?
M: Dou aula de Esperanto.
E: Dá aula uma vez por semana?
M: Dou aula uma vez por semana, na Casa de Cultura, aqui de Lorena. Eu
dou aula para os iniciantes, eu dou aula para o curso básico.
E: E esse curso básico leva quanto tempo?
M: São vinte lições. Eu tenho um livro e esse livro é composto de vinte
lições.
E: Quantos anos os outros pensam que o senhor tem?
M: Eu não...
E: Nunca se preocupou com isso?
M: Nunca me preocupei com isso, mas eu me sinto jovem.
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E: Isso que eu ia perguntar, com quantos anos o senhor se sente?
M: Eu me sinto jovem porque não penso assim em velhice, eu não penso em
nada. Vivo bem, sou feliz, etc. e me sinto jovem. Eu só me vejo velho quando eu me
olho no espelho. Meu inimigo é o espelho. Olho no espelho e digo: “Nossa! Olha
como estou!”.
E: Como é falar o Esperanto? Porque ao que me parece o senhor fala o
Esperanto. Porque diferente do Latim, do Francês e do Inglês que o senhor estudou, o
senhor fala, porque se o senhor ensina, o senhor fala.
M: Em relação ao Inglês e ao Francês eu acho interessante. Quando eu viajei
para a Europa, para conversar em Esperanto, em país estrangeiro, tem que a gente
procurar os esperantistas nas residências, ou mantêm contato por correspondência,
solicitando que os esperantistas nos esperem nos aeroportos, etc. Mas isso é
diferente. Isso é no caso...Por isso, que eu falo sempre para as pessoas jovens: vocês
jovens, aprendam o Esperanto porque é uma maneira de viajar pelo mundo,
praticamente, sem pagar nada, porque vocês entrando em contato com os
esperantistas das várias partes do mundo podem ir se hospedando nas casas, como já
aconteceu aqui. Nós recebemos, no ano retrasado aqui, uma francesa. Ficou
hospedada na casa da Delia. Porque todo esperantista é idealista. Por enquanto, não
existe bandido no meio dos esperantistas. Graças a Deus! Tem só o pessoal bom,
pessoal de amizade, e a gente sente essa amizade através dos estrangeiros. Vamos
supor que eu falasse Inglês, por exemplo. Se eu fosse escrever para um americano
dizendo: posso passar uma semana na sua casa? Ele vai dizer, não, eu não te
conheço. Nem quero saber, ainda mais você de terceiro mundo, do Brasil, ele nem te
responde. Agora, já no meio do Esperanto, não. Ele sabe que o esperantista é
idealista e através da língua se forma uma amizade muito grande. Eu me perdi na
pergunta...(risos)
E: O senhor fala Esperanto...
M: Eu estava falando do Inglês. Então, quando chega na hora, a minha
dificuldade com o Inglês, ou mesmo com o Francês, era essa aí, porque fazer a
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pergunta em Inglês ou Francês, eu faço. Quero isso, quero aquilo, o que é isso? Mas
na hora que vem a resposta, aí, me embanano todo, por quê? Porque meu ouvido não
está educado ainda para aquela língua. Não tenho aquele treino de conversação. Eu
faço a pergunta e depois não sei o que vem de lá. Por exemplo, vamos ao
MacDonald’s e eu digo lá, quero comer um hambúrguer, e ela responde lá, em
Inglês, com sal ou sem sal? Daí eu me embanano e não sei o que ela falou.
E: Mas em Esperanto o senhor se comunica?
M: Com o Esperanto é diferente. Porque o Esperanto é uma língua mais fácil,
e explico por quê. As línguas estrangeiras, mesmo o Português, e outras línguas
estrangeiras, o problema da pessoa que fala é o seguinte: ele come o final de uma
palavra, e come o começo de outra e emenda tudo, sai um som que é uma frase
inteira. Agora no Esperanto não acontece isso porque nós somos obrigados a
pronunciar tudo...Você pode até falar depressa, mas tem que pronunciar todas as
letras, pronunciar bem as palavras, porque o som, porque em cada letra só tem um
som, se você pronunciar errado sai errado, então as pessoas pronunciando bem as
palavras, dá tempo da gente que está ouvindo Esperanto, de entender. E isso não
acontece com as outras línguas. Agora volta aquela pergunta?(risos)
E: Sim, o que significa isso, o que significa falar uma língua estrangeira para
o senhor? Porque o senhor fala, o Esperanto é uma língua estrangeira.
M: Realmente. É uma língua estrangeira. Primeiro porque foi criada por um
estrangeiro que era um médico polonês. Que era judeu. Pelo fato dele ser judeu, já
conhecia bem a língua dele, a Hebraica, ele morava na Polônia, em uma comunidade
em que existiam alemães, poloneses, russos, só ali dentro daquela comunidade eram
quatro línguas, e ele ali no meio daquela comunidade, como criança, então, o que
acontecia? Havia muita briga. Um povo conhece uma língua, ele se fecha naquele
canto e acha o outro como inimigo. É muita briga, é muita rivalidade, é muita luta, e
ele como criança apanhava muito dos outros pelo fato de que ele era judeu, né? Por
isso que foi a idéia dele, do criador da língua, dizendo que queria criar uma língua
em que todos se entendessem, que falassem uma língua só e que se tornasse à paz. E
viria a paz , por esse motivo.
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E: E como o senhor se sentia, ou se sente, durante essa aprendizagem? Como
aluno. Porque, de repente, o senhor foi professor, e é professor de Esperanto, mas
tem uma hora em que o senhor é aluno. Como é essa sensação de ser aluno?
M: Aluno, pelo seguinte, como eu falei. Na segunda-feira, eu dou aula para o
curso básico, para os iniciantes, mas na terça-feira, já com o Doutor Paulo, que ele
que foi o iniciador de Esperanto aqui em Lorena, aí nós nos reunimos para fazermos
conversação, porque qualquer língua que a gente aprenda, se não tem conversação, a
gente acaba esquecendo. Então, a finalidade da terça-feira é a conversação. Ao
mesmo tempo em que nós estamos mantendo a conversação, nós estamos lendo os
trechos, traduzindo, e aprendendo. Nesse caso, na terça-feira, eu sou aluno, e o
professor é o Doutor Paulo.
E: E como o senhor se sente como aluno?
M: Eu gosto muito, porque sempre a gente está aprendendo uma coisa a mais.
E: Qual o lugar dessa atividade, tanto dessa aprendizagem, quanto ensinar
Esperanto na sua vida?
M: Tem importância porque é uma coisa que eu gosto de fazer e faço com
boa vontade, porque a gente...Tudo de bom que a gente sabe, tanto dentro da própria
profissão, como de uma coisa extra que a gente aprende, a gente deve repassar para
os outros.
E: E o senhor acha que com esse aprendizado alguma coisa mudou nos seus
relacionamentos?
M: Com esse aprendizado de Esperanto mudou, sim, porque eu adquiri
muitos amigos pelo mundo inteiro, pode-se dizer, né? Eu falo muitos amigos, não é
que eu conheço todos, né? Eu faço parte daquela associação universal de Esperanto,
o nome dela é Universala Esperanto Associa, e a sede dela é na Holanda. E os
associados recebem um livrinho que chama “Ya libro”, livro do ano, o ya vem do
alemão e significa ano, e libro vem do latim. Livro do ano é anuário, e nós
recebemos nome e endereço daqueles associados do mundo inteiro. Então, através
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desses endereços do mundo inteiro, considero todos meus amigos, porque na hora
que eu resolver mandar um telegrama, ou escrever uma carta, eles respondem. Todos
eles respondem. Não conheço todo mundo, mas a gente sabe que todos são amigos
da gente.
E: Esse relacionamento que o senhor tem, ampliou.
M: Ampliou. Eu me considero, agora, um cidadão do mundo, e não só do
Brasil.
E: Como é a convivência com os colegas na turma de Esperanto?
M: Uma convivência ótima, muito boa, nós somos amigos, além de sermos
conhecidos, por sermos aqui de Lorena, e todos somos amigos. E, também, aí foi
nossa curiosidade, porque o nosso curso, como eu falei, 1989 começou a ter aqui em
Lorena, e daí, começou a nossa curiosidade, mas como? Só nós aqui em Lorena? Nós
precisávamos conhecer os outros das outras cidades. Vamos pensar em termos de
Vale do Paraíba. Vamos conhecer as outras pessoas que falam Esperanto aqui no
vale do Paraíba. Daí marcamos uma reunião aqui em Lorena, convidando pessoas do
vale do Paraíba, pessoas de Taubaté, de São José, Pindamonhangaba, Barra Mansa,
Volta Redonda, e só apareceu aqui em Lorena um casal de Barra Mansa e uma
senhora de Resende. Taubaté não veio ninguém. Para nós foi uma decepção. Puxa
vida! Convidamos tanta gente. Então o que nós fizemos, agora é assim? Vamos
telefonar para Taubaté e dizer: “olha vocês não vieram, mas se vocês marcarem, nós
vamos”. Daí começou (sic) aqui nossos encontros do Vale do Paraíba e esse encontro
cresceu tanto, de tal maneira que, de três em três meses, a gente faz uma reunião de
esperantistas, ora em uma cidade de São Paulo, ora em uma cidade do Rio. E aí, em
relação ao Vale do Paraíba, eu estou falando da minha pessoa, eu conheço todas as
pessoas aqui do Vale que estudam Esperanto. O nosso último encontro foi aqui em
Lorena, foi dia 14 de setembro. Nós tivemos a presença de mais ou menos oitenta
pessoas aqui em Lorena. E foi nessa ocasião que nós inauguramos, aqui em Lorena,
um monumento em homenagem ao criador da língua, o Doutor Lasaro. Dezenas de
cidades do Brasil e do mundo inteiro prestam homenagem a esse homem. Foi um
homem que só pensou na paz do mundo. Então tem cidade que tem busto, tem
cidade, como a nossa aqui, que tem um monumento simples, mas...
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E: Onde foi?
M: Aqui na praça do Rosário. Largo do Rosário. E tem cidades que tem
nomes de rua, que tem nomes de praças e tem até nome de, como se diz, meteoro,
esqueci, essas estrelas novas que aparecem.
E: Nesses encontros tem gente de faixa etária diferente, não tem?
M: Tem sim, de diferentes idades.
E: Como é que é o encontro de pessoas de tão diferentes idades, e na sala de
aula. Porque eu vi também, na sala de aula, pessoas de idades diferentes. E como é
esse convívio de pessoas de tão diferentes idades?
M: Tranqüilo.
E: Não existe uma diferenciação de quem é mais velho ou mais novo?
M: Não existe, não. Dentro do Esperanto existe aquela associação universal
do Esperanto que é geral, mas existe também, mundialmente, uma associação só de
jovens. Como aqui no Brasil, também. Mas não é dizer que a dos jovens, o idoso seja
proibido de comparecer, não é isso, mas tem a deles também, para que o jovem
aprenda.
E: Pessoalmente, qual foi seu ganho em aprender Esperanto?
M: Monetariamente, eu não tive ganho nenhum. Monetariamente não, porque
as aulas são gratuitas, a gente não cobra nada, é só aquele prazer de ensinar. E
também, porque, às vezes, a língua Esperanto não é uma língua assim... O ideal das
pessoas é aprender línguas estrangeiras que, no futuro, dê um rendimento. No caso, o
Inglês é muito importante, a pessoa pode se tornar professor, e não é só o Inglês, o
Francês também, o Espanhol, e, também, porque o Espanhol é muito importante por
causa do Mercosul, e o Inglês é muito importante na vida de todo mundo porque é
um língua que é internacional, falada no mundo inteiro. Falada, é o modo de falar,
porque não é falado no mundo inteiro. O Esperanto também não é assim. Vamos
supor, a pessoa diz, nunca ouvi ninguém falando em Esperanto aqui em Lorena,
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nunca ouvi falar, nunca ouvi ninguém falando em Esperanto. Eu falo assim, aqui em
Lorena, você vê alguém falando Inglês na rua? Não vê. Você vê alguém falando em
Francês? Não vê. Você também não vê ninguém falando Esperanto na rua. Ainda
mais no Brasil, esse país grande, de norte a sul, imenso, e nós falamos uma língua só
que é a Portuguesa. Aqui, para nós, não há necessidade de língua estrangeira. Porque
a gente viaja pelo nosso país, nasce, vive e morre e não conhece inteiro o nosso país.
