
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

Sandra Carla Sarde Mirabelli 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE. 

O TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS (TSI) DO SESC SP: DIÁLOGO COM O 

CONTEXTO GLOBALIZADO E IMPACTO NA VIDA DOS SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

Sandra Carla Sarde Mirabelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE. 

O TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS (TSI) DO SESC SP: DIÁLOGO COM O 

CONTEXTO GLOBALIZADO E IMPACTO NA VIDA DOS SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do titulo de MESTRE 

em Gerontologia, Área de Concentração 

em Gerontologia Social, sob a orientação 

da Profa. Dra. Suzana Carielo da Fonseca. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca Examinadora 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O homem, como um ser histórico, inserido num permanente 
movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu 
saber. E é por isto que todo saber novos e gera num saber 
que passou a ser velho, o qual, anteriormente, gerando-se 
num outro saber que também se tornara velho, se havia 
instalado como saber novo. 

Paulo Freire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo Paulo Cesar 

Fonte de amor, carinho e compreensão 



AGRADECIMENTOS 

 

À Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ao corpo docente do Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia pela contribuição de novos saberes; 

À minha orientadora, Dra. Suzana Carielo da Fonseca, pelo acolhimento, 

dedicação, ensinamentos, troca de saberes, minha inspiração profissional no 

campo da Gerontologia: minha eterna gratidão; 

À professora Dra. Nádia Dumara Ruiz da Silveira, pelo comprometimento, 

ensinamentos e generosas contribuições para este trabalho e para minha 

formação profissional; 

A todos os profissionais que atuam no CBCISS - Centro Brasileiro de Cooperação 

e Intercâmbio de Serviços Sociais, em especial à Dra. Ilda Lopes Rodrigues da 

Silva, parceira, incentivadora, exemplo de dedicação e profissionalismo na área 

do Serviço Social; 

Ao Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo, Sesc SP, pela 

oportunidade em atuar na instituição, pela bolsa de estudos concedida e pela 

confiança e autorização na realização desta pesquisa no espaço institucional; 

À Gerência de Estudos e Programas da Terceira Idade - GETI - por possibilitar 

minha atuação transdisciplinar; 

A todos que participaram desta pesquisa, meu profundo agradecimento pela 

disponibilidade, confiança e inspiração para que eu possa continuar meu caminho 

acadêmico; 

À Deus, por tornar este sonho possível, sua presença fortalece o meu caminho; 

Ao meu esposo, Paulo Cesar Mirabelli, que sempre apoiou minhas escolhas com 

olhar de admiração e motivação; 

Aos meus pais, Antonio Sarde e Maria Therezinha Sarde, pelo incentivo aos 

estudos, fonte de fé e esperança; 

À minha amiga Sônia Regina Galisteu, pelas palavras de estímulo, exemplo de 

força e espiritualidade; 

Muito Obrigada a todos que contribuíram direta ou indiretamente para realização 

deste trabalho. 

  



RESUMO 

 

Ações Socioeducativas na Educação Permanente. 
O Trabalho Social com Idosos (TSI) do Sesc SP: diálogo com o contexto 
globalizado e impacto na vida dos sujeitos participantes 
Sandra Carla Sarde Mirabelli 

 

O que justifica a realização deste trabalho é o fato de que, há 14 anos atuando no Sesc 
São Paulo, tenho acompanhado (na prática e através da literatura pertinente ao tema) a 
reiterada constatação de que a longevidade, em tempos de globalização, traz às 
sociedades e aos sujeitos importantes desafios, entre os quais se destaca o de criar e/ou 
manter condições que favoreçam, de modo permanente,a atualização de suas 
potencialidades vitais.Assim, o ponto de partida para sua realização foi a hipótese de que 
a educação permanente pode ser um instrumento de fundamental importância para 
enfrentar este desafio. Nessa perspectiva, seu objetivo geral foi o de investigar, de um 
lado, a capacidade de diálogo do Programa Trabalho Social com Idosos (TSI), do Sesc 
São Paulo, com o contexto social no qual se insere e, de outro, o impacto das suas ações 
socioeducativas na vida de 24 sujeitos. Entre seus objetivos específicos, destacaram-
se: identificar metodologias que atendam as demandas específicas de idosos na 
contemporaneidade e que envolva de um modo mais amplo, o conjunto da sociedade; 
abrir espaço para que os próprios idosos falem de sua experiência de envelhecimento no 
contexto das ações socieducativas do TSI (com atenção especial para o modo como as 
significam, porque as procuram e a importância que adquirem na sua vida concreta); 
refletir sobre a relação entre educação de idosos e exercício da cidadania.No que diz 
respeito à metodologia de pesquisa, esta dissertação contou com uma revisão 
bibliográfica sobre o tema (capítulos 1 e 2) articulada com uma pesquisa de campo 
(capítulo 3). A opção por estudos de casos múltiplos se justificou, tendo em vista que os 
dados foram coletados em três diferentes Unidades Sesc de São Paulo: Bauru, 
Consolação e Itaquera. Procedeu-se de tal modo que cada uma se constituiu como um 
estudo de caso individual cujos resultados, posteriormente, foram cruzados com os das 
demais Unidades. Os resultados da análise realizada apontam, tendo em vista os 
dizeres dos próprios idosos, para o impacto altamente positivo das atividades 
socioeducativas do TSI na vida dos mesmos. Foi possível concluir, ainda, a pertinência e 
adequação da metodologia utilizada (ação comunitária ou grupal) na solução de 
compromisso deste Programa com uma educação emancipadora. Além disso, algumas 
proposições puderam ser feitas no sentido de fortalecer o conjunto de ações nele 
propostas. No que diz respeito ao diálogo do TSI com o atual contexto globalizado, a de 
que os encontros de integração, com a ajuda de ferramentas tecnológicas, sejam 
ampliados para além do regional/nacional.  No âmbito ainda das atividades grupais, que 
se radicalize a dimensão da dialogicidade, implementando procedimentos que favoreçam 
aos idosos escutar-se ou escutar na própria voz a sua experiência de envelhecimento. Os 
dados indicam que, assim, se abriria espaço para que os mesmos contribuam para 
desmistificar, nos discursos que circulam socialmente, a representação dicotômica sobre 
a velhice. Entende-se que a inclusão deste saber intuitivo nas práticas pode se desdobrar 
e favorecer, no campo da ciência, a consolidação de abordagens transdisciplinares, 
contribuindo para o enfrentamento do preconceito etário nas sociedades globalizadas.  
 

 

Palavras-chave: Educação Permanente, Ações Socioeducativas, Envelhecimento, 

Velhice, Gerontologia.  

 



ABSTRACT 

 

Socioeducational actions on permanent education. 
Social work with the elderly at São Paulo Sesc: building dialogue on the globalized 
context and impact on the lives of the participant subjects. 
Sandra Carla Sarde Mirabelli 

 
The importance of conducting this work is the fact that for the last 14 years, that I have 
been working in the São Paulo SESC, I have accompanied (in practice and through the 
literature pertinent to the topic) the repeated observation that longevity in times of 
globalization brings important challenges to societies and the subjects, among which 
highlights to create and/or keep conditions that favor, permanently, the update of their vital 
potential. Thus, the starting point for its achievement was the hypothesis that permanent 
education can be an instrument of fundamental importance to meet this challenge. In this 
perspective, its overall objective was to investigate, on one hand, the ability to building 
dialogue about the Social Work Program with the elderly (TSI) and São Paulo SESC and 
the social context in which it operates and, on the other, the impact of their socio-
educational actions on the lives of 24 subjects. Among the specific objectives, stood out: 
identify methodologies that meet the specific demands of the elderly in contemporary 
times and involving more broadly society as a whole; to open space for the elderly 
themselves speak of their experience of ageing in the context of the TSI socio-educational 
actions (with special attention to the way these signify to them, why they request them and 
the importance these mean in their concrete life); to reflect on the relationship between 
elderly education and exercise of citizenship. With regard to research methodology, this 
dissertation included a literature review on the topic (Chapters 1 and 2) linked with a field 
research (Chapter 3). The option for multiple case studies is justified, considering that the 
data were collected in three different units of São Paulo SESC: Bauru, Consolação and 
Itaquera. Proceeded in such a way that each one was formed as an individual case study 
whose results were subsequently crossed with the ones of the other units. The results of 
the analysis fulfilled point, considering the sayings of the elderly themselves, for the highly 
positive impact of social-educational activities of the TSI in the life of the same. It was 
concluded, yet the relevance and appropriateness of the methodology used (community 
or group action) in compromise solution this Program with an emancipatory education. In 
addition, some proposals could be made to strengthen the set of actions proposed. With 
respect to the TSI dialogue with the current global context, that the integration matches, 
with the help of technology tools, being extended beyond the regional/national. Under 
even group activities, which radicalize the size of dialog, implementing procedures that 
favor the elderly is to listen to or hear in her voice their aging experience. The data 
indicate that, thus, would open space for them to contribute to demystify, in speeches that 
circulate socially, the dichotomous representation about old age. It is understood that the 
inclusion of this intuitive knowledge in practice can unfold and encourage, the field of 
science, the consolidation of transdisciplinary approaches, helping to address the ageism 
in globalized societies. 

 
  

Keywords: Permanent Education, Socioeducational Actions, Aging, Old Age, 
Gerontology 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Educação é fundamental!  

  

 

Seguramente, a maioria das pessoas concorda com esta afirmação, 

pensando principalmente na preparação das novas gerações, principalmente no 

que se refere à busca de emprego, ao avanço da economia, à necessidade de 

desenvolvimento de novas tecnologias para assegurar um futuro promissor para 

as sociedades. Mas, tendo em vista o avanço do envelhecimento populacional 

global, cabe perguntar: e a velhice, qual sua relação com a educação? 

 A longevidade traz às sociedades e aos indivíduos novos desafios, entre os 

quais se destaca o de criar/manter condições que favoreçam a atualização 

permanente de potencialidades vitais. Talvez se possa dizer que contribui para 

que tal ocorra, a inserção de idosos em contextos educativos. Nessa medida, 

coloco em destaque a seguinte afirmação de Doll (2008, p. 14): 

 

assistimos agora na sociedade contemporânea a uma nova 
"desinstitucionalização" da educação, que não fica mais restrita às 
escolas, nem à infância e juventude. Educação é vista hoje como 
um processo que deve acontecer durante toda a vida, tanto em 
instituições formais (escola, universidades), quanto de formação 
formal, como em cursos de atualização, palestras, encontros, 
debates, etc. 