E falando apenas a língua Portuguesa que é a nossa. E, também, em relação aos
nossos vizinhos aqui da América do Sul, também não há, porque o que é o Espanhol?
O Espanhol, para nós, é o portunhol, como a gente fala, é um Português meio
disfarçado. Então, não há necessidade.
E: Quais suas perspectivas para o futuro? O que o senhor pretende fazer,
quais seus planos com esse aprendizado de Esperanto daqui para a frente.
M: O meu futuro, não é um futuro muito...Eu não tenho muitos anos de vida
pela frente, eu já estou com 73. (risos).
E: Outro dia morreu uma senhora com 116.
M: Não é? Mas quando a gente chega a uma certa idade, a gente não tem
mais aquele futuro pela frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então estou
tentando levar a minha vida, normalmente, como ela vem, estou feliz com isso, não
me preocupo com meu futuro nem nada.
E: E quando o senhor está estudando Esperanto, tem uma temática que o
senhor gosta mais de estudar em Esperanto? Vamos dizer, estudar, não sei se é o
caso, mas estudar em Esperanto sobre determinado país, ou não? Qualquer coisa em
Esperanto é interessante para o senhor?
M: Não, para mim, qualquer coisa em Esperanto é interessante. Eu, como sou
católico, sei que muita gente diz assim, Esperanto? Isso não é coisa de espiritismo?
Mas eu sou católico. Então eu falo assim: “Não, o Esperanto é uma língua, ela não
tem nada que ver com religião, como também não tem nada a ver com política, não
pertence a nenhum partido político, assim como não pertence a nenhuma religião”.
Mas pelo fato que muita gente fica assim, com um pé atrás, e outro na frente, quanto
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à língua, eu para provar que os católicos também usam o Esperanto, eu assino uma
revista, que vem diretamente de Roma, do Vaticano. Eu gosto muito dessa revista,
dando notícia do papa, dando notícia da religião católica em Roma e, na Europa,
muitas rádios, inclusive, a rádio do Vaticano, ela transmite também em Esperanto.
Então, para provar que os católicos usam o Esperanto, eu tenho essa revista e gosto
de ler bastante isso daí.
E: Quando o senhor está falando Esperanto, como é que o senhor se sente
falando outra língua?
M: Pois é, esse é o meu ideal. Como eu falei, desde o tempo de estudante, eu
comecei estudando Inglês, entusiasmado, três anos aprendendo Inglês, aprendendo
não, né? Iniciando. Quatro anos de Francês, então, eu gostava, de aprender línguas.
Então, através do Esperanto, melhor ainda, porque aí através do Esperanto a gente
tem amigos no mundo inteiro.
E: O que o senhor diria a alguém idoso que quisesse aprender Esperanto?
M: Diria a ele que deveria aprender o Esperanto, porque nós, os idosos,
depois que a gente venceu na vida, trabalhou o tempo todo, depois que a gente
aposentou, se a gente ficar sentado em uma cadeira pensando na morte, é horrível.
Então, tem que colocar o cérebro da gente sempre em atividade, sempre estudando
alguma coisa. Então, é através de uma língua que a gente pode desenvolver, manter o
cérebro da gente ocupado, e desenvolvendo, porque o cérebro não pode ficar parado,
senão a pessoa morre mesmo. Então eu digo assim, quer manter o cérebro ocupado,
aprenda uma língua, inclusive o Esperanto. Porque nós, os aposentados, quando o
aposentado tem um pouco de dinheiro sobrando, gosta de viajar, né? E é através de
gostar de viajar que o idoso procura uma língua estrangeira. Se a pessoa tem vontade
de ir para os Estados Unidos, ele vai estudar o Inglês. Se ele vai direto para a França,
ele vai ter que estudar o Francês, porque o francês não gosta do inglês lá não. São
inimigos há séculos.
E: O que lhe proporciona prazer?
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M: O que me dá prazer, justamente, é a vida que eu estou levando. Uma vida
calma, tranqüila, sem problema familiar, me dou bem com todo mundo, continuo
lendo, recebendo as notícias, estudando o Esperanto, até o Inglês, eu continuo
estudando um pouquinho.
E: E me diz uma coisa, isso é estar bem na velhice? Isso é ser feliz na
velhice?
M: Ah, sim, porque a felicidade...Bem, isso é muito relativo, eu me sinto feliz
porque eu não sou ambicioso. Acho que a pessoa que é muito ambiciosa, que começa
a desejar mil e uma coisas e não tem aquilo, ele se torna infeliz na vida. Eu não tenho
essa ambição, e me sinto feliz.
E: Então estar satisfeito na vida, sentir-se bem na vida é estar satisfeito com o
que tem?
M: Sim. Primeira coisa é isso. Se tudo que a gente tem, se a gente está
contente com aquilo...Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não penso assim, em
ganhar muito dinheiro, comprar isso, ficar rico, porque primeiro que é difícil, como é
que a gente vai ficar rico? É difícil, a não ser que nasça em berço nobre, a não ser
que se casasse com uma esposa rica e a não ser que ganhasse na loteria (risos). Então
eu não tenho essa ambição de ser rico. Eu não penso em dinheiro, apesar de que meu
ordenado é relativamente bom, apesar de que o governador do estado há nove anos
não nos dá um aumento, e nós estamos...Não que está faltando, mas chega no final
do mês o dinheiro já está apertado. Tudo bem, graças a Deus. E eu não sou
ambicioso, e eu nem penso que existe dinheiro. Eu só penso que existe dinheiro
quando a gente quer comprar uma coisa, e, naquele momento, você não tem aquela
quantia, aí, sim, é hora que a gente fica pensando, agora não tem aquilo. Mas eu não
tenho essa ambição de comprar nada. Já estou contente com tudo que eu tenho.
E: E o que o senhor acha que faz as pessoas mais velhas se sentirem felizes?
M: As pessoas mais velhas se sentirem felizes, justamente,...Como eu disse,
depende de cada uma, eu não sei. Primeiro lugar, a saúde. Se a pessoa, o velho tem
saúde...Todos nós temos probleminhas de saúde, né? Mas é controlado. Pressão alta é
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controlada. Colesterol é controlado. Se a pessoa não tem problema grave de saúde, a
pessoa é feliz.
E: E qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de vida do
idoso?
M: Olha, o dinheiro sempre faz falta. Se o idoso tivesse o dinheiro suficiente
para fazer aquilo que ele quisesse, ele seria feliz. Por exemplo, o idoso tem ambição
de viajar, precisa do dinheiro para fazer a viagem, né? Tem ambição de comprar um
carro, ou ajudar a família, tudo depende de cada um.
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Entrevista com Delia (nome fictício)
Data: 29/10/2003
Duração: 1 h e 15 minutos
Entrevistadora: Qual a sua idade?
Delia: Eu tenho 65 anos.
E: E qual o seu estado civil?
D: Eu sou divorciada.
E: E a senhora trabalha?
D: Agora eu trabalho muito, dentro de casa. (risos) Mas eu já tive
oportunidade de trabalhar fora, nunca com continuidade. Eu sou professora, fui
casada com militar, mudei muito pelo Brasil afora, muitos filhos também, e aonde eu
chegava, quando tinha uma oportunidade, eu trabalhava como professora, e eu
cheguei até a trabalhar com Serviço Social de prefeitura, mas por pouco tempo.
Nunca tive continuidade. Agora, sempre exerci trabalho voluntário, me deu muita
alegria, fiz outros cursos profissionalizantes, ligados à área de saúde natural e já
trabalhei muito com isso também, me permitia dar cursos.
E: Que cursos a senhora fez?
D: De alimentação natural, de massagem, de filosofia oriental, essas coisas
todas. E atualmente também...
E: Isso que eu ia perguntar, o que a senhora faz atualmente?
D: Eu estou vivendo uma época maravilhosa da minha vida. Eu digo a todos
que a melhor época da minha vida, porque, primeiro estou vivendo essa época e
então ela é ótima. Mas, talvez, porque eu tenha me preparado para viver essa época.
Eu tenho saúde, boa disposição, cultivo a minha própria autonomia mental e
emocional e é fruto também de um trabalho, que bom que eu tive esse interesse, há
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mais de 30, 35 anos atrás que eu comecei nessa questão, de auto-suficiência de saúde
mental e física. Para mim, saúde é um termo global, como diz a filosofia oriental e a
filosofia ocidental também, em relação à saúde já está tendo isso. Então para mim é
um resultado de uma situação de vida e, por causa disso, eu já estou disponível para
continuar fazendo um trabalho voluntário, eu já dei cursos...Mas agora não, eu quero
fazer trabalho voluntário junto à pastoral de criança da igreja católica, e de outras
instituições que me chamarem para falar dessa maneira geral, ampla e irrestrita, para
prevenir o que for possível, em matéria de saúde, para a gente poder viver melhor.
Aproveitar melhor a existência. Chegou nessa idade, já aprendeu alguma coisa,
vamos viver com mais disposição, mais autonomia.
E: A senhora pode me dizer, aproximadamente, qual sua renda familiar?
D: A minha renda familiar está em torno de R$ 1400,00.
E: E qual seu grau de escolaridade?
D: Eu fiz o magistério, depois fiz o curso de aperfeiçoamento, me formei lá
no Instituto de Educação de Guará. E depois, quando morava em Pernambuco,
prestei vestibular para Direito, entrei, não gostei, e daí prestei vestibular em
Psicologia, fiz metade do curso...
E: Direito não combina com a senhora?
D: Não combina, mas eu achava que podia combinar. Aí preferi a Psicologia.
E: E a senhora não terminou?
D: Não terminei porque meu sexto filho nasceu com um espaço muito grande,
foi um filho neto, mas não foi apenas por ele ter nascido, realmente era um espaço
muito grande, eu já tinha filhos na faculdade, outros fazendo vestibular, filhos já na
idade adulta, jovens adultos. Mas depois, esse meu filho, com dois anos, eu continuei
a faculdade com esse filho ainda, mas com dois anos ele teve um acidente grave de
mão, moeu a mão direita dele numa engrenagem de cortador de cana de sítio, e
então, eu pensei que, com o nascimento dele, eu havia chegado ao fundo do poço das
minhas aspirações, das minhas expectativas, que eu tinha que acabar meu curso
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superior, trabalhar, ganhar meu dinheiro, e aí, quando ele sofreu o acidente, o médico
que atendeu disse: seja o que for que a senhora esteja fazendo, vai parar porque agora
durante, pelo menos, dez anos, a senhora só vai cuidar da mão desse menino. E foi o
que aconteceu. E aí eu achei que tinha chegado no fundo do poço, mas foi muito
interessante minha experiência de vida porque eu descobri que eu estava querendo
lutar muito fora e deixando dentro. E daí como eu tive que ficar restrita à fisioterapia,
cirurgias, o menino fez 14 cirurgias, em oito e nove anos com anestesia geral. Então
era um preparo, precisava fazer fisioterapia de segunda a sexta, e com os outros
filhos e tudo mais, eu fiquei presa, o termo é esse, a essa situação, mas eu não tinha
mais aquela autonomia, com os filhos mais crescidos, de terminar o curso, a
faculdade.
E: Uma curiosidade, a mão ficou boa?
D: Ah! Não... Ficou com seqüelas, mas muito boa em relação ao acidente.
Isso não impede o menino de viver, de nadar, de...
E: É a direita ou a esquerda?