  

 Neste leque em que se situa atualmente o contexto educacional, os 

processos informais ganham destaque (aqueles que acontecem no âmbito das 

interações sociais cotidianas), principalmente se consideramos o forte efeito 

midiático sobre o longeviver. Ainda nessa perspectiva, vale considerar a 

heterogeneidade marcante do grupo populacional idoso, o que nos leva a 

antecipar que interesses educacionais muito diversos podem estar em causa. 

Sendo assim, há que se levar em conta, também, diferentes objetivos na 

proposição de atividades educacionais dirigidas aos mais velhos, o que pode 
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exigir o cruzamento transversal de dimensões, tais como, saúde, lazer, direitos, 

participação social, entre outras. 

 Assumir que a educação é processo que se realiza ao longo da vida é 

premissa que, sem dúvida, traz à luz a exigência de articulação entre os campos 

da Gerontologia e da Educação; questão que, diga-se de passagem, muito me 

instigou durante minha formação profissional como assistente social. Trago 

comigo as marcas dessa formação quando me aventuro a realizar uma 

investigação em outro campo. Levando isso em conta, coloco em relevo o fato de 

que o Serviço Social é uma profissão interventiva sustentada por teorias e 

metodologias inovadoras que tem como um de seus objetivos centrais o 

compromisso com a tentativa de diminuição de disparidades sociais. Iamamoto 

(2005, p.20) considera que: 

 

um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente 
é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.  

 

 Neste sentido, entendo que seja necessário estar atenta aos processos de 

transformação global e mais especificamente àquele que a população brasileira 

vem passando, contexto atualmente caracterizado por alterações significativas 

devidas ao processo de envelhecimento demográfico em curso. De acordo com 

dados da Organização Mundial de Saúde – OMS - em 20151, a população 

mundial é de 900 milhões de idosos, o que corresponde a 12,3% da população 

total. Esse número vai duplicar mundialmente até o ano de 2050 e, no Brasil, ele 

quase triplicará, sendo que atualmente 26,1 milhões de brasileiros estão acima 

dos 60 anos, o que corresponde a 13% da população. Nessa perspectiva, Borges, 

Campos & Silva (2015, p.146) voltam o foco para as taxas de crescimento desse 

segmento etário no Brasil. Segundo eles o aumento se situa (situará) no seguinte 

patamar: 

 

mais de 4% ao ano no período de 2012 a 2022. A população com 
60 anos ou mais de idade passa de 14,2 milhões, em 2000, para 
19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 2030, e 

                                                           
1
 Fonte: http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
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73,5 milhões, em 2060. Espera-se, para os próximos 10 anos, um 
incremento médio de mais de 1,0 milhão de idosos anualmente. 
 

  

 Esse rápido envelhecimento populacional tem profundas implicações, 

trazendo importantes desafios para os indivíduos que envelhecem e as 

sociedades nas quais os mesmos se encontram. Tendo em vista o contexto 

brasileiro, vale chamar a atenção para o fato de que a região com mais idosos é o 

Sul do país, com 14,4% do total e a região Norte, a que tem o menor percentual, 

8,8% da população tem mais de 60 anos. No Estado de São Paulo temos 

5.679,577 idosos, que correspondem a 13,1% da população (PNAD, 2013/2015)2. 

 Conforme Censos Demográficos do IBGE3, a população idosa do município 

de São Paulo em 2010 era de 11,89%, ou seja, alcançou 11.253.503 habitantes, 

sendo 5.924.871 mulheres (52,65%) e 5.328.632 homens (47,35%), o que 

corresponde a uma razão de sexo de 89,94, ou seja, há 89,94 homens para cada 

100 mulheres.4 Causas biológicas combinadas a fatores sociais e culturais, que 

diferenciam o modo e a condição de vida de homens e mulheres, explicam a 

predominância feminina na população total. Fenômeno que ocorre tanto no Brasil 

como em outros países. Para Pereira et al. (2003), essa predominância está 

ligada ao menor consumo de álcool e tabaco (associados a várias doenças), à 

melhora no atendimento médico-obstétrico e à exposição menor a riscos e 

homicídios, dentre jovens e adultos do sexo feminino. 

 Na população idosa, o segmento de 80 anos e mais é o que registra o 

maior crescimento. Em 2000, esse segmento representava 11,99% do total do 

grupo etário de idosos e, em 2010, 15,27%, ou seja, a população idosa também 

está envelhecendo. 

Com o passar do tempo, esse aumento tem pressionado gestores e 

reclamado políticas sociais especificamente voltadas para a velhice; políticas que 

assegurem direito (à vida, à saúde, à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

                                                           
2
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013/default_sintese.shtm 

3
http://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?view=noticia&id=3&idnoticia=1866&busca=1&t=prim

eiros-resultados-definitivos-censo-2010-populacao-brasil-190-755-799-pessoas 
4
 Razão de sexo é o número de homens para cada 100 mulheres na população residente em determinada 

área, no ano considerado - http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/08052002tabulacao.shtm. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013/default_sintese.shtm
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=1866&busca=1&t=primeiros-resultados-definitivos-censo-2010-populacao-brasil-190-755-799-pessoas
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=1866&busca=1&t=primeiros-resultados-definitivos-censo-2010-populacao-brasil-190-755-799-pessoas
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/08052002tabulacao.shtm
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cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária). A efetivação de tais políticas é que, com certeza, criará dispositivos 

para que, cada vez mais, se possa viver em uma sociedade na qual os idosos 

serão menos excluídos e poderão viver com maior dignidade. É o que afirmam 

Lodovici & Silveira (2011, p. 304): 

 

tendo como meta responder aos novos desafios trazidos pela 
sociedade envelhecida destes tempos de octogenários, 
nonagenários, centenários, é que continuam a se preocupar os 
teóricos com projetos motivados e mobilizados pelas reais 
necessidades e exigências deste segmento de idade mais 
avançada que aguarda receber uma assistência cada vez mais 
especializada. Em suma, as demandas aí estão como desafios 
reais da sociedade contemporânea cuja característica humanística 
evidenciada pela demografia é a longevidade - um fenômeno de 
implicações individuais, mas com complicadas e desafiadoras 
decorrências sociais. 

 

 Reconhecendo a importância de uma investigação que coloque em 

perspectiva as demandas específicas de idosos e a necessidade de contextos 

amigáveis para que seus potenciais se atualizem é que me propus realizar o 

presente estudo, com atenção especial voltada à perspectiva da educação 

permanente como possibilidade de atender e apoiar o idoso a manter sua 

capacidade de reflexão, o que, do meu ponto de vista, contribui para a efetividade 

do seu fazer e de decidir por si próprio, com independência e autonomia, 

conectando-se com um mundo que se transforma constantemente. Nessa 

perspectiva, Delors (2012, p.16) afirma que: 

 

por todas essas razões, parece impor-se cada vez mais, o 
conceito de educação ao longo de toda vida, dada as vantagens 
que oferece em matéria de flexibilidade, diversidade e 
acessibilidade no tempo e no espaço. Isso se deve ao fato de que, 
além das necessárias adaptações relacionadas com as alterações 
da vida profissional, ela deve ser encarada como uma construção 
contínua da pessoa humana, dos seus saberes e aptidões, da sua 
capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a tomar 
consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, bem 
como a desempenhar o papel social que lhe cabe como 
trabalhador e cidadão. 

 



16 
 

Bem em acordo com esse ponto de vista, realizei, em 1999, uma pesquisa 

sobre a participação de idosas em programas educativos oferecidos pelo Serviço 

Social do Comércio (Sesc), São Paulo, quando participei de um estágio 

supervisionado no Programa Trabalho Social com Idosos. Em 2007, durante um 

curso de pós-graduação, a investigação que encaminhei colocava em pauta a 

educação como caminho para a segurança alimentar e nutricional 

independentemente da idade. Tal tema tinha relação intrínseca com minha 

prática, já como profissional do Sesc: neste período, eu coordenava o Programa 

Mesa Brasil. 

 Em momento posterior, e atuando especificamente na área da 

Gerontologia do Sesc, procurei espontaneamente explorar a literatura disponível 

sobre o tema da educação de idosos. Algumas questões foram ganhando 

contornos mais nítidos para mim, como por exemplo: Como temos nos preparado 

atualmente para atuar com uma população longeva? Como inserir metodologias de 

trabalho com idosos que envolvam a sociedade de um modo mais amplo? Como 

contribuir para a promoção seja da qualidade de vida, seja da cidadania do idoso, por 

meio da educação? Por que idosos se envolvem em atividades socioeducativas? Como 

eles as significam ou, dito de outro modo, por que tais atividades ganham importância 

nesta fase da vida? Como, pela via das ações socioeducativas, o Sesc SP tem 

enfrentado os desafios impostos pelo aumento da longevidade na contemporaneidade? 

 O ser humano mantém ao longo de sua vida, a necessidade e a 

capacidade de aprender, ensinar, participar e transformar. Cabe a cada um 

individualmente e à sociedade como um todo garantirem as condições 

necessárias para que os velhos se sintam incentivados a realizar novos projetos 

de vida, reavivando a sua cultura, possibilitando que essa bagagem cultural seja 

respeitada e esteja presente no decorrer do processo educativo (FREIRE, 2014a; 

SILVEIRA, 2009). De acordo com Cachioni (2003, p. 25): 

 

a velhice e o envelhecimento são tópicos que comportam e 
necessitam de atuação educacional de longo prazo para que 
possa promover mudanças culturais nas concepções sociais 
vigentes sobre velhice, sobre as possibilidades de 
desenvolvimento nessa fase da vida e sobre o potencial cultural 
inerente a esse segmento da população. É, nesse contexto, que 
se encaixa a gerontologia educacional, campo interdisciplinar que 
se desenvolve no rastro da evolução da educação de idosos, na 
formação de recursos humanos para lidar com a velhice e na 
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mudança das perspectivas das sociedades em relação aos idosos 
e ao envelhecimento. 

 

 Portanto, por meio da Gerontologia Educacional, educador e educando têm 

a oportunidade de ressignificar suas identidades. Freire (2014b, p.51) afirma que 

"não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio". Ele 

enfatiza que educar é despertar as pessoas para a emancipação. Cabe destacar 

que, de acordo com esse autor, a educação envolve um movimento dialético entre 

o fazer e o pensar sobre o fazer, um dos pressupostos que assumo neste trabalho 

de pesquisa. Nessa medida, pensar na educação é refletir sobre sua importância 

como instrumento que impulsiona a transformação subjetiva e social, como 

afirmou Cachioni. Espero que, ao voltar minha atenção para essa vertente do 

campo de estudos gerontológicos – a Gerontologia Educacional - se ampliem os 

conhecimentos adquiridos durante minha atuação no Sesc, instituição que atuo há 

14 anos e que estimulou-me a fazer o tão sonhado Mestrado. 

 Sabe-se que o Sesc São Paulo é pioneiro no que diz respeito à propostas 

de trabalho junto ao segmento populacional idoso. Data de 1963 os seus 

primeiros movimentos nesta direção. Naquela época, o foco estava voltado para a 

interação social e a ocupação do tempo livre pelos aposentados: 

 

os primeiros Grupos de Convivência de Idosos do Sesc de São 
Paulo caracterizaram-se fundamentalmente pelas atividades 
sociais, esportivas e recreativas, com uma programação que 
oferecia aos idosos uma série de oportunidades descontraídas 
para a sociabilização: jogos de salão, gincanas, animações 
musicais dançantes, bailes, passeios - trazendo como benefício a 
sensação de bem-estar físico e emocional decorrente dessas 
atividades (SESC, 2003, p.46). 

 

 Note-se que, se no início,o centro das ações no Sesc era  a sociabilização 

(o que se verá em maior detalhe nos capítulos 2 e 3), com o tempo, e como fruto 

das ações realizadas, introduziu-se gradativamente a necessidade de se articular 

questões que entrelaçavam, além de lazer, também educação e envelhecimento. 

Mudanças foram sendo paulatinamente realizadas e pode-se dizer que, 

atualmente, o foco das atividades propostas pela instituição é socioeducativo e 

cultural. É exatamente essa configuração atual que me inspirou a realizar esta 

dissertação. Isso porque, no Sesc - São Paulo, a educação é entendida como 
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cultura, um valor que permeia e permanece em todos os programas 

desenvolvidos pela instituição. Nas palavras do Diretor Regional do Sesc - São 

Paulo, Sr. Danilo Santos de Miranda (2015)5: 

 

a cultura é vista como ferramenta de mudança, transformação, 
protagonismo e valorização das pessoas e da sociedade. A 
cultura representa todo o acúmulo e conhecimento da capacidade 
humana de criar, inventar e fazer. A ação efetivamente tem que 
ser educativa. A ação do Sesc, muito mais do que nas suas 
descrições, tem assumido na prática uma perspectiva educativa. A 
presença da educação na questão do lazer, do tempo livre e 
depois da cultura é um desdobramento natural do entendimento 
de que o nosso papel como instituição de ação educativa se daria 
no caráter permanente da educação e não no caráter regular, 
escolar. Por isso, nossa conexão muito presente no mundo da 
cultura, como a grande ferramenta de transformação e mudança, 
sobretudo na dimensão da cultura como educação. É a arte a 
serviço de uma missão educativa. Para nós, mais do que uma 
diretriz estratégica propriamente dita, embora faça parte, é uma 
diretriz mais tática, mais prática, mais objetiva. O que significa 
dizer que as nossas unidades vão buscar, através de sua ação e 
da orientação dada nacionalmente, uma atividade prática no 
mundo das artes que tenha conexão com a educação que tenha 
conexão com compromissos que vão além da questão estética, 
que é fundamental, mas que não se esgota em si mesmo, vai 
além. 

   

 O entrelaçamento entre educação, cultura e sociedade norteiam os 

modernos debates sobre políticas educacionais, materializados no texto inicial da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais6. 

 

 De fato, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, 

sabemos que as bases ideológicas e científicas da formação humana precisam 

ser reavaliadas de tempos em tempos7, pois a vitalidade de um projeto educativo 

                                                           
5
 Não há numeração de página, pois é uma entrevista concedida ao site www.blogacesso.com.br/?p=30 

6
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

7
 "[...] a evolução da educação através das diferentes civilizações, nos ensina que o "conteúdo real desse 

ideal" variou sempre de acordo com a estrutura e as tendências sociais da época, extraindo a sua 
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vem da sua capacidade de diálogo com a sua realidade social.   

 Em São Paulo, o Sesc realiza um trabalho de ação sociocultural 

complementar ao sistema educativo formal, como afirmado nas palavras de seu 

diretor, priorizando a implantação de uma política de educação informal com esse 

viés. Atuando nos campos da cultura, do lazer, da saúde, da assistência e da 

ação comunitária, a instituição desenvolveu um programa amplo e integrado de 

educação, cujas raízes estão firmadas em acordos mundiais que se fundamentam 

na humanização da educação. 

 Apresentada nas reflexões de Freire (1997, p. 9-32), entende-se por 

humanização da educação: 

 

quanto mais conhecer, criticamente, as condições concretas, 
objetivas, de seu aqui e de seu agora, de sua realidade, mais 
poderá realizar a busca, mediante a transformação da 
realidade...Quanto mais inserido, e não puramente adaptado à 
realidade concreta, mais se tornará sujeito das modificações, mais 
se afirmará como um ser de opções. Dessa forma, o objetivo 
básico de sua busca, que é o ser mais, a humanização, 
apresenta-se-lhe como um imperativo que deve ser 
existencializado. 

  

 Levando em conta o que foi dito até o momento, esclareço que nesta 

dissertação parti da seguinte questão-problema: qual o impacto das atuais ações 

socioeducativas na vida dos sujeitos que frequentam o Programa Trabalho Social 

com Idosos, do Sesc São Paulo? Note-se, então, que o objetivo geral que a 

orientou foi o de identificar a importância da educação permanente como 

instrumento de transformação na vida da pessoa idosa. Entre seus objetivos 

específicos, ganhou destaque a investigação dos fundamentos do Programa 

antes referido, tendo em vista uma análise de sua capacidade de diálogo com o 

contexto social no qual se insere e um debate sobre seus efeitos na vida concreta 

de cidadãos idosos que dele participam. Especial atenção foi dispensada à 

percepção desses idosos relativamente à articulação entre envelhecimento, 

velhice e educação.  

No que diz respeito à metodologia de pesquisa, a opção foi pela  

articulação entre a revisão bibliográfica sobre o tema pertinente à  questão-

                                                                                                                                                                                
vitalidade, como a sua força inspiradora, da própria natureza da realidade social." (Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova). 
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problema desta dissertação com a realização de estudo de casos  múltiplos, tal 

como proposto por Yin (2005). A reflexão sobre os  conceitos centrais que 

emergiram da incursão bibliográfica funcionaram  como operadores de leitura dos 

dados coletados na pesquisa de campo. 

Assim, o debate encaminhado nesta dissertação ganhou a sequência  

narrativa conformada em três capítulos. No capítulo 1, o foco se  voltou para a 

relação entre educação, envelhecimento e velhice; no  capítulo 2, para as ações 

socioeducativas na educação permanente, com  especial atenção para duas 

temáticas complementares: educação em  tempos de globalização e a educação 

como um direito humano. No  capítulo 3, trouxe à luz a pesquisa de campo, como 

os resultados da  análise dos dados obtidos, tendo em vista a metodologia antes  

referida. Proposições puderam ser vislumbradas para fortalecimento do Programa 

TSI Sesc SP.  Finalmente, retomei, nas considerações finais a temática  da 

transdisciplinaridade discutida no Capítulo1 como resultado da  inclusão de 

saberes dos próprios idosos na constituição das  proposições no campo da 

ciência. 

 Me arrisco a dizer que talvez a relevância desta dissertação possa  estar 

no fato de que ela aborda a articulação entre envelhecimento e  educação 

(entendida como um processo permanente), a partir do imbricamento entre os 

pressupostos que fundamentam a área do Serviço  Social, da Educação e da 

Gerontologia com os saberes dos sujeitos  idosos. Espero que ela possa ampliar 

e aprofundar o conhecimento  existente no campo dos estudos gerontológicos, 

contribuindo para a sólida fundamentação de programas socioeducativos voltados 

para o  segmento idoso. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

 

EDUCAÇÃO, ENVELHECIMENTO E VELHICE 

 

“a educação é uma resposta da finitude da infinitude” 
Paulo Freire 

 

 

 A Educação é uma área de conhecimento estratégico que, do meu ponto 

de vista, pode contribuir (e muito!) para assegurar aos idosos efetiva participação 

nas dinâmicas da vida em sociedade, favorecendo sua autonomia, criticidade e 

preparando-os para os desafios impostos pelo longeviver. Por essa razão, me 

detenho numa reflexão que procura investigar as bases que sustentam a hipótese 

de que a educação é um processo que se realiza ao longo da vida. Como ela se 

apresenta tanto na área da Educação, quanto na do Serviço Social (espaço de 

minha formação e atuação profissional) e na da Gerontologia (campo no qual se 

insere esta dissertação), procurarei trazer à luz, neste capítulo, como é trabalhada 

em cada campo em particular para que, a partir de um diálogo interdisciplinar, eu 

possa, no capítulo seguinte, discutir seus desdobramentos no terreno de práticas 

socioeducativas voltadas para idosos.   

  

1.1 Educação: processo contínuo e emancipatório 

 

Inicio este debate tomando Paulo Freire como autor de referência na área 

da Educação para discutir a proposição a que me referi na introdução deste 

capítulo. Minha escolha se deve, então, ao fato de que ele propõe que a 

educação seja pensada como um processo permanente que se traduz como meio 

para a emancipação humana. Nessa perspectiva, educação resulta em 

transformação social já que envolve uma dupla dimensão: política (leitura de 

mundo) e gnosiológica (leitura da palavra, dos conceitos, das categorias, das 

teorias, das disciplinas, das ciências, das elaborações humanas). Sua proposta 
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coloca em relevo a mutualidade determinante, no processo educativo, dos 

sujeitos (educandos/educadores) e/em seu contexto histórico e social.  

 Para o autor, a educação deveria ser um processo no qual um ser humano 

parte do que é para transformar-se no que ele quer ser. Mas, nem toda prática 

educativa é transformadora nesse sentido. Na sua ótica, há um número grande de 

propostas educativas que podem ser resumidas em duas perspectivas básicas, 

quais sejam: uma, que ele chamou de "bancária", favorece uma condição de 

alienação o que, por pressuposto, condiz com dominação e opressão. Tal 

vertente é desumanizante porque fundada numa perspectiva de que educação é 

submissão. Parte-se do pressuposto que a realidade é estática, compartimentada 

...de uma visão de sujeito acabado, concluso, passivo ... bem-comportado. Tal 

proposta, segundo Freire, inibe o poder criador dos educandos, camuflando sua 

capacidade de reflexão acerca das contradições e conflitos emergentes do 

cotidiano, com o objetivo de manter a reprodução da consciência ingênua, da 

acriticidade. 