D: A direita. E os médicos perguntavam na época se ele era destro, e não
dava para perceber em uma criança de dois anos, eu não conseguia. E daí eles
falavam assim, se fosse impulso dele ser destro seria ótimo porque ele teria sempre
impulso para usar a mão. Mas nós não ficamos sabendo isso, hoje ele é canhoto,
escreve e tudo mais, mas ele faz capoeira, nada, e eu olho esse menino hoje, com a
coluna bem desenvolvida, braços, boa postura, sem nenhum problema de
relacionamento, de namorada. As pessoas só descobrem quando ele dá a mão assim
para cumprimentar porque é normal. Então eu acho que foi um bom investimento. Eu
me recolhi às minhas lutas, ao que eu queria, fazia e acontecia e ganhei muito.
E: Como é que a senhora se mantém informada?
D: Eu sempre gostei muito de ler. E acho que tive boas escolas. Nasci aqui
em Lorena. Tive boas escolas, boas professoras, minha mãe é descendente de
italianos, meu pai veio da aristocracia rural falida, mas essa soma, dentro de casa,
criou uma plataforma para mim...
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E: De leitura de jornais, revistas?...
D: De tudo. Os filhos dão risada, porque eu quero ler, e tenho um gosto muito
variado, um pouco específico para medicina natural, mas isso engloba tudo,
inclusive, questões de vida, filosofia, questões culturais. Vou falar, às vezes, para
pessoas carentes, e eu acho muito importante falar assim, é uma reunião sobre
comida, mas por que hoje nós vamos fazer uma reunião sobre comida? Há duzentos
anos atrás não tinha reunião sobre isso, por quê? Geralmente ninguém sabe dizer.
Porque as pessoas comiam o que tinham. 80% da população do nosso país, para
simplificar, moravam na zona rural, então era o que plantavam. Era o que tinha, as
trocas que faziam. Hoje, nós estamos dentro de um processo industrial, e aí, em
poucas palavras, eu dou uma pincelada para eles entenderem que nós estamos nesse
processo muito rápido, das mudanças, mas isso...
E: Mais do que nos é imposto...
D: Até nos é desenvolvido (sic) necessidades artificiais. Não tem
necessidade, mas a publicidade cria essa necessidade. Então a gente precisa falar isso
para as pessoas, mas tem que falar fácil. Mas onde você aprendeu isso? É porque eu
leio muito, eu gosto de ler muito jornal e livros, e porque meu interesse puxa outro e
tenho muitos amigos e fiz muitos cursos a esse respeito. Então eu preciso levantar de
madrugada para ler tudo que eu preciso para falar cada vez mais fácil. Esse tipo de
informação que eu acho muito importante, para minha vida, e para a vida das pessoas
que quiserem ouvir.
E: Mudando de assunto: quantas televisões tem na sua casa?
D: Infelizmente tem três. Por mim, até um tempo atrás, nós tínhamos uma
televisão em preto e branco, por decisão minha. A fantasia pode ser em preto e
branco. Porque a realidade é a cores. Eu tinha esse radicalismo, mas agora eu tive
que fazer uma abertura porque já são seis noras, oito netos, e quando vem aqui para
casa, uns querem ver vídeos, que os pais já trazem, outro quer ver isso, e então eu já
estou mais flexível, porque eu já fui muito radical. Isso é um sinal, mas eu fico até
constrangida.
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E: Então, não há problema de controle de televisão, porque a senhora tem três
televisões. Quantas pessoas moram com a senhora?
D: Atualmente só eu e o filho, ou seja, tem mais televisão do que gente, mas
eu exerci mais o controle, porque eu sou do tempo...Eu tenho 65 anos e exercia o
controle, quando os filhos estavam em casa...Esse, agora, adulto, não tem tempo de
ver televisão. Tem uma no quarto dele, mas não tem tempo de ver, porque estuda à
noite e faz estágio de dia. Mas eu já exerci muito controle sobre televisão em casa
sobre os filhos, justamente por causa disso daí, não deixar a sociedade de consumo
através desse meio poderoso entrar. Eu saía muito com eles, era muita atividade,
estudo. E eu censurava mesmo. Eu sou do tempo em que as mães podiam fazer isso.
E eles obedeciam.
E: E a senhora tem canal de televisão fechado? Tipo TV a cabo?
D: Ah, eu não tenho tempo. Eu vejo pouco. A da sala é para quando reúnem
os filhos que vêm de fora, então precisa dela lá. E eu tenho uma aqui na copa, para
assistir noticiário e a TV Cultura. Dizem meus filhos que bastavam dois canais, a TV
Cultura e a TVE do Rio. Mas de vez em quando eu até vejo o noticiário da Globo,
como é que chama? Globo Repórter, essas coisas assim. De vez em quando eu vejo,
mas é muito pouco.
E: E essas leituras que a senhora faz, algum assunto além de alimentação
natural... A senhora se sente atraída por algo, além disso?
D: Isso é minha tônica. O que me atrai muito é o meu autoconhecimento. Eu
quero me conhecer melhor, para eu me entender e para eu me expressar corretamente
nesse mundo, nessa minha existência. Isso para mim é a tônica da minha vida. E, por
causa disso, por eu querer me conhecer melhor e eu quero expressar todas as minhas
possibilidades, da maneira mais ampla, porque eu sei que está sendo investido muito
em mim, a vida, através de todas as manifestações que ela tem, ela investiu em mim
muitos recursos. Eu nasci com saúde, tive educação, tive acesso à cultura do lugar
aonde vivo, nasci no estado de São Paulo, tudo isso é circunstância. Eu tenho acesso
a muitos livros, esses recursos, a gente tem o mesmo médico, eu, também, já
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conversei isso com ele, eu sou uma privilegiada. Esses recursos, devido ao meu
interesse é claro, que me vieram, quero que eles sejam incorporados, vividos e
expressados. Se isso ajudar alguma pessoa, ótimo, mas o interesse primeiro é a
minha real responsabilidade comigo mesma. Então, você já viu que é aberta. Os
meus livros, eu tenho muitos livros em casa, fora os emprestados, porque eu tenho
uma biblioteca aí circulante, que eu tenho interesse nisso também, que nem eu vi da
Gabriela Mistral uma vez. Um filho meu estava em uma escola chamada Gabriela
Mistral lá no Rio, e eu li sobre a mulher, e ela dizendo que a biblioteca, (ela é uma
poetisa chilena) deve ser que nem uma floresta. E eu não esqueci disso, e disse, que
bom que a minha já é assim. Tem que ter diversidade de espécies para haver
estabilidade. Pode haver uma predominância de algum assunto, mas há uma
diversidade.
E: E atualmente o que a senhora está lendo?
D: Olha, atualmente, estou lendo um livro ali sobre a influência e a
comparação da cultura japonesa com a cultura ocidental. Os prós e os contras, por
um consultor de empresas. Foi uma nora que me emprestou. Eu estive no Rio há
pouco tempo e comecei a folhear o livro. E ela disse que podia ler que era excelente.
Ela é administradora de uma escola e é excelente. E é isso que estou lendo. Um
pouco pesado, mas interessante. Eu acabei de ler, ontem à noite, de uma amiga,
professora de geografia da UNISAL. Ela deixou aqui um álbum de desenhos e
relatos de uma época áurea que ela viveu em Passa Quatro. Ela mora em Passa
Quatro. Duas irmãs e amigas dela, uma com capacidade de desenhar e a outra de
escrever de maneira poética e bem humorada, esses vinte anos de infância e
juventude delas em Passa Quatro. Foi um mergulho na poesia, na riqueza de uma
vida, na capacidade de observação dos seres humanos, então, você vê que é variado.
E: Com que freqüência, durante o dia a senhora lê?
D: Dependendo da leitura, eu levanto cedo e vou fazer a primeira refeição em
qualquer hora que eu tenho. É um mau hábito, não deveria comer lendo, mas aí eu já
vou lendo e comendo. Leio à noite, bastante. Eu tenho um quintal para cuidar, tenho
uma casa, e tenho outros interesses fora também, mas leio bastante.
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E: Como a senhora usa seu tempo de lazer?
D: Boa pergunta. Lazer para mim deve ser recreação. É, recriar. Eu estou me
recriando. Então, para mim, é muito difícil chamar alguma coisa de trabalho e de
lazer. Eu gosto de tudo que estou fazendo ultimamente. Cuidar da casa, cuidar do
quintal, sair, me relacionar com as pessoas, até ir ao comércio, para mim...Agora, eu
gosto muito de caminhar, de andar de bicicleta, de nadar, olha, não dá tempo de eu
fazer tudo que eu gosto. Mas isso, graças a minha boa disposição e isso é uma graça.
Cultivada e recebida.
E: E a senhora freqüenta algum grupo, reuniões, ou participa das pastorais?
Nas pastorais a senhora atua...
D: Como equipe de apoio, né?
E: E no centro, a senhora... A senhora é do centro espírita, não é?
D: Não, eu não sou. Eu não estou vinculada a nenhuma religião. Mas eu
tenho um grupo de autoconhecimento que é para o desenvolvimento espiritual. Ele
não é vinculado, ele não é religioso nesse sentido restrito, de ser considerado uma
religião, mas ele visa, principalmente, o desenvolvimento espiritual. Aliás, é uma
tendência atual. A religião deve buscar o desenvolvimento espiritual. Eu estou
vinculada a esse grupo, achei esse grupo o mais próximo... É um grupo aberto, sem
nenhum compromisso, e eu achei em Guaratinguetá e eu vou regularmente lá, uma
vez por semana. É isso. Tenho minhas aulas de esperanto, tenho minha amiga de
ecologia, de natação, de caminhada...
E: E nesses grupos, qual o contato que a senhora tem com as pessoas mais
jovens?
D: (risos) Muito. Eu tenho algumas boas amigas, talvez mais velhas do que
eu, só lá no grupo de Esperanto. Umas duas ou três pessoas. Outras pessoas próximas
de mim, mas sempre para menos. E muitos jovens eu convivo. Vou te falar, quando
eu completei 60 anos e meus filhos falaram, agora que a senhora mudou de sexo,
porque agora a senhora é uma sexagenária, a senhora está com liberdade... É claro
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que vocês nem precisam me dar essa liberdade, eu estou sentindo isso, que os filhos
já estão criados, vivem sem precisar de mim, vivem até melhor sem mim, então eu
estou livre de vocês. E daí, uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que
eu ia a batizado de capoeira, e ficava, sempre com uma criança no colo, e daí eu ia
nadar, ia ao clube, e via lá a batida do atabaque. Nove horas, eu saía da aula de
natação, e um dia eu comentei com a professora de natação: ah, se eu fosse mais
moça, eu ia entrar naquilo dali, só para experimentar, porque é um deslumbramento.
Ela falou: vai que o professor vai adorar. Então, com 60 anos eu entrei na aula de
capoeira. Bem original. Tive que vencer minha vergonha. Parecia que eu estava
pagando um mico, e o professor, a professora de natação falou com ele e ele disse:
por que a senhora não entra, é só a moçadinha, adolescentes. Aí eu peguei e disse:
bem, vou experimentar, não paga nada, não vou causar prejuízo para ninguém.
Fiquei três anos correndo atrás da capoeira. Aprendi a tocar uns instrumentos,
aprendi a tocar, a cantar, e a fazer alguns exercícios, e a entrar na roda de capoeira,
sentir a energia da coisa. E daí algumas amigas ficavam olhando e diziam: ah, ensina
para a gente e eu dizia: Não, vamos lá. E o interesse do professor parece que era esse,
a escola de Educação Física que ele fazia, parece que está estimulando muito isso, a
integrar a terceira idade. Cada um faz o que pode. Não é ter uma aula específica para
a terceira idade, para a pessoa idosa. É ele ir junto e fazer o que ele pode. Se ele não
tiver condições, ele faz alongamento, o aquecimento e aprende a tocar instrumentos e
a cantar, já está bom. E convive...E para as crianças, para os adolescentes, é muito
bom a convivência com eles, porque a gente troca. Eles ficam surpresos e perguntam
as coisas, e aí, no fim ficam com liberdade...Muito interessante.
E: Nós passamos a semana passada, de terça à sexta, ouvindo gente,
inclusive, palestrantes internacionais, falando isso que a senhora falou. Funciona, é
simples e funciona.