Contrapondo-se a essa tendência, a “educação libertadora "faz com que as 

pessoas se tornem mais conscientes, mais livres e mais humanas. Nela o que 

está em causa é uma relação intrínseca entre teoria e prática:  

 

na perspectiva do educador pernambucano, a educação é 
também dialógico-dialética, porque é uma relação entre educando, 
educador e o mundo, no círculo de cultura... é ainda práxis, isto é, 
uma profunda interação necessária entre prática e teoria, nesta 
ordem [...] a prática precede e se constitui como princípio fundante 
da teoria. Esta, por sua vez, dialeticamente, dá novo sentido à 
prática, especialmente se for uma teoria crítica, ou seja, resultante 
de uma leitura consciente do mundo e de suas relações naturais e 

sociais (STRECK, REDIN & ZITKOSKI, 2010, p. 134).  
 

 Outro fundamento da reflexão freireana, igual em importância à relação 

dialética teoria-prática, se traduz pela seguinte afirmação:  

 

Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos tornando 
animais deveras especiais: inventamos a possibilidade de nos 
libertar na medida em que nos tornamos capazes de nos perceber 

como inconclusos, limitados, condicionados, históricos (FREIRE, 
1994, p.100).  
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Assim, para o autor, a educação (e, principalmente, a educação de adultos) 

deve ser entendida como um processo contínuo e emancipatório. Tal proposição 

nos conduz a pensar que o trabalho educativo deve preconizar a insubordinação, 

a curiosidade, o diálogo e a capacidade crítica dos educandos, pautado em 

atividades que não são impostas, mas antes construídas e reconstruídas pelos 

próprios sujeitos, o que constituiria, na sua ótica, uma verdadeira aprendizagem. 

 Em 1979, no livro Educação e Mudança, Freire já afirmava que a educação 

deveria considerar tanto a vocação do homem para ser sujeito, como as 

condições em que ele vive: um exato lugar, um exato momento, um determinado 

contexto. Isso porque, para ele, as relações e interações contextuais influenciam 

o sujeito de tal modo que atravessam sua capacidade de criação, recriação, 

decisão e geração de construções coletivas. Dito de outro modo, a relação com o 

contexto é que abre espaço para que o homem se torne sujeito histórico. Portador 

de experiências já incorporadas na sua história devida, ele precisa responder às 

estruturas sociais do seu tempo, aos desafios de seu contexto vital. Nesse 

sentido, precisa preparar-se, refletindo sobre ele e com ele se comprometendo. 

Trata-se, como o autor deixa claro em 2001, de aprendizagem possível para 

qualquer pessoa, de qualquer idade: 

 

Crianças e adultos se envolvem em processos educativos de 
alfabetização com palavras pertencentes à sua experiência 
existencial, palavras grávidas de mundo. [...] Isto significa ser o 
ser humano, enquanto histórico, um ser finito, limitado, inconcluso, 
mas consciente de sua inconclusão. Por isso, um ser 
ininterruptamente em busca, naturalmente em processo. (FREIRE, 
2001, p. 16) 

 

No conjunto do pensamento de Freire encontra-se a ideia de que tudo está 

em permanente transformação e interação. Essa concepção ampla de educação 

visa o desenvolvimento integral do ser humano e implica pensar que a construção 

de conhecimentos se realiza em espaços que ultrapassam aqueles classicamente 

consagrados para tal, as instituições educacionais. Note-se aí uma dupla 

ampliação de olhar: aprender é algo que se estende para além da infância e do 

espaço escolar, e o aprendiz é alguém que protagoniza o processo educativo.   
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1.1.2 Princípios fundamentais de uma educação libertadora:  

politicidade e dialogicidade 

 

 Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, 

Freire (2014a) atenta para o fato de que ensinar exige pesquisa, respeito aos 

saberes e à autonomia dos educandos, ética, aceitação do não, rejeição a 

qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, reconhecimento 

e assunção da identidade cultural, curiosidade, humildade, tolerância e luta em 

defesa dos seus direitos. 

 Entendo que é na articulação entre esses múltiplos fatores que ganha 

relevo a necessidade de se considerar o educando como sujeito da aprendizagem 

e a educação como um processo emancipatório. Para tal, é preciso estabelecer 

uma relação de proximidade com os saberes que ele traz consigo, o que equivale 

a dizer que suas experiências sociais e culturais não podem ser descartadas. 

Assim, a proposição de atividades educativas deve ser trabalhada prévia e 

dialogicamente com os educandos para que eles sejam co-criadores de uma 

aprendizagem com significado. 

 Nessa perspectiva, a educação deve “ocupar” a vida, confundir-se com ela 

e impregnar-se dela: “existir humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O 

mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2006, p. 90). Educação é, nesse ponto de 

vista, a vida vivida em sua plenitude, com consciência crítico-planetário e situada 

no tempo e na história; e não apenas um agregado de procedimentos e técnicas 

para instrumentalizar a vida produtiva. 

Freire entende, ainda, que a educação é um ato de amor e coragem. Amor, 

para ele, é um sentimento primário, próprio do ser humano. Sentimento que 

desperta para a humildade, superando o egoísmo, as desigualdades e os 

preconceitos. Na educação, conclui o autor, o amor é fundamental para que todos 

os homens e mulheres, seres inacabados e em constante aperfeiçoamento, 

possam aprender. Isso porque o amor está vinculado a uma intercomunicação 

íntima de duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito 

de seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro, de dominá-lo. Para ele, não 

há educação sem amor e, do mesmo modo como o amor não é imposto, não há 



25 
 

educação imposta. Quem não ama, não compreende o próximo, não o respeita: 

por isso o amor é uma premissa para o processo educativo. 

Conclui-se, que “sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo” 

(2006, p. 92). Por isso, a prática pedagógica libertadora pressupõe amor, 

humildade e fé no ser humano. Não há diálogo se esses três elementos não 

estiverem presentes. A palavra é o que dá movimento ao diálogo, cujo conteúdo 

brota do contexto, da realidade que inunda seus atores. Isso se dá numa 

perspectiva de dois mundos: o da natureza e o da cultura; essa última entendida 

como resultado do trabalho do homem no seu esforço criador e recriador do 

mundo (FREIRE, 2014a). Assim, podemos dizer que o diálogo consiste numa 

relação horizontal e não vertical entre as pessoas nele implicadas. O saber de 

cada um deve ser valorizado, principalmente, o saber dos mais velhos. 

Outro eixo fundamental da teoria freireana, é o entendimento de que todo 

ato educativo é um ato político, que leva a um compromisso social de 

transformação e libertação. A politicidade resulta de uma educação 

problematizadora. Isso porque política é luta para o bem-comum. Mediatizada 

pelo diálogo, a ação educativa libertadora busca almejar a transformação através 

da consciência crítica. Não se consegue educar um povo imerso na passividade 

de quem tem como hospedeiro o opressor. Uma verdadeira ação política deve 

estar entranhada numa ação libertadora. 

 Quando há a ausência de liberdade, há também a ausência de 

conscientização. Uma política educacional que aposta mais na ingenuidade da 

consciência mágica do que na consciência crítica das pessoas está longe de ser 

educacional, mas massificadora e manipuladora de consciências. A esse respeito 

diz Freire (2014b, p.138-139): 

 

A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos 
como se dão na existência empírica. Nas suas correlações 
causais e circunstancias. A consciência ingênua (pelo contrário), 
se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se 
julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar. A 
consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se 
superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para 
entendê-los como melhor agradar. Simplesmente os capta, 
emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e a 
que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É 
próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento de 
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braços, à impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos, 
sob os quais fica vencido o homem.  

 

 Sem consciência crítica integrada à realidade não pode haver politicidade. 

Por isso a conscientização é base primordial da politicidade, e esta, por sua vez, 

só se dá na dialogicidade. Como se vê, politicidade envolve aprendizagem de 

conteúdos relevantes para a vida e para o exercício pleno da cidadania. Essas 

duas dimensões da educação – dialógica e política – conduzem-na para a 

liberdade e se apoiam na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo, assim como também na negação do mundo como uma realidade 

desligada dos homens. Vale reiterar que, nessa ótica, a educação para liberdade 

é que dá condições para que o ser humano possa pronunciar o mundo e voltar a 

pronunciá-lo quando ele se apresentar sob novas perspectivas: esse é um grande 

desafio, tanto para crianças, quanto para jovens e velhos.  

A existência, porque humana, não pode ser neutra, muda, silenciosa, nem 

tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com 

que os homens transformam o mundo. Nessa medida, educar para a liberdade é 

contribuir para que o oprimido se liberte do opressor que hospeda em si mesmo, 

prerrogativa para que ele não se torne opressor de outrem, mas, ao contrário, 

contribua para a sua libertação. Freire enfatiza que a superação da contradição 

opressor/oprimido “é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais opressor; 

não mais oprimido, mas homem libertando-se” (2006, p. 38). 

O conhecimento, portanto, se constrói de maneira crítica por meio das 

relações do ser humano com a sua realidade. Desse modo, os espaços ocupados 

pelo sujeito devem ser democráticos, abertos ao diálogo, em que desejos e 

interesses possam se apresentar. Isso só é possível num movimento dialético e 

contínuo entre o ser e o seu contexto sociocultural, como já assinalado 

anteriormente; o que nos remete à dimensão humanizadora (porque dialógica) da 

educação.  

 Note-se que os dois princípios básicos da teoria freireana – dialogicidade e 

politicidade – se associam mutuamente. O princípio da politicidade do ato 

educativo fomenta a formação do cidadão crítico que busca o diálogo como forma 

de transformar o mundo. Como autor do processo educativo, o educando sente-

se empoderado porque ele implica, ao mesmo tempo, formação de si e 
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construção do mundo. Nessa trilha, o educando é formado para o diálogo e, ao 

dialogar com seus pares e com o educador sobre o seu meio e sua realidade, tem 

a oportunidade de descobrir aspectos dessa realidade que até então poderiam 

não ser perceptíveis para ele.  

  

1.2 O Serviço Social no cenário educacional 

 

Embora pouco reconhecida, a presença do Serviço Social no cenário 

educacional não é algo novo. De acordo com Vieira (1977), a articulação deste 

campo com a área da educação data do início do século XX, quando alguns 

Centros Sociais nos Estados Unidos estabeleceram a prática de visitação de 

escolas de bairro com a finalidade de identificar razões que explicassem a evasão 

escolar ou as dificuldades de adaptação e aprendizagem das crianças. Nessa 

mesma época, e tendo em vista os mesmo objetivos, assistentes sociais 

começaram a atuar na área da Educação também no continente europeu, 

atendendo dificuldades de caráter individual e familiar (configurados como 

problemas sociais) que se apresentavam no ambiente escolar. 

Em obra de 1974, denominada El Trabajo Social como Acción Liberadora, 

Ander-Egg inseria a educação como um dos campos de atuação do assistente 

social, ao lado da saúde, bem-estar familiar, proteção à criança e ao adolescente, 

aos indivíduos e grupos com necessidades especiais, à indústria, aos programas 

de habitação, ao desenvolvimento comunitário, à seguridade social, à área de 

benefícios e junto aos sindicatos. Segundo esse autor:  

 

o trabalho social escolar contribui também para a formação e 
desenvolvimento de atividades das associações de pais de 
família, professores e vizinhos, vitaliza os objetivos educativos e 
recreativos de alunos e ex-alunos, organiza programas de todos 
os tipos, para formar bibliotecas, eventos sociais, que constitui 
fontes de renda que possibilitam mais educação através de fundos 
de bolsas, auxílios, etc. E esta é também uma de suas principais 
tarefas, proporciona atenção individual e em grupo à aqueles 

estudantes com problemas que interferem seus estudos (1974, 
p.25). 

 

 No que diz respeito à América Latina, Ottoni (1978) nos lembra de que o 

trabalho profissional na área escolar embora atendesse individualmente, buscava 



28 
 

a relação da escola com a comunidade por meio da família dos alunos. No Brasil, 

o Serviço Social foi implantado como serviço de assistência ao escolar em 25 de 

março de 1946, com o Decreto nº 1394, tinha como objetivo identificar: 

 

problemas sociais emergentes que repercutissem no 
aproveitamento do aluno, bem como a promoção de ações que 
permitissem a „adaptação‟ dos escolares ao seu meio e o 
„equilíbrio‟ social da comunidade escolar (AMARO et al, 1997, p. 
51) 

 

 Até meados da década de 1970, o Serviço Social esteve vinculado 

ideologicamente (por subordinação ou opção) ao projeto político do Estado, 

legitimando a ordem vigente. Mas, com o Movimento de Reconceituação8, 

fundamentado nos desdobramentos críticos da identidade profissional e no 

rompimento com um Serviço Social conservador e tradicional, a intervenção no 

contexto educacional ganhou destaque e ocorreram novas perspectivas de 

atuação, especialmente na década de 1980, em função das conquistas dos 

direitos cívicos e sociais que acompanharam a restauração democrática na 

sociedade brasileira. 

A democratização nos processos grupais e nos espaços coletivos abriu 

espaço para se discutir a realidade e intervir em defesa dos direitos humanos e da 

democracia, diferentemente da perspectiva conservadora anterior, que era a de 

ajustamento do individuo ao contexto social, a fim de reproduzir relações de 

dominação capitalista. 

 Vale lembrar que, como desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ocorreu 

não somente o crescimento econômico, mas também as contradições presentes 

nesse modo de produção, quais sejam, a propagação do capital, que traz com ela 

um quadro de fragilização das relações de trabalho e a competição acirrada entre 

as pessoas em busca de um lugar no mercado de trabalho. Em contrapartida, a 

expansão capitalista favoreceu a aliança da classe dominante com o Estado, 

fortalecendo a primeira e, ao mesmo tempo, enfraquecendo a organização da 

classe trabalhadora, especialmente no que se refere às suas lutas e 

reivindicações. Conforme descrevem Iamamoto & Carvalho (1983, p. 77): 

                                                           
8
 Ocorrido entre os anos de 1965-1975, que expressava uma nova corrente para a profissão. O serviço 

social passa a rever as bases teóricas, técnicas e políticas da profissão.  
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é neste contexto, em que se afirma a hegemonia do capital 
industrial e financeiro, que emerge, sob novas formas, a chamada 
„questão social‟, a qual se torna base de justificação desse tipo de 
profissional especializado [...] É a manifestação, no cotidiano da 
vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a 
qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da 
caridade e repressão. 

 

 Tal intervenção ganhou terreno, reitero, a partir da assunção de uma 

perspectiva crítica (que referenda o projeto societário da classe subalterna, em 

articulação com os movimentos sociais que expressam esse projeto societário), 

em oposição à perspectiva conservadora (referendada na função de controle e 

legitimação do poder dominante, sob a influência da Igreja, reforçando também a 

lógica do capital).  

A perspectiva crítica valoriza a prática política dos profissionais, 

entendendo que esta reforça a possibilidade de construção de um projeto de 

sociedade articulado a um projeto profissional. Os assistentes sociais que 

compartilham desse pensamento (entre os quais me incluo) entendem que seu 

papel fundamental é o de contribuir para o fortalecimento e organização social 

dessa classe na luta por melhores condições de vida, o que inclui a garantia dos 

direitos sociais. Para Iamamoto (1998, p. 27-28), a questão social pode ser 

entendida como: 

 

o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura [...] que na sua contra-face, faz crescer a 
distância entre a concentração/acumulação de capital e a 
produção crescente da miséria, da pauperização que atinge a 
maioria da população. 

  

Nesse sentido, ao discutir a dimensão educativa do Serviço Social, como 

profissão estruturada e reestruturada no sistema capitalista, Abreu (2004) 

compreende que ele encontra-se no campo das atividades que mobilizam os 

processos políticos de formação da cultura humana. Em meio à análise dos perfis 

pedagógicos historicamente assumidos na prática do assistente social, Abreu 

(2002) identifica e nomeia três formas de inserção e ação profissional ao longo do 

tempo.  
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A Pedagogia da Ajuda, característica dos anos 1920, foi um período 

marcado por um tipo de atuação profissional sustentada por um olhar 

individualista diante dos fenômenos sociais. Em outros termos, nesse tempo, o 

assistente social entendia que o agravamento da questão social era um problema 

do indivíduo. Caberia ao profissional, portanto, intervir sob esse “problema moral” 

para não interferir no desenvolvimento da hegemonia capitalista. Subjacente à 

sua ação estava a ideia de que o homem (em sua individualidade) seria a base 

principal para o bom funcionamento da sociedade (a causa e efeito dos males 

sociais), sendo necessário adaptá-lo e ajustá-lo para garantir o equilíbrio e a 

harmonia coletiva.  

 A Pedagogia da Participação, por sua vez, materializada a partir dos anos 

1950, foi um passo além da ajuda psicossocial individualizada. O objetivo da ação 

passou a ser o da integração da população em programas governamentais, 

visando promoção social. Na verdade, tal perspectiva, se desenvolveu e 

consolidou sob a influência da ideologia desenvolvimentista americana, em 

propostas que, à época, foram referidas como Desenvolvimento de Comunidade 

(DC):  

 

essas propostas são introduzidas e difundidas no continente 
latino-americano nos marcos das estratégias expansionistas do 
capitalismo monopolista, sob a hegemonia do imperialismo 
econômico dos Estados Unidos, contando com o adesismo e 
submissão de governos e lideranças nacionais nos diferentes 
países (ABREU, 2002, p. 105). 
 

 Segundo Abreu, tal estratégia pedagógica repercutiu de forma significativa 

na profissão porque veio ao encontro “de um de seus objetivos históricos, que é o de 

contribuir na geração do „bem-estar‟ coletivo e na superação do atraso” (CASTRO apud 

ABREU, 2004, p. 54). Pode-se dizer, contudo, que ambas as estratégias - ajuda e 

participação  –  tinham como característica predominante o viés da benevolência 

e da persuasão à ordem econômica e política vigente. A partir dos anos 1960, em 

meio ao Movimento de Reconceituação do Serviço Social, já referido antes, é que 

ganhou terreno a Pedagogia da Emancipação, cuja marca essencial foi o da 

ruptura com os ideais conservadores da prática profissional. Com seu advento, 

recrudesceu-se a ideia de que o Serviço Social é: 
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profissão de cunho educativo, inscrita, predominantemente, nos 
processos de organização/reorganização/afirmação da cultura 
dominante – subalternizante e mistificadora das relações sociais – 
contribuindo para o estabelecimento de mediações entre o padrão 
de satisfação das necessidades sociais, definido a partir dos 
interesses do capital, e o controle social sobre a classe 
trabalhadora. (ABREU, 2004, p. 44).  
 

 Atento-me à necessidade de se pensar a questão social não somente 

como cenário onde o exercício profissional do assistente social se materializa, 

mas também nela mesma e em suas expressões, como dimensão constitutiva 

desse exercício. É nessa perspectiva que também idosos recorrem ao assistente 

social para que suas demandas de bem estar social possam ser atendidas. Digo 

isso porque identifico nessa prática profissional, necessidades relacionadas à 

garantia dos seus direitos sociais e à sua organização no sentido de participação 

das decisões políticas na área do envelhecimento.  

 Note-se que uma função pedagógica do Serviço Social está 

intrinsecamente atrelada aos contextos sociopolíticos nos quais se insere. Razão 

pela qual, como atenta Mioto (2009), a atuação do assistente social está 

fundamentalmente assentada sobre dois pilares: o social e o educativo. O 

primeiro diz respeito à socialização de informação no seu sentido mais amplo, 

considerando o direito do usuário a ter acesso e usufruir de todo o conhecimento 

socialmente produzido, necessário para a melhoria das suas condições de vida. O 

outro se refere ao processo reflexivo desenvolvido no percurso da relação 

estabelecida entre profissionais e usuários, pautando-se no princípio de que as 

demandas trazidas à instituição por ações individuais ou por meio de grupos são 

matéria-prima para formação de consciências críticas. Desse modo,  

 

espera-se que por meio do processo educativo, o usuário - com 
informação e reflexão - ganhe mais autonomia para circular no 
espaço social, tomar decisões sobre as formas de conduzir sua 
vida, avançar na consciência de sua cidadania e ter participação 
em diferentes instâncias da esfera pública, especialmente nas de 
controle social (p. 504).  

  
 Isto ocorre quando os idosos participam da vida pública do município onde 

vivem, quer seja por meio das ações implementadas via Conselho do Idoso, quer 
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seja em outras esferas de decisão: Associações de Bairro, Grupos e Centros de 

Convivência, Universidades e Faculdades Abertas à Terceira Idade, entre outros. 

O trabalho do assistente social junto à população idosa se realiza tendo em vista, 

então, ações que visem garantia do seu acesso aos direitos sociais, levando em 

conta a identificação da condição de vida dos idosos numa dada sociedade e a 

visibilidade desta população pela mesma. Para tal, cabe ao profissional, 

"compreender como se expressam nesses espaços os princípios e diretrizes das políticas 

sociais e o debate teórico-metodológico em torno de seu objeto (assistência social, 

educação)" (MIOTO, 2009, p. 505). 