D: E outra coisa que eu aprendi com quase 50 anos, que por temperamento,
por educação, eu nunca tive, apesar de na escola ter tido trabalhos manuais, então,
com quase 50 anos eu aprendi a fazer crochê. Simples, mas eu fiz uma colcha de lã
colorida, que eu estou me sentindo uma artista. Quando vem um inverno forte, aí eu
ponho a colcha e os filhos falam, então, a senhora faça o favor de fazer mais cinco
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porque vai deixar de herança uma para cada filho. Não morra antes de fazer as seis
colchas. E eu estou me sentindo uma artista. No inverno, quando eu fico em casa,
porque à noite eu saio, mas não tanto assim, isso é um lazer também, de criatividade
que é uma delícia.
E: Quando, como e por que a senhora resolveu aprender o Esperanto?
D: Olha, o Esperanto é um aprendizado de uma língua que difere um pouco
dessas outras línguas culturalmente difundidas no Brasil. Justamente nesse meu
grupo de autoconhecimento, o coordenador do grupo, o que planejou a estrutura do
grupo é um esperantista, emérito. Está com oitenta e poucos anos agora, e, entre as
especialidades dele, a sabedoria, ele foi orientado por um frei capuchinho que o
orientou para fazer um grupo extra ordem, fora de igreja, de autoconhecimento.
Poderia ser trabalhado mais e ele, então, era, é esperantista, porque ainda está vivo,
ele estimulava muito as pessoas, e por causa disso eu entrei em contato com o
Esperanto. E eu morava no Rio e depois entrei em contato com esse grupo de
Resende, e acabei vindo aqui para Lorena. E aqui em Lorena cheguei na época que
estava começando um grupo de Esperanto, há uns oito, dez anos eu vou, passo um
tempo sem ir, porque eu viajo, mas estou ligada ao grupo de Esperanto. Por esse
interesse. Porque a proposta do Esperanto...Uma vez eu falei com esse meu
orientador, mas isso aí é uma utopia, essa história de uma língua auxiliar neutra,
internacional, para ser a segunda língua de todos os povos, não é muito utópico, não?
E ele, uma pessoa muito pé no chão, muito real, muito realista, sem nenhuma
fantasia dizia: é a suprema utopia do ser humano. E é por isso que eu estou no
Esperanto. Eu fico meio empurrando com a barriga, eu não sou assim, não sento para
estudar o Esperanto, até que quando eu sento para estudar rende, né? Mas eu tenho
outros interesses variados e isso não é uma tônica minha. Mas eu estou aprendendo o
Esperanto por causa da proposta que o Esperanto tem. Além de desenvolver o
hemisfério direito, que o aprendizado de qualquer outra língua faz isso, mas o
Esperanto faz especificamente isso, porque ele amplia o meu horizonte humano. Eu
me integro com toda a humanidade e suas diversas culturas. Os livros que vêm, o
material didático que a gente recebe. Escrito por pessoas da África, você fica
entendendo aquela mentalidade, os recursos que eles têm, o nível cultural que eles
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têm, as aspirações humanas que eles têm. Da China, a gente conhece através dos
meios de comunicação e que quase sempre são tendenciosos. Você lê um livro
escrito por um intelectual, um esperantista da China, você entra dentro da maneira de
ser do chinês e você fica amando e respeitando o chinês, e aí, se for o caso, até
aprende. Tira algumas oportunidades que eles já desenvolveram lá, e dá para aplicar
na minha vida. Esse é o ganho do Esperanto.
E: Quem dera todas as pessoas, esse é meu sonho...
D: Mas esse é o sonho universal.
E:...Que as pessoas consigam ver, enxergando o outro...
D: Não sentir como uma ameaça, é uma chance... A diferença do outro. Você
tocou no nervo do Esperanto. Quem criou o Esperanto, médico polonês, ele viveu
uma época de grandes dificuldades lá, naquele enclave lá, de línguas cristãs, judeus,
lá naquele miolo da Europa, né? Por volta de 1850 e aí ele sofria, ele tinha uma
sensibilidade, ele era muito avançado para sua época, ele via pessoas brigando na sua
aldeia lá, porque falavam línguas diferentes, aí não entendiam a cultura dos outros e
aí ele bolou, ele teve a inspiração de fazer o Esperanto, essa língua lógica, racional,
eficaz, de fácil aprendizagem, que não pertencesse a nenhum povo, mas que ficasse
como alternativa porque o espírito era esse. E parece que o povo que é atraído pelo
Esperanto descobre isso, então é interessantíssima a convivência, os encontros
regionais, nacionais e até internacionais do Esperanto é muito enfatizado isso, não
ver a diferença do outro como uma ameaça. É uma chance de você se expandir,
intensificar sua humanidade, de se tornar mais humano. Valorizar, reconhecer suas
raízes, a cultura de cada povo é valorizadíssima no Esperanto. Tanto que a gente quer
conhecer a cultura chinesa, do africano, do europeu, de quem for, e valorizar as
nossas raízes também. Por isso que eu tinha esse apelo pela capoeira que é a nossa
identidade, a formação da nossa identidade passa pelo negro, pela sua contribuição e
é uma coisa maravilhosa. E começa a ficar amplo, a gente começa a querer
compreender e aproveitar de tudo, as diferenças, a variedades.
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E: A senhora teve alguém como modelo, no passado que a levasse a querer
aprender o Esperanto ou alguma língua estrangeira? A senhora teve alguém que a
inspirasse? Alguém... A senhora falou que seus pais eram italianos?
D: Minha mãe, minha mãe era filha de italianos. Tinha aqueles termos, ela
não falava mais a língua, mas tinha aqueles termos, cultura italiana e tudo mais. Meu
pai era filho de portugueses, gente de Minas, e tudo mais. Mas eu acho que o que me
abriu para o Esperanto, além desse orientador desse grupo de autoconhecimento, é
essa abertura que eu tive dentro de casa. Dentro das possibilidades deles, meu pai
sempre leu muito, e a minha mãe, mesmo não tendo completado o primário, naquela
época, não havia essa coisa para mulher. Meu pai tinha uma cultura maior, então, eu
sempre vi meus pais lendo, e minha mãe lia. Eram amigos que emprestavam revistas,
Seleções, na época, era um material de informação de primeira linha as Seleções, e
minha mãe sempre leu muito e ela tinha uma cultura abrangente, mesmo não tendo
escolaridade. Acho que isso criou um ambiente bom. E outra coisa também, eu morei
um ano no exterior. Tive um filho, inclusive, no exterior. Eu tive um filho nos
Estados Unidos, há 34 anos atrás. O meu ex-marido foi fazer um curso no exterior e
lá eu freqüentava, eu já tinha tido Inglês no colégio, mas...Lá eu freqüentava aula,
tipo Mobral, aula de ensino de Inglês para imigrantes, né? Convivi com muita gente
do mundo inteiro, japonês, romeno, latino-americanos e as moças que iam para lá
para trabalhar de empregada doméstica é uma convivência interessantíssima. Daí eu
vi como é que a gente tem muito que trocar, de carência, de necessidade, e de
experiência de vida. Nem por isso eu sou fluente. Mas depois dessa entrevista eu vou
estudar um pouco mais...(risos)
E: E atualmente, tem alguma coisa ou alguém que a incentiva ao estudo do
Esperanto ou não? É só essa vontade própria de ver as coisas, de se integrar a um
universo tão diversificado?
D: Olha, é até uma questão de disciplina mental, sou muito espaçosa, só
fazendo o que quero, o que vai surgindo no momento, né? Mas, na convivência lá do
grupo de Esperanto, nós temos jovens, até crianças, só que as crianças não ficam
muito tempo. Elas precisariam que os pais se interessassem. Mas tem dois jovens lá,
um é professor, dá aula para adultos, de alfabetização, então ele não pode ficar
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freqüentando regularmente as aulas, mas o rapaz lida com teatro. É muito
interessante, aliás, cada um de nós, nós temos nossas particularidades. Se a gente
aprende a ver o outro, a gente vê as coisas interessantes do outro e a gente aprende a
enriquecer a vida da gente. Tem um outro que é um estudante universitário. Então
é...São completamente diferentes um do outro. Um é sério, completamente certinho,
esse é espírita, e estuda o Esperanto como uma necessidade que os espíritas encaram
o Esperanto. Os católicos encaram de uma outra maneira, como um latim moderno,
mas os espíritas encaram, como uma possibilidade, no terceiro milênio, de integração
fraternal. E é essa mesmo a proposta do Esperanto. Só que eles usam isso de uma
maneira muito intensa. O outro acho que vai ser padre, esse que gosta de teatro, que é
professor, é bem moleque e ele é um exemplo para mim, porque ele está bem pouco
tempo no grupo, mas o grupo financiou para ele a ida a um Congresso Internacional,
em Pato Branco, no Paraná. Congresso Internacional da Juventude Esperantista.
Então ele conviveu com o mundo. O mundo se reuniu em Pato Branco, e são as
cabeças mais livres e mais abertas... Até eu acho que ele vai gostar de saber isso. O
grupo financiou a ida dele no Congresso Internacional de Jovens em Pato Branco, no
Paraná. Isso foi no ano passado. Ele conviveu lá, uma semana, já no ônibus indo de
Curitiba para lá, já estava gente do mundo inteiro indo para lá, então, um já achou
que o outro era e já foram...Foi a proposta mais maravilhosa, porque ele veio fluente,
falando que nem uma metralhadora, porque lá ele não tinha escolha para falar com
romeno, africano, árabe, russo, chinês, inglês, alemão, italiano, os jovens ficaram
alojados em um mesmo lugar, porque o município de Pato Branco tem desenvolvido
um centro cultural, uma coisa impressionante. Então, você vê que esse Brasil tem
jeito. Estão acontecendo coisas maravilhosas, até coisa de primeiro mundo. E ele
ficou uma semana lá, numa pauleira, ele falou que nem dormiu à noite, porque era
uma cantoria, uma farra, de jovens, e veio fluente, ele desentupiu, veio fluente e
talvez isso que me faça falta. Já hospedei aqui uma jovem francesa, de turismo
alternativo, que o Esperanto dá essa oportunidade. Para nós também, porque a
recíproca é verdadeira. Mas a moça, como já falava umas quatro línguas, estava
estudando o Espanhol, é uma jovem psicóloga, ficou falando Português aqui. E foi
uma tristeza porque eu a hospedei e a gente falava um Português Esperanto aqui
mastigado, e eu acho que é isso. A inspiração desse jovem, primeiro porque é jovem,
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é interessado, meio artista, gosta de teatro, de falar fluentemente, para ter essa
comunhão, de conversar com pessoas estranhas, e fazer uma troca, porque a língua é
uma ponte. Especialmente, quando não é uma língua que é culturalmente da outra
pessoa, ela leva muita vantagem. Se for uma língua neutra, auxiliar, fica todo mundo
em pé de igualdade, falando sua língua e falando o Esperanto, vamos dizer que seria
a proposta de uma língua auxiliar. Então, esse moço, ele me serviu de exemplo. Fora
a erudição do Doutor Paulo. Ele é de uma erudição, eu não sei aonde ele arruma
tempo, e ele, você sabe que é conhecido internacionalmente, pela capacidade dele, a
tradução que ele faz, o interesse pela literatura brasileira, e ele traduz a melhor
literatura, contos dos nossos melhores escritores, que interpretam os sentimentos
brasileiros, ele traduz, porque a biblioteca internacional de Esperanto quer
justamente isso. Mostrar riqueza, a índole de cada cultura e de cada povo para fazer
parte de uma cultura internacional. Uma riqueza internacional. Esse é um exemplo.
Nós somos platéia, como eu falo para os outros colegas, ele tem que ter platéia.
E: A senhora acha que o estudo do Esperanto melhorou a relação da senhora
com seus filhos, com seus netos?