 As ações socioeducativas no âmbito do Serviço Social têm, como se vê, o 

viés emancipatório preconizado por Freire, na medida em que: 

 

apresentam significativo potencial para trabalhar os valores 
subalternizantes entranhados no senso comum e trazidos 
comumente pelos usuários sem entrar na polêmica sugerida, pois 
é através de intervenções que possibilitem aos sujeitos a 
elaboração e reflexões críticas (e, como isso, a identificação de 
contradições) que esses valores são minados e abrem-se as 
possibilidades para construção de outros de nova ordem. 

(MOREIRA, 2014, p. 89). 
  

 É nessa mesma direção que insiste Piana (2009, p. 186): 

 

pensar a dimensão pedagógica e educativa do Serviço Social é 
remeter-se a um trabalho desenvolvido pelos profissionais na 
perspectiva de desmistificar e desvelar a realidade produtora e 
reprodutora de desigualdades, visando à autonomia, à 
participação e à emancipação dos indivíduos sociais. 

  

Para Cardoso e Maciel (2000, p. 142), a dimensão educativa do Serviço 

Social, se faz notar: 

 

pela incidência dos efeitos das ações profissionais na maneira de 
pensar e agir dos sujeitos envolvidos nas referidas ações, 
interferindo na formação de subjetividades e normas de condutas, 
elementos estes constitutivos de um determinado modo de vida ou 
cultura. 
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Trabalhando com subjetividades, entendidas sempre como articuladas ao 

coletivo e aos fenômenos sociais (o sujeito não é um ser isolado!), o assistente 

social desempenha um papel de mediador entre os direitos dos cidadãos e as 

regras estatais e societárias. Tal mediação, reitero, se fundamenta na percepção 

de que o sujeito está inserido em um sistema que o (re)constrói e o transforma em 

ser social (revelando-se na relação com o outro em busca da igualdade),  em ser 

político (emancipado e participativo) e ser cultural (imbuído de valores, regras, 

normas morais e éticas). Segundo Abreu (2002a, p. 134), essa perspectiva 

implica a: 

 

construção de estratégias de mobilização, capacitação e 
organização das classes subalternas, visando a recuperação da 
unidade entre o pensar e o agir, na constituição de um novo 
homem, base e expressão de novas subjetividades e normas de 
conduta, isto é, de uma cultura contraposta à cultura dominante.  

 

 Levando em conta a discussão encaminhada até o momento, talvez se 

possa concluir que um dos níveis de atuação do assistente social junto ao 

segmento idoso – o educacional - deve ter como foco seus dilemas e desafios, 

para que seja capaz de orientar “a construção de novas formas de percebê-los, mas 

também [de propor] novas abordagens, considerando as exigências do mundo atual” 

(BREDEMEIER, 2003, p. 85). Adianto que este tema será discutido em maior 

profundidade no capítulo 2.  

Por ora, e levando em conta os autores referidos neste item, entendo que 

seja pertinente assinalar, de um lado, a perfeita articulação entre a concepção 

freireana de educação e a reflexão encaminhada pelos mesmos, no que ela tem 

de compromisso com a emancipação subjetiva. De outro lado, embora se note 

nestes trabalhos certa marginalização das contribuições do próprio educando – o 

idoso – no processo educativo, entendo que há espaço para que tal ponto possa 

ser movimentado, em benefício da própria teorização do campo e, 

consequentemente, da prática educacional por ele assumida. Reconheço, 

contudo, que um passo nessa direção já foi dado, embora não explicitamente 

atrelado a tal compromisso, principalmente se consideramos o histórico do 

Serviço Social de Grupo. Por esse motivo, trago a seguir uma breve retomada 

deste movimento. 
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 1.2.1 O Serviço Social de Grupo 

 

 O Serviço Social de Grupo tornou-se um método, ou um modo de ação, no 

conjunto das práticas do campo, sendo priorizada na educação informal. A 

história do seu desenvolvimento tem início com a Charity Organization Societies 

(Sociedades de Organização de Caridade), uma agência social que à época do 

período de industrialização americana, tendo em vista os fortes movimentos 

migratórios para os centros urbanos com consequente favelização e outros 

problemas de natureza social, esboçou a ideia de autoajuda de natureza grupal.  

 Nesse período, além de movimentos trabalhistas em prol de melhores 

salários, outros de acentuado aspecto cultural se desenvolveram, tais como: a 

educação de adultos, férias no campo para os filhos dos trabalhadores, 

financiadas pelos próprios esforços dos operários; a constituição das 

denominadas “fraternidades” (como os centros judaicos, em benefício dos judeus 

pobres, recentemente migrados); a criação de entidades e órgãos da juventude, 

com significativa participação dos voluntários adultos. Segundo Konopka (1972, p. 

14): “em todos esses grupos havia o ímpeto da "ação dos cidadãos", quer para 

melhorarem sua própria sorte, quer para ajudarem a melhorar a de terceiros, levando-os 

a agir ao invés de agirem por eles ou em benefício deles”. 

 Outro movimento importante que serviu como modelo para o Serviço Social 

de Grupo foi aquele vinculado à luta dos sindicatos pela jornada de trabalho de 

oito horas. Movimento que demandava o reconhecimento do direito de usufruir 

uma vida criativa depois de uma extensa jornada de trabalho. Porém, a 

compreensão da necessidade e os conceitos para fundamentar o trabalho com 

grupos não se fez primeiramente no campo do Serviço Social, mas antes no da 

Educação, especialmente com o trabalho realizado por John Dewey e sociólogos 

que participaram dos movimentos de autoajuda (antes referido) e que eram, 

naquela época, professores em escolas de Serviço Social. 

Sob a influência das ideias destes estudiosos, tais escolas se abriram para 

atividades de formação que envolvia situações problemáticas relacionadas ao 

“aqui e agora” e que tinham como base o “aprender fazendo" ou o "começar por 

onde se encontra o grupo”. Uma direção que implicitamente tem relação com um 

conceito de educação que sustenta a necessária inclusão dos educandos para 

que o processo se realize efetivamente.  
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 A integração do Serviço Social de Grupo na profissão não foi muito fácil, 

pois o Serviço Social tinha nascido das Sociedades de Caridade, cuja dinâmica 

marcava e separava de um lado, o que presta ajuda e, de outro, o que a recebe. 

Aos poucos, contudo, uma nova dinâmica foi sendo introduzida e a informalidade 

das relações foi gradativamente se tornando uma das principais abordagens a 

orientar a interação de grupo, fortalecendo-o. Na prática, tal abordagem não 

parecia interessar-se pela dinâmica subjetiva, mas preocupava-se fortemente com 

o impacto ambiental e social. Orientou-se muito para a ação, mas não estava 

muito bem desenvolvido como um sistema conceitual e foi apenas parcialmente 

identificado com a profissão do Serviço Social, cujo campo parecia aos 

assistentes sociais de grupo, extremamente limitado (KONOPKA, 1972). 

 Depois de 1920, o Serviço Social de Grupo se desenvolveu, por meio de 

esforços de grupos cada vez mais conscientes e se abriu à presença de outros 

profissionais, tais como educadores e psicólogos. Porém, foram as atividades de 

guerra, na frente interna e nas forças armadas, que reuniram os assistentes 

sociais de caso e de grupo. As profissões psiquiátricas, que influenciaram 

fortemente o Serviço Social de Caso, começaram a fazer experiências com 

grupos como formas de atuação terapêutica, o que os levou a dialogar com os 

profissionais do Serviço Social de Grupo. Segundo Konopka (1972, p. 22): 

 

os profissionais do campo da educação informal e da recreação 
temiam que a preocupação com a higiene mental e o enfoque na 
terapia viessem diminuir a valiosa utilização do método do Serviço 
de Grupo de ajuda à atuação dos cidadãos e nos serviços 
destinados à juventude normal. Na realidade, ambos os enfoques 
foram preservados, mesmo durante o período em que o poder 
curador do grupo foi primeiramente reconhecido e usado por 
assistentes sociais de grupo. 

 

 Em 1940, William Heard Kilpatrick, educador amigo de John Dewey 

encaminhou uma importante reflexão no livro Group Education For a Democracy 

(Educação Grupal para a Democracia), na qual reconhece o Serviço Social de 

Grupo como um método a ser empregado em todos os tipos de esforços 

educativos, principalmente em programas educacionais da juventude daquela 

época. Tal reconhecimento é chancelado, em 1955, pela Associação Americana 
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de Serviço de Grupo, quando se dá a sua associação com a Associação Nacional 

de Assistentes Sociais. 

 Uma das bases sobre as quais se fundamenta o Serviço Social de Grupo é, 

na ótica de Konopka (1972, p. 25), a de que: 

 

qualquer pessoa que ingressa numa situação de grupo se 
modifica graças a sua interação com os demais e, do mesmo 
modo, o grupo se modifica, por sua vez, como resultado da 
admissão do novo membro. 

 

 (MURPHY, 19599, citado por KONOPKA, 1972, p. 31) é outro autor que se 

empenhou em definir algumas das premissas fundamentais do novo método. A 

seguir, coloco em destaque três delas: 

 

1. [...] O desenvolvimento do indivíduo em relação ao seu 
potencial individual, melhoria dos relacionamentos e 
funcionamento da capacitação social e da ação social, é 
reconhecido como sendo objetivos do Serviço Social de Grupo 
[...]; 
2. O Serviço Social de Grupo é um método genérico que pode ser 
usado em diferentes ambientes; 
3. O método abrange o uso consciente dos relacionamentos 
assistentes sociais-membros, relacionamentos entre os membros 
e atividades de grupo. O assistente social usa, simultaneamente, 
o relacionamento com os membros individuais e com o grupo 
como um todo. Atua como autoridade com ambos, ajudando os 
membros e o grupo a usarem suas capacidades e suas energias. 
Ele usa a si mesmo diferentemente, de acordo com os objetivos 
específicos e com a sua avaliação das necessidades, interesses e 
capacidade de membros. 

 

 Como se vê, o Serviço Social de Grupo é método que se insere numa 

perspectiva socioeducacional, cujo foco está voltado para o fortalecimento 

subjetivo, tendo em vista a importância dada ao seu “potencial individual”, às suas 

“capacidades e energias”. O que o sujeito traz consigo reclama reconhecimento e 

manejo para que o processo educativo no âmbito do grupo se realize. Nessa 

medida, entendo que a inclusão do educando e a bagagem que ele traz é vista 

como uma importante ferramenta deste método, o que exige que o assistente 

social compreenda e se reconheça como produtor e receptor de conhecimentos. 

                                                           
9
 MURPHY, M. The Social Group Work Method in Social Work Education, vol. XI. Nova York: Council 

on Social Work Education, 1959. 
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 Também, a percepção de que a educação informal é um espaço 

privilegiado para a troca de saberes, abastecido por teorias, valores, significados 

é que leva à compreensão da necessária contribuição do assistente social na 

transformação da realidade, do contexto social e dos próprios sujeitos nele 

implicados. Uma orientação que considero bem em acordo com o conceito de 

educação proposto por Freire.  

 

 1.3 Gerontologia e Educação 

 

Ao atrelarmos educação e processo de envelhecimento, logo nos vem à 

mente cursos dirigidos para pessoas idosas, principalmente no contexto de 

universidades abertas10. Constata-se, por meio de pesquisa bibliográfica, que o 

trabalho educacional realizado com esse segmento etário constitui um dos 

campos menos explorados na Gerontologia que, predominantemente, tem 

colocado em destaque aspectos/temas diretamente relacionados com a área da 

Saúde. Tal constatação não impede, contudo, que se tenha reconhecido, nas 

últimas décadas, um movimento na direção de problematizar a interface entre 

educação e envelhecimento.  

 Como se sabe, a Gerontologia, área científica interdisciplinar, elegeu como 

seu objeto de investigação o processo de envelhecimento e a velhice. Envelhecer 

é processo que se associa à complexidade existencial que caracteriza a vida dos 

seres humanos, o que equivale a dizer que nesse processo se entrecruzam as 

dimensões biológica, psicológica e sociocultural. Tendo em vista tal 

entrecruzamento e sua relação com meu compromisso nesta dissertação, passo 

agora a refletir sobre o modo como nos estudos deste campo se tem 

problematizado a interface antes referida.   

  

1.3.1 O nascimento da Gerontologia Educacional  

  

 Abordar a temática da educação de idosos traz consigo uma exigência: que 

se reconheça sua inscrição no movimento reflexivo do campo da Gerontologia. 

Talvez se possa dizer que ela é questão que emerge da constatação de que, na 

                                                           
10

 Para maiores detalhes desta discussão, ver Lacerda (2009). 
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velhice, oportunidades educacionais constituem ganhos importantes (CAMARGO, 

2013), uma vez que “intensificam os contatos sociais, a troca de vivencias e de 

conhecimentos e o aperfeiçoamento pessoal” (CACHIONI& NERI, 2004, p. 115). Nessa 

perspectiva, Cortelletti & Casara (2006, p.11) assinalam: 

 

a dimensão educativa qualifica o estilo de vida, favorece o 
desenvolvimento contínuo, estimula a participação e a auto-
realização, mantém as pessoas inseridas, ativas na sociedade da 
qual fazem parte e contribui para um envelhecimento feliz. 

 

 Deixando de lado certa idealização contida na afirmação acima, as autoras 

tocam num ponto consensual entre os estudiosos do campo: investimentos 

educacionais podem produzir efeitos positivos na qualidade de vida de idosos. O 

conceito de educação permanente torna-se, então, um conceito-chave para 

aqueles que se debruçam sobre tal questão. Todaro (2008, p. 66-67) nos 

esclarece sobre essa tendência: 

 

Na área gerontológica, a educação permanente encontra sua 
expressão mais clara no envolvimento dos idosos com iniciativas 
educacionais voltadas para a ampliação de informações (por 
exemplo: leitura e escrita, línguas estrangeiras, informática, 
saúde), a atualização e o aprimoramento cultural (por exemplo: 
turismo, artes, filosofia e psicologia), a valorização social (por 
exemplo: programas de convivência com as gerações mais jovens 
em que idosos são convidados a oferecer seus conhecimentos 
especializados), o convívio com os iguais e os investimentos no 
desenvolvimento da cidadania.  

 

 De fato, eu mesma tenho observado na minha prática profissional que, 

atualmente, a grande maioria dos programas voltados para o atendimento de 

pessoas idosas privilegia a reinserção social e a educação permanente dos 

mesmos, tornando-se um espaço em que os mais velhos possam se relacionar, 

utilizar criativamente seu tempo livre, estudar e se atualizar. A proposição e 

organização desses espaços, com o passar dos anos, evoluiu bastante. Digo isso 

porque, além de contar com a educação permanente, eles também se propõem à 

preparação de idosos para intervirem em problemas sociais, desenvolvimento de 

pesquisas gerontológicas e atividades baseadas em participação, autonomia e 

integração. 
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 Tal evolução tem relação intrínseca com uma teorização construída na 

intersecção entre as áreas da Educação e da Gerontologia (DOLL, RAMOS & 

BUAES, 2015), principalmente a partir dos anos 1970. Vale lembrar que, 

enquanto as primeiras revistas gerontológicas e geriátricas surgiram no contexto 

norte-americano nos anos 1940, a primeira voltada para a Gerontologia 

Educacional (a revista Educational Gerontology) foi criada apenas em 1976. 

Atento ainda para o fato de que a expressão “gerontologia educacional” foi 

utilizada pela primeira vez em 1970, na Universidade de Michigan, por David 

Peterson, no contexto de um programa de doutorado que abordava questões 

sobre a educação de idosos. O professor definiu, então, o que seria essa nova 

vertente, comprometida com “o estudo e a prática de ações educacionais para ou 

sobre a velhice e indivíduos idosos" (PETERSON, 1980, citado por CACHIONE ET AL, 

2004, p. 105). Em 1980, ele acrescentou que se tratava da tentativa "de aplicar o 

que se conhece sobre a educação e o envelhecimento em benefício da melhoria da vida 

dos idosos" (idem).  

 De acordo com Cachioni (2004), Peterson propôs que se entendesse 

Gerontologia Educacional, de um lado, como uma vertente teórica cujo foco está 

voltado para as mudanças intelectuais que ocorram ao longo da vida, as 

adaptações instrucionais requeridas em função delas e os fatores motivacionais 

que determinam a participação (ou a não participação) de idosos em atividades 

educacionais. A prática inclui, também, três áreas conteudísticas majoritárias, 

quais sejam: compromisso com a prevenção do declínio prematuro, facilitação do 

exercício de papéis significativos e encorajamento do desenvolvimento 

psicológico do velho. 

 Tais conteúdos definem respectivamente, segundo o pesquisador as três 

principais áreas de atuação da Gerontologia Educacional: a Educação para 

idosos (com programas educacionais voltados para o atendimento das 

necessidades da população idosa, considerando as características desse grupo 

etário); a Gerontologia Educativa (voltada para a educação do público em geral 

sobre a velhice e os idosos, o que envolve necessariamente ressignificação da 

velhice e do próprio processo de envelhecimento) e Gerontologia Acadêmico-

Profissional (formação de recursos humanos para o desenvolvimento de trabalho 

educacional com os idosos: capacitação técnica de profissionais e formação de 
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pesquisadores). As três categorias do modelo de Peterson desenvolveram-se, 

principalmente, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. 

 Segundo Glendenning (1987), a Gerontologia Educacional, tal como 

proposta por Peterson, é uma especialidade da Gerontologia, constituindo-se 

propriamente como uma disciplina que se ocupa da educação de idosos. 

Posteriormente, Glendenning & Battersby (1990), tendo em vista definições mais 

comumente utilizadas na Inglaterra, propuseram uma mudança: o reagrupamento 

das três categorias de Peterson em apenas em duas: Gerontologia Educacional 

(abrangendo processos de aprendizagem de adultos maduros e idosos) e 

Educação Gerontológica (comprometida com a formação de recursos 

humanos). Para os pesquisadores, a Gerontologia Educacional deve estar mais 

atenta ao ensino e à aprendizagem do que à idade dos educandos. Com o 

avançar de seus estudos, Glendenning & Battersby entenderam que seria 

pertinente até mesmo a substituição do termo Gerontologia Educacional por 

Gerogogia Crítica ou Gerontagogia, tal como já havia sido proposto por outros 

pesquisadores do campo. 

 

1.3.1.1 Gerogogia Crítica ou Gerontagogia 

 

 A proposição dos termos Gerogogia e/ou Gerontagogia tem relação com a 

discussão encaminhada tanto pelo professor Almerindo Lessa, da Universidade 

portuguesa de Évora, quanto com aquela realizada por Christopher R. Bolton, nos 

Estados Unidos, no final dos anos 1970. Deve-se esclarecer, contudo, que foi o 

pesquisador canadense André Limieux, em 1997, quem de fato propôs e 

estabeleceu o significado do termo Gerontagogia, para ele o mais pertinente para 

designar a educação do idoso. Segundo o mesmo, a Gerontagogia é:  

 

ciência aplicada dentro das ciências da educação, que tem por 
objeto o conjunto de métodos e técnicas selecionados e 
reagrupados em um conjunto de conhecimentos orientados em 
função do desenvolvimento do aluno idoso (LIMIEUX & VELLAS, 

1986, p.24).  
 

Note-se que, como Glendenning e Battersby, esse autor entende que a 

Gerontagogia se situaria como disciplina no âmbito das Ciências da Educação, o 

que não deixa de me surpreender já que na sua própria denominação há um 
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cruzamento entre Gerontologia e Pedagogia. Parece que tal desejo tem relação 

com o compromisso de trazer para a área da Educação a questão da educação 

do idoso, recusando a perspectiva que a colocava como problema no campo da 

Gerontologia (principalmente a Gerontologia Educacional).  

 É, então, no contexto das Ciências da Educação que a Gerontagogia 

começa a se desenvolver, criando novos modelos de atuação para a formação de 

adultos, tendo em vista as possibilidades e capacidades atuais de aprendizagem 

e desenvolvimento das novas gerações de pessoas idosas. Suas propostas 

sustentaram programas americanos e canadenses e, em 1991, foram fortalecidas 

em programas espanhóis. A Espanha possui um grupo considerável de 

estudiosos e pesquisadores envolvidos nessa área, o que propiciou a realização 

de uma parceria entre as Universidades de Granada e Murcia para a organização 

de um curso de especialização11 intitulado Gerontagogia: intervenção 

socioeducativa com pessoas idosas, realizado no final da década de 1990. O 

programa de formação continha os seguintes objetivos: 

 - impulsionar a gerontagogia, como profissão de educador de idosos; 

 - divulgar aos profissionais da educação e do serviço social os novos 

campos de atividades associadas aos idosos; 

 - demonstrar a necessidade de especialistas nessa área, tanto nos 

programas em instituições de ensino formal como no meio comunitário; 

 - incentivar a pesquisa-ação para identificar problemas, elaborar 

conhecimentos e estratégias para o trabalho educacional com idosos; 

 - capacitar para a elaboração de programas de ação socioeducativa como 

alternativa aos que versam sobre os problemas dos idosos; 

 - proporcionar o encontro intergeracional, construindo comunidades de 

aprendizagem com a presença de idosos e jovens num mesmo espaço educativo 

e formativo. 