D: Meus dois últimos filhos foram fazer o curso de principiante comigo. E foi
muito interessante nesse período porque a gente estava em pé de igualdade. Em pé de
igualdade não, porque eles aprenderam mais rápido do que eu. E aí, às vezes, eu ia
fazer leitura em voz alta aqui, e o menino adolescente, dizia: mãe, não é assim. Ele
ouvia a leitura com defeito e falava. Foi muito interessante porque eles viram que
aprendiam alguma coisa na frente da mãe, e isso foi muito importante para os filhos,
saberem isso, que algumas coisas, eles percebem mais rápido, melhor, por causa da
idade da mãe, da índole, da cultura. A mãe é diferente, ela sabe mais algumas coisas
e outras eles sabem mais. E está sendo interessante com meus netos. Eu tenho um
neto com 16 anos, e, de vez em quando, eu já dei fita, esses CDs para computador,
com cursos breves de iniciação de Esperanto, porque eu acho muito importante para
a criança e para o adolescente, mas fica parecendo assim, a avó é meio original, meio
excêntrica, joga capoeira com eles, anda de bicicleta, sobe o morro e quer falar o
Esperanto. Mas, para os netos, sem imposição, agora eu sou mais mansa, porque eu
já fui muito radical com os filhos, muito austera, é uma oportunidade de passar
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alguma coisa, que vai ser de grande valia na geração deles, com essas mudanças
internacionais, que estão acontecendo e que qualquer cego vê, a hegemonia política e
econômica das nações, é sempre um processo histórico, e as mudanças vão
acontecendo. De maneira subliminar, mas estão acontecendo. Inclusive, os países de
terceiro mundo estão querendo ter voz ativa nos encontros internacionais, seja ONU,
ou comerciais, e os povos subdesenvolvidos, mais pobres, estão querendo ter sua
participação porque eles, também, são os detentores dos recursos naturais, mas essa
mudança que está acontecendo na época atual faz com que o Esperanto seja uma
necessidade e uma exigência, inclusive na Internet, porque ninguém vai querer falar
a língua do outro só porque o outro ganhou a guerra ou só porque o outro tem mais
dinheiro. Daqui a pouco vai ter a exigência de uma língua neutra, internacional, uma
segunda língua para todos os povos. Você já pensou que economia para a ONU, se
todos os representantes falassem sua língua e o Esperanto? O Brasil paga caro para
os tradutores. Seria até econômico.
E: Antes do Esperanto, a senhora já havia feito alguma tentativa de aprender
uma língua estrangeira?
D: O Inglês. Fiquei aprendendo lá. Você mergulhada em um país em que se
fala a língua, você acaba...Entra pelos poros, você tem que se comunicar, assim,
assuntos que eu conhecia, de comida, por exemplo, eu ia aos entrepostos de comida
natural, em Nova York eu sabia falar, porque é assunto que você conhece. Você vai à
igreja, lê a bíblia, você canta, muito bom cantar, fazer leitura em grupo. E quando eu
voltei de lá e eu voltei com uma criança nova, cinco filhos e a adaptação ao Brasil,
daí você tem que se adaptar novamente...Meus dois filhos menores esqueceram o
Português. Precisaram ser alfabetizados novamente em Português. Imagine, saíram
daqui alfabetizados, foram alfabetizados lá e voltaram. Então, eu tinha muito
trabalho familiar, e aí, estudei ainda por um ano em Inglês, fui fluente, mas depois
deixei. Acho interessante, eu sou da época em que estudava Latim no ginásio, e eu
fiquei muito interessada, na época, no Latim. Achava que o Latim devia ser ensinado
com história, da época em que o Latim era falado, do Império Romano. Hoje em dia
já está se falando nisso, multidisciplinar. As pessoas aprenderiam muito mais fácil, a
questão das conquistas, dos países que foram se formando, dos povos, com as línguas
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latinas, com a história do império romano, que foram levando, né? O Latim, e
mesclando com os dialetos, se fosse multidisciplinar, né?
E: Quantos anos os outros pensam que a senhora tem?
D: (risos) Olha, eu não sei. Às vezes as pessoas me dão um pouco menos.
Ficam só surpresos quando eu fico falando algumas coisas.
E: Com quantos anos a senhora se sente?
D: (risos) Olha, quando eu tinha uns vinte e cinco, trinta anos eu me sentia
uma anciã. Eu era uma velha. Até um pouco amargurada, dos próprios caminhos que
eu havia escolhido, mas que eu não avaliava, e presa a muitos condicionamentos
religiosos e uma inquietação dentro, e uma inconformação. Eu tive sorte, com todo o
rebuliço que eu tinha dentro e que hoje eu ainda tenho um pouco, que eu não era uma
irresponsável. Os meus deveres assumidos, fiz até poesias, e em uma das poesias eu
escrevia isso, deveres e responsabilidades assumidos serão cumpridos. Mas a
transformação foi acontecendo, e daí meu interesse na medicina natural porque me
deu autonomia interna. Resistência nervosa, isso que eu falo para as mulheres de
baixa renda, e para as de alta renda também, porque está todo mundo precisando
disso, autonomia nervosa, é o alicerce para amparar os seus vôos emocionais,
mentais e espirituais. Você tem que ter estrutura física. Não tem como. Eu fui pelo
instinto, pelo faro, e tudo isso pelo meu interesse, e a transformação foi acontecendo.
Fui fazendo yoga, alongamento, e me enriquecendo, intensificando a minha noção de
mim mesma. Claro que eu estou no começo do caminho, que eu preciso pôr ordem,
disciplina, e não perder muito tempo com bobagens, quer dizer, com o que eu acho
bobagens, como distração. Mas também não sou radical que eu não goste de me
distrair, mas eu tenho uma coisa. Isso aí foi me dando uma amplitude, e eu vi que
essa resistência interna, essa renovação celular, através de uma reprogramação
mental, que a gente, por falta de um nome melhor chama de meditação. Na verdade é
uma reprogramação mental. Serenamento da mente, ver o que é? Quem eu sou? Qual
é a questão? Olhar sem interpretação, sem imaginação e sem condicionamento. E
olhar e se renovar. Vou andar nessa direção. Não tenha dúvida que a vida vai dar o
impulso, porque ela tem todo interesse para que aconteça isso. E hoje, eu acho que
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estou com uns vinte anos, internamente. Mas com mais juízo, mas com disposição,
Uns vinte, trinta anos, metade dos meus anos cronológicos.
E: Alguma coisa mudou em seus relacionamentos após o aprendizado de
Esperanto?
D: Mudou no sentido que eu vejo nos encontros regionais, vejo lá mesmo na
aula de Esperanto, pessoas com mais idade até do que eu, falando, estudando, e é
uma coisa que eu preciso trabalhar mais em mim, que é essa disciplina mental, de
fazer algumas coisas que eu não estou muito afim, mas por uma questão de
disciplina, fazer, porque o ganho é maior. Porque todos esses outros interesses são
naturais em mim, então não é esforço nenhum ler coisas que eu quero, que me
agradam, né? Essa talvez tenha sido minha grande dificuldade e que eu tenho que
trabalhar, mas sem me maltratar. Um pouquinho mais de ordem. Cada vez que eu
vou a um encontro regional eu venho com esse propósito, eu vou tirar mais um
tempinho para estudar o Esperanto, por uma questão de disciplina pessoal e para
poder falar. Nos encontros regionais isso é estimulado porque eles são feitos para as
pessoas falarem o Esperanto. O Esperanto toca nesse meu ponto nevrálgico que eu
tenho, de não me esforçar muito nas coisas que eu não tenho muito afinidade. Porque
a língua exige, apesar de ser fácil, exige um estudo sistemático, leitura, e essa é uma
questão minha. Eu acho que já fiz tanta coisa que era obrigada a fazer que agora
quero fazer o que eu gosto. Eu gosto do Esperanto por causa da proposta dele, mas a
disciplina de estudar, eu ainda resisto. Quem sabe, depois dessa é mais um estímulo
para estudar.
E: E esse aprendizado trouxe mudanças para a senhora?
D: Abriu uma janela. De proposta de humanidade. Que é possível haver um
pouco mais de sentimento de fraternidade entre os seres humanos quando há uma
linguagem comum e que não é fruto de uma dominação cultural ou econômica, e esse
é o ponto que o Esperanto fala. De tudo que eu tenho lido, do Esperanto, e sobre esse
trabalho de reprogramação mental e espiritual, porque a gente tem os
condicionamentos religiosos equivocados, que eu sou certo, que meu ponto de vista
que é o certo, que os outros vão para o inferno, os outros não sabem de nada, e o
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Esperanto abre, que do outro ponto de vista, quem sabe haja outras coisas, quem sabe
até mais amplas e adequadas que o seu ponto de vista. É preciso que a humanidade,
de um modo geral, porque sempre há uma elite...Elite que eu falo é que sempre há
pessoas mais acordadas, para ampliar o Esperanto amplia sua noção de humanidade.
Que é possível você ter uma linguagem comum com o outro, entrar em comunhão
com o outro, em pé de igualdade. Nem ele é melhor, nem você é melhor, ou ele é
pior ou você é pior. É nesse sentido que a gente vê as pessoas, como por exemplo,
esse meu orientador, ele esteve em um congresso em Brasília, foi até lá no
Congresso, e ele que profissionalmente é um mecânico, que conserta máquinas de
costura, aparelhos eletro eletrônicos, na época ele tinha uma oficina disso. Ele
também tinha interesses muito variados. E esse homem foi cicerone, em Brasília,
porque ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele foi cicerone de um grupo em que
deveria ter pessoas de umas trinta e cinco nacionalidades. Japonesas, pessoas
preparadas, doutores em varias áreas, e ele, um mecânico, levando nos pontos
turísticos de Brasília, nos pontos de referência, e, explicando, inclusive todo o
processo histórico, e todo mundo atento, e ele falou: eu me senti, realmente, fazendo
parte da humanidade. Isso é muito interessante. O espírito do Esperanto, e isso
mudou muito minha cabeça, a gente pára de ser elitista. A aprendizagem de uma
língua também exige condições econômicas, culturais, e o Esperanto, como é amplo
e o ensino e de graça, ele está aberto a qualquer pessoa, razoavelmente alfabetizado
em sua própria língua, ela tem condições de aprender e entrar em contato. Tem um
caso de um moço que é da Baixada Fluminense, que eu encontrei em encontro
regional de Campos do Jordão, umas duas ou três vezes, morando lá em São João de
Meriti, sei lá. Negro, pobre, e teve um dia que ele estava dando aula lá na classe de
principiante. Todo encontro regional tem classe de principiante e classe de adiantado.
E eu fui à de principiantes e eu assisti à aula. Passado um ano, teve outra vez outro
encontro, classe de principiantes e ele, novamente, foi convidado. Ele me viu lá e
perguntou quantos anos estava no Esperanto. Eu falei, uns quatro. E ele disse: eu
estou lá dois anos, e já sou presidente do movimento dos jovens fluminenses, da
Associação dos Jovens Esperantistas Fluminenses e já estou dando aula e falando
fluentemente. E a senhora não fala fluentemente. Foi terrível. Você veja o espírito do
Esperanto, ele disse assim, mas sabe por que eu agarrei o Esperanto? Porque foi a
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minha oportunidade de ascender à condição de gente, de cidadão, porque eu sou
negro, pobre e da Baixada Fluminense e eu precisava do Esperanto. Estou
convivendo com gente. A minha cultura, a minha visão de mundo já aumentou
porque são pessoas que me tratam de igual para igual, e querem o meu crescimento,
investem em mim. Sou convidado, vou para a casa das pessoas, elas me emprestam
livros, conversam comigo, me levam para viajar, eles estão investindo em mim como
ser humano, que eles querem que eu me desenvolva, que eles querem que eu amplie
a minha noção de ser humano e de humanidade. A senhora não, porque a senhora é
branca, de condição boa, a senhora não precisa se agarrar ao Esperanto, mas para
mim, ele é um instrumento de emancipação. Olha que coisa interessante. E aí, só em
um ambiente de Esperanto, um jovem ia dizer isso para mim, sem ser uma mácriação. Falou isso e...
E: E como é essa convivência com seus pares, e com jovens, dentro da sala
de aula de Esperanto?
D: É ótima. Uma convivência excelente. O rapaz que é professor, que foi lá
no Congresso de Pato Branco, ele ensaiou...Nós tivemos um encontro regional aqui
em Lorena, há dois anos atrás, foi em Guará até, e nós fomos lá...Ele ensaiou uma
peça de teatro com a gente, que é uma maneira ótima de aprender língua é fazer
teatro. E aí, ele trouxe um esqueleto da peça, porque ele já fez curso de teatro, e é
muito envolvido com isso no magistério, e trouxe para a gente. E ninguém tinha
nunca feito teatro, a não ser teatrinho de igreja, dramatização, e ele falou: olha, estou
pensando em fazer isso no próximo encontro, tem três meses para ensaiar. Aí reunia
o grupo de esperanto e disse: o que vocês acham disso? Era uma história da Branca
de Neve e a madrasta e o rei, mas torcido, olhado de maneira bem humorada,
invertendo um pouco as situações. Era uma coisa engraçada. À medida que fomos
ensaiando, e foram definidos os papéis, ele era o professor de teatro e o diretor. Ele
tinha 18 anos nessa época. As outras pessoas podiam ser mãe ou avó dele. Eu podia
ser avó dele. Então, ele estava nessa situação de diretor de teatro. Ele fez oficina de
teatro com a gente. Muito engraçado. Como ele tem uma situação, a identidade
sexual dele não está muito definida e tem pessoas, tem militar reformado lá que não
podia tolerar. De vez em quando ele dava uma desmunhecada lá e ele dizia: não
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posso tolerar isso. Eu disse: calma, nós temos que respeitar as diferenças, nós não
somos pai dele, nós somos colegas de Esperanto. Um exercício excelente de
tolerância, e vamos aproveitar o que ele tem a dar para a gente e nossa convivência
aberta, respeitosa, vai fazer bem. Foram os três meses mais interessantes, de
convívio, de domínio da língua, ficamos ensaiando, ensaiamos até aqui em casa
também. Foi interessante para ele e para nós. O garoto, como diretor, ele exigia
disciplina, desenvoltura, então, era invertida totalmente a situação... um rapaz de 18
anos, falando com pessoas idosas, exigindo treinamento e nós obedecendo.
E: Quer dizer que isso foi um ganho? Esse aprendizado...
D: Olha, além de ter ganhos, o que nós rimos...Gostaram muito da peça, o
pessoal chorava de rir. Outro ganho, com o Marcos, por exemplo, ele tem 70 anos,
foi diretor de escola, muito reservado. Ele diz que é uma pessoa muito tímida e
realmente é uma pessoa circunspecta. Na convivência dele, e com os amigos, na
igreja, parentes, etc. E no Esperanto, como é um ambiente solto, ele pode ser o que
ele gostaria de ser, e não tem coragem, fora, porque lá é um ambiente de confiança.
Ninguém julga quem está mais atrasado ou mais adiantado, quem fez a tarefa direito.
O Marcos lá é uma outra pessoa. Os filhos não acreditam, quando vêem o pai lá, no
teatro, então até por isso, fica bem engraçado, a gente fazendo teatro e podendo se
expressar de maneira bem espontânea.
E: E como é que a senhora se vê como aprendiz?
D: Olha, eu me acho uma privilegiada. A vida tem me dado recursos, e eu me
sinto assim, como aprendiz, quando a gente está naquelas aulas lá, traduzindo, lendo
textos, de uma profundidade humana...Tem um livro, que é escrito por um psicólogo
suíço, que trabalha na UNESCO, é um esperantista emérito. Um editor disse assim,
tantas palavras, tantos recursos que precisam ser expressos. Então, ele escreveu por
encomenda. O artigo tinha que ter aquilo tudo. E como ele viaja pela UNESCO
pesquisando os sistemas culturais de cura, no mundo inteiro, do que a gente
considera, dos nativos, que não são industrializados, indígenas latino-americanos,
norte-americanos, povos da China, também tem povos assim, de cultura não
desenvolvida, em todo lugar tem. Até na Europa, na Rússia, e viaja o mundo inteiro,
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e você imagina a conversa do homem. É um esperantista. É um autor que escreve
direto em Esperanto. E nós estamos estudando um livro dele e ele fala direto dessas
viagens dele, dos povos, da China, quantas etnias tem lá e de processos de cura, ele
escreve isso em Esperanto. E como ele é psicólogo, eu fico...Tem hora que eu
fico...Gente, que pena que outras pessoas não estão lendo isso daqui, nem por causa
da língua, mas através da língua ter essa oportunidade de conhecer a natureza
humana. Você vê que é uma pessoa profunda...
E: E a senhora notou se mudou o sentimento que a senhora tinha com os
outros de quando a senhora entrou e o que a senhora tem agora?
D: Mudou. Interessante, que eu acho que não só o Esperanto, mas o
Esperanto também, porque nesse trabalho de autoconhecimento o Esperanto entrou
junto, eu estou ficando menos pretensiosa, menos arrogante e mais tolerante. Ainda
tenho meu espírito crítico, mas está muito mais suavizado, através do trabalho do
conhecimento da cultura dos povos. Porque aí eu me enxergo.
E: E esse é o horizonte que está se abrindo para a senhora?
D: Ah é. Estou mais suave, comigo mesma, me irrito menos, né? Porque
quando você fica com o espírito muito crítico, julgando o outro, essa irritação passa
por você primeiro, e, às vezes até atinge o outro, né? Mas como a proposta do
Esperanto é essa, e ampliar, você não amplia só para outras culturas, você começa a
ver que cada um tem o seu processo. Claro que tem um limite. Se você vê que tem
alguém ultrapassando o limite da sua vida, você põe limite, mas não precisa ser a
ferro e fogo. Pode ser com firmeza e suavidade.
E: E qual a perspectiva de futuro? O que a senhora pretende fazer com esse
aprendizado daqui para a frente?
D: Primeiro estudar um pouco mais, aprender a beleza da língua, a riqueza,
eu brinco com eles que o Esperanto... E condições de ir à aula, é um barato, porque é
uma riqueza. A gente sai para comer pizzas, de dois em dois meses, para comemorar
os aniversários, é uma beleza. Às vezes, a gente até esquece dos aniversários, porque
são pessoas tão diversas, e interesses e situações diversas, mas a comunhão entre a
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gente é tão interessante que eu acho que seja o espírito da língua. Talvez seja a
proposta da língua que faça ficar isso. Jovens, pessoas idosas, pessoas carentes,
pessoas que viajam para o exterior, é um relax, além de ser um aprofundamento.
Porque a questão da linguagem, você sabe melhor do que eu, ela lida com os ultrasons da índole humana, ela é expressão do psiquismo, então quando você fala, as
palavras... Não tem, hoje, a programação neurolingüística? É isso aí. Quando você
começa a estudar um idioma, que foi criado de maneira artificial, mas com um ideal
de fraternidade humana, você está ligado a esses ideais, você se reprograma também.
Então, para mim, é uma atividade que não é cansativa, é só enriquecedora, não tem
preço.
E: E a senhora diz que não é fluente, como gostaria de ser no Esperanto...
D: Eu não falo como eu falo Português.
E: Mas como é que a senhora se sente falando uma língua que envolve tantas
pessoas, que congrega tantas idéias, como é esse sentimento?
D: De admiração, pelos idealistas. A começar pelo Doutor Lázaro e todos que
acreditaram nessa idéia, estou falando do caso específico do Esperanto, porque cada
idioma nacional tem a sua história. No caso do Esperanto, é a admiração dos
idealistas que acreditam nesse sonho e fazem com que ele se transforme em
realidade. Um “sami ideano”, um companheiro da mesma idéia, aqui de Barra
Mansa, ganhou há uns tempos atrás, isso depois o Doutor Paulo contou para a gente,
ganhou um prêmio desses de Sena, Loto, um prêmio enorme. Ele era funcionário,
acho que da Siderúrgica Nacional, um homem simples, e depois disso, ele continuou
mostrando que era uma pessoa equilibradíssima, segundo meu critério, porque ele
pediu demissão do emprego, arrumou a vida dele e dos filhos, voltou para a cidade
dele lá em Minas Gerais, arrumou a vida dos familiares, com muito equilíbrio, e
pegou uma parte desse dinheiro, que deve ser uma fortuna, e doou para a Liga
Brasileira de Esperanto. Porque ele é um esperantista que acredita no ideal de
fraternidade humana. Com isso, ele ajudou a abrir salas, eles compraram o andar
inteiro, reformularam, tudo informatizado, bonitinho, segundo os parâmetros de uma
coisa funcional, bonita, e o Doutor Paulo esteve lá em Brasília, na Liga, e disse,
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puxa, esse dinheirinho que a gente contribui mensalmente deu para fazer tudo isso?
Daí contaram que não, foi a generosidade de um homem desses, que continua
simples. A gente encontra com ele nos encontros regionais, então, que idealismo, a
gente não houve falar essas coisas. E quantos outros sonham e realizam esse
sentimento de fraternidade! O dono de um curso, em São Paulo, também, não tem
herdeiros, a gente tem essas informações pelo Doutor Paulo, então, ele não tem
herdeiros e está investindo no ensino de línguas estrangeiras, Inglês, Francês, e toda
a renda do curso, ele está treinando, ele já fez uma organização para formar
professores de Esperanto. Porque já tem legislação que permite, como opção, nos
cursos de primeiro grau, o ensino, pelo menos a divulgação da estrutura do
Esperanto. É pelo idealismo, e funciona. São tantas pessoas acreditando, e a gente
compartilha disso.
E: E o que a senhora diria a alguém idoso, que quisesse aprender o
Esperanto?
D: Venha. Venha para o grupo, procure um Esperanto-clube na sua cidade,
perto, mesmo que tenha que viajar para uma cidade próxima, vale a pena. É um
grupo em que ninguém vai ser avaliado pelo que tem, cultura, religião, raça, nada,
nada. Quem tiver esse impulso de ir buscar, vai se sentir abrigado, abraçado,
amparado em um sentimento de fraternidade humana, além de aprender a língua e
desenvolver, né? Vai dar muita risada, e tem uma literatura que se aprende muito,
porque são pessoas comuns, às vezes, ou especialistas, ou intelectuais, mas muitas
pessoas comuns de outras nações, falando sobre problemas que a gente vive, sobre
situações que a gente vive, mas a maneira como eles resolvem e encaram aquilo,
então, a gente só tem o que ganhar. A gente se torna mais humana.
E: O que mais lhe dá prazer?
D: Olha, estar com disposição para viver o que me é dado para viver. Fazer
um trabalho, trabalhar no quintal de enxada, porque eu sou muito boa de enxada,
viu? Se for passear, ou ler, visitar um filho, fazer um trabalho voluntário, fazer uma
comida, dormir, comer, descansar, todas essas coisas me dão prazer, desde que elas
sejam oportunas e eu esteja disposta. Conversar, por exemplo, essa conversa com
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você está sendo muito agradável porque eu estou...Há muito tempo ninguém me
perguntava essas coisas para mim e que eu estou tendo oportunidade de expressar,
isso está me dando muito prazer.
E: E o que é estar bem e feliz na velhice, é isso?
D: Eu acho que é isso, estou nesse caminho e acho que está valendo muito a
pena. Estar em paz, com serenidade, com autonomia, com clareza para mim. Eu
busco a clareza. Clareza é o contrário da ilusão. Ilusão, como a própria palavra fala é
sem luz, e a desilusão, porque daí são dois prefixos, um anulando o outro, significa
clareza. Então, isso eu falei na consulta com o Doutor Paulo, o que era mais
importante para mim. Clareza, de saber o que eu sou, quais as minhas possibilidades,
o que é que me cabe, o que eu posso. E daí, viver de acordo. Ter clareza, não ter
fantasias, não ter ilusão, ficar com fantasias, as coisas não muito entendidas, atrás de
coisas que não são nem possíveis e nem necessárias, às vezes.
E: Isso é sentir-se bem e estar satisfeito na vida?
D: Eu acho, é ter clareza. Clareza para mim e fundamental.
E: E o que a senhora acha que faz as pessoas mais velhas se sentirem felizes?
D: Eu posso falar do que eu me trabalho e quero conseguir e manter,
abençoar o meu passado, tudo que eu já vivi até agora, abençoar. Todas as
experiências que eu tive, todas as pessoas com quem eu convivi, todas as pessoas que
me desafiaram o crescimento, não realizando a minha vontade, me contrariando, não
fazendo as minhas vontades, me desafiando. É abençoar o meu passado. Isso não é
uma coisa fantasiosa. Eu abençôo, reconhecendo todas as dificuldades, o que a gente
chama de sofrimento, experiências que eu sofri, que exerceram impacto sobre mim.
Então, é tudo abençoado, porque se eu não tivesse tido esses desafios, eu, talvez, não
tivesse procurado as coisas que eu procurei. Se a minha vida fosse mansa, calma,
sem nenhuma questão para eu resolver, eu acho que eu teria ficado inerte, ou
sedentária, então, como eu tive desafios, todos possíveis e suportáveis, tanto que eu
sobrevivi, é tudo abençoado. O que me vem depende da maneira, confirma a
providencia divina, que se me amparou até agora, me deu tantas condições, vai
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continuar me amparando, e no presente, é, nesse intervalo entre o que passou e o que
vem, é aquilo, ter clareza e ver o que pode ser feito e fazer, e, se possível, dar risada
porque rir faz muito bem. E respeito pelos outros. Não vamos ser espaçosa (sic) e
fazer só o que eu quero.
E: Qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de vida dos
idosos?
D: Eu acho que é cultural e esse cultural começa pelo individual. Cultural, eu
digo como a coisa coletiva, de cada um começar a entender, por dentro, que a maior
condição, a maior parte do seu bem-estar, da sua condição de saúde que vai dar
condições para você desenvolver todas as suas possibilidades, está na sua mão. De
prestar atenção, de mastigar melhor o alimento, de evitar o que faz mal, porque todo
mundo já sabe o que faz mal. Até criança já sabe o que faz mal. De procurar ter bons
hábitos de vida, isto é, fazer de boa vontade o que você precisa e deve fazer. Fazer de
má vontade faz mal para a saúde, envelhece. Então é uma questão de sabedoria.
Então o que está faltando, é isso. Se cada pessoa, porque idosos todos nós vamos
ficar. Desde que a gente nasce nós já estamos a caminho da velhice. É entender, o
que está a meu alcance, e o que eu posso fazer de melhor para mim mesma. É um
egoísmo saudável, porque aí, estando bem, você torna melhor a vida de todos que
estão a sua volta. E cuidar da sua autonomia. Porque daí você liberta também o
outro. Ninguém precisa te socorrer. O filho fala: mãe, como é que a senhora está
vivendo, de vez em quando telefona, ah, a senhora tem se divertido? Eu falo, nem
precisa se preocupar, eu estou cuidando da minha vida. E vocês estão bem?
Cuidando das suas vidas? Então ótimo, sejam abençoados e continuem, porque eu
estou cuidando da minha vida. Então é isso. Eu gostaria que toda pessoa adulta,
criança, jovem, começasse a pensar que vai ficar velho um dia e que vai depender de
condições que criar, quanto mais cedo melhor, para se manter saudável,
independente autônomo, para fazer o que bem entender, não depender de ninguém.
Se tiver muitos recursos, ótimo, com clareza, administra bem, e se não tiver muito,
ótimo, porque vai, com sabedoria, aprender a administrar bem. As pessoas mais
desesperadas que a gente conhece são as que têm muitos recursos. Precisa ter o
necessário, mas para ter o necessário, se não gastar com doença, melhor. Então é
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isso, o que falta é a responsabilidade individual, para se tornar coletiva, aí até, a
administração pública vai entender e fazer o que pode. Mas se começar todo mundo
só a esperar que façam, não vai ter recursos que cheguem. Isso é meu discurso, eu
trabalho com isso, que é esse da responsabilidade individual, do que é possível fazer.
Respirar bem. Ter boa vontade. Acordar de manhã cedo e saber tudo que eu tenho
que fazer hoje. Vai ser muito melhor, vai gastar muito menos energia, vai se cansar
menos, vai se machucar menos, do que ah, que saco! Vou ter que encarar isso. Se
cada um começar a fazer isso, eu acho que esse mundo muda para melhor Está ao
alcance de cada um. É possível.
E: Muito obrigada.
D: Eu que agradeço essa oportunidade.
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Entrevista com Otília (nome fictício)
Data: 18/10/2003
Duração: 26 minutos
Entrevistadora: Qual sua idade?
O: Tem que ser verdade, né? 72.
E: Estado civil?
O: Casada.
E: A senhora trabalha?
O: Fora não. Sou aposentada.
E: E a senhora exerce algum tipo de trabalho voluntário?
O: Tenho, eu costuro no bazar de Santa Rita.
E: A renda familiar mais ou menos, para a gente ter uma noção.
O: Mais ou menos, três e meio.
E: E qual seu grau de escolaridade?
O: Superior, né?
E: Completo?
O: Completo.
E: Como a senhora se mantém informada? Lê revista, jornal, vê televisão?
O: Leio jornal, leio revista, gosto muito de ler, televisão...
E: E quantas TV a senhora tem em casa?
O: Só uma.
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E: E, normalmente, o controle fica com a senhora ou com seu marido?
O: Depende do horário, né? Ele só gosta de jornal e de futebol.
E: A senhora assiste a canal aberto ou tem assinatura?
O: Tenho assinatura.
E: A senhora assiste aos noticiários?
O: Assisto.
E: A quantos mais ou menos a senhora costuma assistir?
O: De manhã, o Jornal Hoje e à noite assisto o Boris e depois o da Globo.
E: E a senhora costuma ler?
O: Leio.
E: Que gênero a senhora gosta de ler? Dá para citar exemplos?
O: Eu leio jornal, O Estado.
E: Diariamente?
O: Não, não, hoje em dia não dá para assinatura. Hoje em dia só compro aos
domingos.
E: E o que a senhora tem lido ultimamente, além de jornais.
O: Livros, eu leio. Gosto muito de esoterismo.
E: E com que freqüência a senhora lê? Durante o dia? Só à noite, de manhã?
O: Não, eu não tenho um horário certo, não. À noite, ou enquanto o marido
está vendo futebol, eu pego o livrinho e passo o tempo.
E: E como a senhora usa seu tempo de lazer?
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O: Além da leitura, eu costuro, eu faço tricô, eu faço croché, eu bordo, eu sou
professora de música, então eu tenho três instrumentos de música em casa.
E: A senhora é professora de qual instrumento?
O: Tudo de teclado. Aqui eu tenho órgão, piano e teclado.
E: E a senhora freqüenta algum grupo de reunião, excursão, pastoral?
O: Não. Freqüentar assim, não. As excursões da cidade eu faço, agora depois
que a Dona Ilse morreu, a gente parou um pouco, mas quando a Dona Ilse era viva,
ela era da Intercity, e ela fazia, praticamente, uma vez por mês. A gente ia ao teatro,
isso durante uns quatro, cinco anos, nós fizemos. Nós íamos para São Paulo e Rio
para teatro, para shows, né? Eu vi o Bolshoi, um balé folclórico russo em São Paulo,
fui à ópera no Municipal do Rio, dessas coisas eu gosto muito.
E: Além do seu marido, mora mais alguém com a senhora?
O: Não.
E: E qual seu contato com as pessoas mais novas? A senhora falou dos seus
netos...
O: Ah, eu gosto muito de gente. Eu gosto, e tenho muita facilidade, a
vizinhança, os meus ex-alunos. Eu lecionei música em casa, então eu tinha quase 30
alunos em casa, Todos jovens.
E: E a senhora mantém esse contato com as pessoas jovens, até hoje?
O: Mantenho. Embora eu não lecione mais, eu mantenho. Encontro na rua,
batem papo, festa, vou a casamentos, essas coisas assim. Eu gosto muito de gente.
E: Como, quando e por que a senhora começou a se interessar por aprender
uma língua estrangeira?
O: Olha, isso vem desde o ginásio. No meu tempo, a gente estudava Latim,
Inglês e Francês e eu sempre tive uma facilidade imensa com línguas. Mas a minha
preferência era Inglês, tanto que eu cheguei a fazer a faculdade de Inglês.
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E: A senhora fez Letras onde?
O: Eu fiz lá em Cruzeiro. Depois, quando eu me aposentei, trabalhava o dia
inteiro, o que eu vou fazer? Aí uma amiga minha disse: volta a lecionar música. Daí
eu voltei, e eu tinha uma vontade muito grande, eu tinha o curso de conservatório de
piano, e eu queria muito, sempre quis aprender órgão. E aqui no interior não tinha
professor de órgão, só tinha aquele de igreja, aquele de tubo, e não era aquele que eu
queria. E depois que eu me aposentei, eu descobri que tinha o curso de órgão em
Guará, ah, eu me aposentei, em fevereiro, e no outro mês eu estava em Guará. Como
eu já era professora de piano, o curso de quatro anos eu fiz em dois. Aí eu fiz o
teclado e além dos alunos de piano, eu comecei a pegar, também, os alunos de órgão
e teclado. Agora, faz uns três anos que estou aposentada mesmo, não lecionei mais. E
esse ano eu descobri o curso de Italiano. Uma amiga minha que já fazia me
convidou. Desde o ano passado que ela fazia, e eu não quis. Ah! Estou aposentada,
estou velha, não quero mais. Ela insistindo, insistindo, e esse ano ela disse, olha o
curso vai começar de novo, e eu resolvi ir e estou adorando.
E: A senhora tem um modelo, no seu passado, um pai, alguém que a levasse a
estudar inglês?
O: Ninguém. Aliás, é uma coisa que eu sempre fico pensando, meu Deus, sou
uma estranha no ninho. Meu pai morreu antes de eu nascer. Meu pai era operário da
fábrica em Piquete. Não conheci, e a família dele não tinha ninguém que falasse
língua estrangeira. Minha mãe só tinha o curso primário. Não sei de onde veio, não.
E: Agora a senhora teve o incentivo da amiga que convidou a senhora. Ela é
amiga há muito tempo? Como é a relação da senhora?
O: É. De vida inteira. Desde o primário. Inclusive, foi vizinha minha. Gosto
muito dela. Mas ela não está na minha classe porque ela começou o ano passado. Nós
começamos juntas, a professora não é a mesma do ano passado, mas havia três ou
quatro que já haviam feito no ano passado. Depois de um mês de aula ela resolveu
separar.
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E: A senhora acha que o Italiano para a senhora: qual o significado de
aprender Italiano, agora, para a senhora?
O: Olha, é uma língua que eu sempre achei bonita, inclusive, meu sogro era
italiano, embora ele nunca tenha falado com ninguém em Italiano, ele gostava de
dizer que era brasileiro, mas é uma língua que a gente usa muito em música, né? Em
música clássica, os termos são todos em Italiano. E eu tenho facilidade em língua
estrangeira. Não sei o que é, não sei explicar, mas eu tenho facilidade. Como a
cabeça está funcionando muito bem, memória está muito boa, vamos em frente.
E: E a senhora acha que estudar uma língua estrangeira, estudar o Italiano,
melhora a relação com seus filhos e seus netos?
O: Não, em casa eu acho que não. Para mim, por exemplo, o fato de eu sair,
de eu estar em outra pequena comunidade, para mim é bom porque é mais
conhecimento, é mais amizade, me incentiva a sair de casa, porque você se aposentar
e só ficar dentro de casa, virar dona de casa, para mim era um terror.
E: E além do Inglês e do Italiano a senhora estudou mais alguma língua ou
não?
O: Língua não.
E: E quando a senhora foi para a faculdade, a senhora já falava o Inglês ou
não?
O: Já. Eu já tinha feito o Fisk, já tinha feito Yázigi, e tinha feito aulas
particulares também.
E: Comparando, como é que foi a senhora aprender uma língua, lá atrás,
quando a senhora aprendeu Inglês e agora, quando a senhora aprende Italiano? Dá
para comparar essas duas experiências?
O: Não, não tem uma correlação não. Porque lá, quando eu fiz Inglês, foi
para ter uma profissão, né? Eu fui para ser professora de Inglês, porque quando eu
comecei a lecionar no ginásio, eu era professora de música, e depois de três anos, o
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estado acabou com música nas escolas e eu fiquei sem nada. Então, resultado, eu já
era efetiva, eles não podiam me mandar embora, eu ia ficar trabalhando na secretaria.
Daí eu resolvi fazer um curso. Como eu já gostava de Inglês, tinha muita facilidade,
o que estou fazendo aqui, né? Vamos para a faculdade. Então eu fiz como um meio
de vida. E agora não, agora é distração mesmo.
E: Então é mais para a senhora sair, encontrar as pessoas, ter grupo...
O: É, e para ter um pouco de cultura também, que para mim é importante.
Gosto muito dessa questão de cultura, eu gosto muito de arte. Eu fiz curso de história
da arte, essas coisas eu gosto muito. Pintura, escultura, eu sou apaixonada por isso.
Acho que na outra encarnação eu fui italiana. (risos)
E: Quantos anos os outros pensam que a senhora tem?
O: Olha, eu não sei dizer o quanto, mas que eles imaginam muito mais
jovem, isso é uma coisa normal acontecer para mim. Naquele dia que você me
convidou, uma das minhas colegas, ela é conhecida minha, até o marido dela é
aparentado do meu marido, mas ela não sabe a minha idade e quando eu cheguei, só
estava ela, o professor ainda não tinha chegado, ela disse: olha, Otilia, eu dou um
valor, eu não sei a sua idade, mas você é tão comunicativa, você faz isso, faz aquilo,
está sempre disposta, isso é comum. Os meus ex-alunos chegam para mim, nossa!
Professora, a senhora não mudou nada...Não mudou nada! (risos) Faz vinte, trinta
anos.
E: E com quantos anos a senhora se sente?
O: Mentalmente eu me sinto com vinte anos. É a tal história, você sabe a
idade que tem, mas a minha cabeça não envelheceu, não. Eu só me sinto velha sabe
quando? Quando eu quero fazer alguma coisa que dependa de força física, e eu vou
fazer e não consigo. Aí a idade pesou. Vou querer mudar um vaso do lugar, pegar um
peso e eu não posso. Mas que eu vou tentar, eu vou.
E: E como é que a senhora se sente agora, com a idade que a senhora tem de
aprender uma nova língua?
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O: Para mim é uma coisa muito boa, e não adianta os outros chegarem e
querer me pôr para trás porque eu não vou aceitar, ah, o que você vai fazer com isso?
Ora, eu não morri ainda, por que eu não posso aprender?
E: E como a senhora via o Italiano antes de aprender? Agora a senhora está
aprendendo, gramática, a estrutura da língua realmente...Como a senhora vê agora?
O: Olha, eu achava que seria mais fácil. Bem mais fácil. É complicada como
o Português mesmo. Eu achava que seria mais fácil a gramática. Porque o Inglês tem
uma gramática muito fácil em relação à nossa. A gente ouve música italiana, ouve
nas novelas, naquela recentemente que passou, e eu achei que era uma sopa. Mas não
é não. Mas para mim é desafio, tudo que me dizem que é difícil, que não vai dar
certo, eu vou em cima e acabo conseguindo. Olha, de música, tem uma parte de
música que se chama a harmonia. Eu sou especializada, além da parte instrumental,
em teoria e solfejo. Gosto dessa parte da gramática da música e todo mundo e o
contrário, quer só tocar e não quer saber da outra. E eu, no conservatório eu dava
aula , justamente, disso. E todo mundo dizia, mas como gosta disso, isso é muito
chato. Realmente é uma coisa estéril, sem graça, mas é o que me dá entendimento.
Como você sabe que acontece isso? Porque eu sei a teoria, vocês não sabem. Então
tinha a harmonia, que era o estudo dos acordes, da mão esquerda, daquele
acompanhamento, e eu não tinha muita segurança naquele curso do conservatório. E
por aqui não tinha ninguém especializado. Há uns quatro anos atrás, eu descobri um
curso, tipo Universidade aberta, com um maestro lá em São Paulo. Uma cartinha
para o maestro, e fiz o curso de aperfeiçoamento. Quem quis fazer aqui? Nenhum
professor quis. O quê? Fazer isso? É dificílimo e o professor mandava elogios nas
cartas, e meu marido costumou a abrir, ele mandava as tarefas. A lição e as tarefas.
E ele mandava observações, suas coisas estão ótimas, a senhora tem muito jeito, e
elogiava. Ficou encantado com a história e eu mais ainda, porque eu gostava
imensamente e consegui fazer. Então, o desafio para mim é uma beleza.
E: E qual vai ser o lugar desse aprendizado de língua estrangeira na sua vida,
hoje?
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O: Da língua estrangeira? Aí no caso... Por enquanto eu não estou achando
nada não. Poderia ser uma viagem, né? Talvez uma viagem, mas viagem para mim é
meio complicado porque meu marido não sai mais. É meio complicado.
E: E alguma coisa mudou em seus relacionamentos, depois que a senhora
começou a aprender uma língua estrangeira?
O: Não, só conheci mais gente, ou voltei a ver antigas colegas que estavam
mais afastadas.
E: Na sua turma tem gente só da sua idade ou não? De todas as idades?
O: Não. Inclusive, quando começou, nós éramos 15, e hoje somos três.
Quando começou tinha gente mais velha do que eu, mas começou a debandar a
turma. Porque é aquela coisa, né? O Italiano não é fácil, ele tem uma gramática
complicada, como Português, e para você entender você tem que fazer um pouco de
gramática. Resultado, eu comprei livro de gramática, eu comprei dicionário, ninguém
comprou, só eu.
E: Na sua turma são três pessoas, e as outras duas mais novas?
O: É, aquela que estava no carro, quando você falou comigo, e uma outra.
E: E como a senhora se vê como aprendiz?
O: Muito bem. Eu tenho muita facilidade, pesquiso. Então, quando eu chego
na classe, eu sei mais do que as outras.
E: E como é que a senhora se sente, o professor é mais novo?
O: Novinha, deve ter uns vinte e poucos anos.
E: E agora? Quanto tempo a senhora vem estudando?
O: Começou em janeiro, mas houve uma interrupção porque a professora
teve nenê. Houve uma interrupção de três meses.
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E: E como a senhora se sente diante dessa professora que é muito mais nova
do que a senhora?
O: Eu me sinto bem, não tenho problema por ela ser jovem. Respeito
completamente ela, o relacionamento é excelente.
E: E com as colegas que são mais novas?
O: Também, eu não dou aquela que sou a tal. Elas entendem...Ah, pergunta
para a Otilia. Ela que sabe. Como e que é isso? Mas eu não me manifesto não.
E: E o plano seria, talvez, uma viagem?
O: Sim.
E: E dentro dessa aprendizagem existe alguma temática, por exemplo,
quando a gente esta ensinando a gente sempre trabalha com alguns temas, existe
alguma temática pela qual a senhora se interesse mais?
O: Não, não tem nada. Quer dizer, nós estamos , praticamente no começo,
porque nós fizemos seis lições só. No primeiro semestre foi uma aula por semana. Às
vezes, cai em feriado, às vezes a professora não podia ir, ela estava grávida, né?
Tinha médico.
E: A senhora faz quantas vezes por semana?
O: Era uma vez por semana.
E: E agora?
O: Agora são duas vezes. Faz uma semana que nós recomeçamos.
E: De quanto tempo é a aula?
O: De uma hora e meia.
E: E isso é cansativo, uma hora e meia?
O: Não, não é não.
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E: E o que a senhora diria para alguém, idoso, que quisesse aprender uma
língua estrangeira?
O: Que fosse correndo, porque já está perdendo tempo.
E: Na vida, o que lhe dá prazer?
O: Olha, eu sou uma curiosa insaciável. Tudo que diga respeito à cultura, não
sei explicar por que, eu tenho uma curiosidade terrível mesmo. Eu quero ler, eu
quero aprender, não deixo por menos. Então, eu quero saber, e isso é engraçado,
porque agora, depois de velho, o meu filho está fazendo isso. Quando era jovem,
estudou e depois no fim veio trabalhar na fazenda e agora, de vez em quando diz:
mãe, você viu isso na televisão? Mãe, você leu isso no jornal?
E: E o que é estar bem na velhice?
O: Em primeiro lugar é saúde, né? Ter uma cabeça boa e ter a cooperação da
família, porque quando a família se intromete no meio, daí a coisa não funciona
mesmo. Mas eu tenho sorte. Meu marido, por exemplo, eu sempre fiz o que quis
nesse sentido. Eu sempre fiz curso de férias lá em São Paulo, ficava lá em janeiro,
nunca tive problema com ele. Ele não é uma pessoa que incentive, mas não impede.
Eu estive na Europa, nós tivemos uma oferta para ir para a Europa, fui eu e uma
professora de Matemática, fazer um curso de História da Arte. Para você fazer uma
idéia, eu dava aula de Inglês e ela de matemática. Mas eu já tinha feito um curso de
história da arte aqui na faculdade. Sou apaixonada por pintura, e aí, resultado,
cheguei para ele e disse, olha, eu vou para a Europa. Ele não falou nada, vai? Tá
bom. Cooperou com o que podia. Naquele tempo tinha que tirar passaporte em São
Paulo, nós pensamos que fosse no Rio e fomos para o Rio. Não é no Rio é em São
Paulo, fomos para São Paulo. O traveler’s check era feito em Taubaté, ele levou,
duas, três vezes, quantas vezes, ele cooperou com tudo. Foi nos buscar no Galeão, e
ele nunca tinha guiado no Rio de Janeiro, foi nos buscar, mas, também, não
perguntou nada. Não quer saber de nada.
E: O que é ser feliz na velhice?
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O: Olha, é realizar o que você tem vontade, conseguir realizar, né? Sem
atrapalhar ninguém. O negócio é esse.
E: Estar satisfeito com a vida é isso? É ser feliz?
O: É, é poder realizar o que você quer, o que você gosta, embora a gente
nunca consiga fazer tudo. Sempre fica um pouquinho.
E: E qual a conquista que ainda falta para melhorar a qualidade de vida do
idoso, de um modo geral?
O: Eu acho que ainda falta muito. A compreensão de autoridade. Aqui, pelo
menos, a gente quase não tem nada. Eles olham muito pouco pelo idoso, nessa parte
de saúde, deveria ser muito mais bem cuidada. O Estado, o município, deveria cuidar
bem do atendimento do idoso. Até nos bancos, né? Tem aquela fila.
E: Mas daí eu posso dizer para a senhora, a fila do idoso, o negócio não é a
fila do idoso, isso é errado. O idoso chega e tem que ser atendido. O idoso tem
preferência, é o idoso chegar e ser atendido. Esse que é o certo.
O: Mas você sabe, aqui no supermercado, ele não tem fila de idoso, mas ele
tem um aviso lá e a padaria que tem aqui fechou, e nós passamos a pegar pão lá no
mercado. E no começo eu entrava na fila, e chegou um dia, me avisaram que tinha
isso, mas a gente fica com vergonha, não por saber que a gente tem idade, mas
aquela fila lá, e a gente passar na frente é desagradável. Mas a mocinha, que estava
servindo, eu cheguei, olhei, e fui para a fila lá atrás. Ela pegou e me chamou, não, a
senhora tem o direito de pegar. Aí eu peguei, mas os outros fizeram cara feia, e no
outro dia também fizeram cara feia, aí eles passaram a pôr o aviso ali na padaria.
E: O idoso tem que ter preferência, não tem que ter fila para o idoso. Tem
que ter preferência.
O: Até no banco, a fila demora mais do que a outra, porque ele põe um caixa
só. Põe três ou quatro na outra
E: Por isso que não tem que ter fila do idoso.
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