 O Curso foi dirigido tanto para profissionais com experiência em trabalhos 

sociais e assistenciais com idosos, como para graduados em pedagogia, 

psicologia, sociologia, medicina, serviço social, enfermagem e medicina. Vale 

dizer que, na Espanha, a formação de gerontagogos sempre esteve a cargo dos 

                                                           
11

 O que se almejou foi a criação de uma disciplina e ao mesmo tempo se fez o que seria uma 

especialização dentro de uma disciplina já existente, portanto, seria um ramificação dentro dessa 

disciplina. Sobre detalhes dessa configuração, sugiro consultar Martínez (2001).  
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cursos superiores de animação sociocultural, cujos profissionais são considerados 

aptos a fazer a ponte entre a universidade e a comunidade; razão pela qual, no 

próximo item, me detenho brevemente numa discussão sobre o que fundamenta o 

perfil de um animador sociocultural.  

  

1.3.1.2 Animação sociocultural 

 

 Penso que abordar essa temática é um desafio, pois as expressões 

animação social e/ou animação sociocultural nos remetem a conceitos 

polissêmicos que, por sua vez, tem relação com práticas diversas. No Brasil, por 

exemplo, múltiplas expressões são utilizadas para designar atores, ações e 

atribuições de um grande campo semântico que poderia ser definido como de 

animação social, tais como: educação popular, animação popular, educação de 

rua, mobilização comunitária, entre outros. Todas elas referem-se a proposições e 

a projetos específicos nos campos da educação, da saúde, da assistência social, 

envolvendo militância social e política. Certas políticas, por exemplo, propõem a 

intervenção privilegiada de agentes comunitários e de educadores sociais. Assim, 

este conjunto de noções e práticas está presente tanto no âmbito público, como 

privado. 

 Comecemos pelo conceito de “animação sociocultural” que de acordo com 

a UNESCO (1977) citada por Lopes (2006-2007, p. 95) diz respeito a uma 

metodologia de intervenção social que teria nascido com intenções pedagógicas 

nos anos 1960, momento em que os países mais industrializados e urbanizados 

da Europa desenvolveram, a partir da matriz francófona, 

 

um conjunto de práticas sociais que têm como finalidade estimular 
a iniciativa, bem como a participação das comunidades no 
processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da 
vida sociopolítica em que (os indivíduos) estão integrados. 

 

Apoiada em Lopes (2006-2007) ressalto que a animação sociocultural 

articula áreas nucleares e complementares a partir de uma concepção de 

educação que ultrapassa o espaço da escola e se estende para a vida, 

objetivando a concretização de um mundo de homens livres, solidários, 

conscientes, participantes e comprometidos com a democracia: "homens educados 
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e formados de uma forma dialógica com as pessoas e o mundo, numa valorização 

permanente da vida vivida em comunhão" (LOPES, 2006-2007, p. 7). Nessa 

perspectiva, que vai ao encontro daquela proposta por Freire, o que está em 

causa é um processo que, pela via da animação, contribua para que os sujeitos 

tenham voz e se posicionem de tal modo que vivam no respeito às diferenças. Um 

animador tem, portanto, a função de levar "o homem a partilhar saberes, vivências, a 

interagir e estabelecer relações interpessoais profícuas, lutando contra a 

incomunicabilidade, o medo e a mordaça" (LOPES, 2006-2007, p. 7-8). 

 Nessa mesma linha de pensamento, Bernet (2004, p. 26) entende a 

animação cultural como: 

 

conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou 
instituições numa comunidade (ou setor da mesma) e dentro do 
âmbito de um território concreto, com o objetivo principal de 
promover nos seus membros uma atitude de participação ativa no 
processo do seu próprio desenvolvimento, quer social quer 
cultural . 
 

 Não é outra a posição de um dos autores que tomei como base quando 

abordei o Serviço Social no cenário educacional, Ander-Egg (1988, p. 42), que 

propõe que a animação sociocultural seja entendida como tecnologia social que 

“baseada em uma pedagogia participativa, tem por finalidade atuar em diferentes âmbitos 

da qualidade de vida, promovendo, incentivando e canalizando a participação das 

pessoas em seu próprio desenvolvimento sociocultural” (tradução minha). Para ele, a 

animação sociocultural interrelaciona os sujeitos e grupos de todas as idades, 

num processo contínuo de crescimento. Assim, pretende desenvolver 

competências e aptidões do sujeito no grupo, a fim de participar no seu ambiente 

social e de transformá-lo. 

 Segundo Ander-Egg, o animador sociocultural ou o educador social é um 

agente de apoio cuja função engloba as seguintes ações:  

- estimular a iniciativa grupal;  

- conectar os indivíduos ao seu ambiente e provocar neles atividades de 

pesquisa, análise, criatividade, reflexão e organização social;  

- incentivar o afloramento de conflitos e de soluções informadas e críticas;  

- promover a participação cidadã e coordenar a produção social comunitária.  
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Quintana (1986, apud Cachioni et al. 2004, p. 106) complementa: "um 

animador social é um educador social porque investe na busca, no descobrimento e na 

exposição das causas das desigualdades individuais e sociais". Outro acréscimo é feito 

por Wanderley (2015), segundo quem, a animação sociocultural é, histórica e 

ideologicamente, herdeira dos movimentos de educação popular dos dois últimos 

séculos, visando o acesso de todos à cultura e à formação de cidadãos 

responsáveis e críticos. Do ponto de vista pedagógico, absorve em correntes 

psicossociológicas que valorizam o grupo e a ação comunitária como espaços de 

expressão e de criatividade. Inspira-se, também, na cultura do lazer, 

especialmente na segunda metade do século XX.  

 A autora ainda faz uma a análise do material construído a partir do I 

Colóquio de Animação Sociocultural que foi publicado em 2004 intitulado A 

animação profissional e voluntária em 20 países, sob orientação de Jean Claude 

Gillet, que apresenta conceitos, referências, proposições e desafios no âmbito 

desta temática. A análise desse material levou a constatações interessantes, tais 

como: a grande influência de Freire em países de diferentes continentes e, 

também, da teologia da libertação, de um lado, e a do personalismo do filósofo 

francês Mounier, de outro. Há, igualmente, a influência de movimentos ligados 

aos povos andinos e aos ameríndios da América Latina; a do movimento 

comunitário em Quebec, a do sociólogo francês Dumazedier, presente ainda hoje 

na Argentina, no Uruguai e no Brasil em torno das questões de lazer. 

 Na vasta gama de atividades denominadas de animação sociocultural é 

possível distinguir as diferentes modalidades e âmbitos de atuação, tal como 

reconhecem Ander-Egg (1991) e Pérez (2004, 2007). As três modalidades 

preponderantes de intervenção correspondentes ao contexto cultural são: 

desenvolvimento da criatividade, expressão e criação cultural ou artística. No que 

diz respeito ao contexto social, por sua vez, dizem respeito: na vertente 

comunitária, ao desenvolvimento da participação e do associativismo, ao 

aperfeiçoamento das relações humanas e ao desenvolvimento local, entre outras; 

na vertente assistencial, às atuações do tipo compensatório ou de caráter 

paliativo e, também,à animação com coletivos de problemática social. Já no 

contexto educativo, as intervenções estão orientadas para o desenvolvimento da 

motivação, para a aprendizagem e formação permanente, tanto quanto para a 

dinâmica e otimização de recursos pessoais tendo em vista a inserção social 
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(formação ocupacional, educação compensatória, animação sociolaboral) ou a 

educação no tempo livre.  

 Resumindo: a animação sociocultural centra a sua intervenção na pessoa 

como tal, com as suas especificidades, e seus espaços de atuação costumam ser 

os centros de educação permanente de adultos, as universidades abertas, os 

centros de ensino, os centros de férias, os centros culturais e desportivos e outras 

instituições e equipamentos de ócio (ludotecas, casas da juventude, centros de 

idosos, entre outros). 

 O animador sociocultural requisitado, principalmente na Europa, para atuar 

com o segmento idoso tem como desafio planificar propostas de atuação junto à 

esse público, que poderão estimular o desejo de continuar a aprofundar 

conhecimentos, experimentar novos conceitos e conhecer outros espaços. No 

Brasil, principalmente no Sesc, há funcionários que ocupam o cargo de animador 

sociocultural. Alguns deles, inclusive, que fizeram formação nas Universidades de 

Granada e Murcia, são responsáveis pelo desenvolvimento de ações 

socioeducativas com cidadãos idosos. 

 

1.4 A Interdisciplinaridade como enfoque teórico-metodológico no  

enfrentamento da fragmentação de saberes 

 

 Vimos, nos itens acima, que campos diversos da Ciência – tais como, 

Educação, Serviço Social e Gerontologia – tem se articulado em torno da questão 

que envolve a educação permanente. Não posso deixar de discutir aqui a ideia de 

que a interdisciplinaridade resulta de diálogo teórico entre campos disciplinares 

com vistas à melhor compreensão de uma dada realidade que, no caso desta 

dissertação, diz respeito às ações de natureza socioeducativa propiciadoras de 

uma melhor qualidade de vida na velhice. Nessa perspectiva, entende-se que 

pressupostos que fundamentam os saberes construídos nos campos da 

Educação e do Serviço Social possam/devam ser movimentados no campo da 

Gerontologia, levando em conta que: 

 
a concepção da proposta interdisciplinar no âmbito da 
Gerontologia leva em consideração que a mesma constitui-se em 
uma área de conhecimento científico vocacionada para o estudo 
sobre o envelhecimento e a velhice, fenômenos estes de caráter 
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biopsicossocial e subjetivo. A interdisciplinaridade se destaca 
como eixo articulador, numa rede infinita de relações, que se 
manifestam em diferentes graus de complexidade, favorecendo a 
real integração do conhecimento, o que é válido especialmente 
para a Gerontologia.  (LODOVICI & SILVEIRA, 2011 p. 299) 

 

 O conhecimento interdisciplinar, visto como elemento oriundo de um 

paradigma educacional emergente (Moraes, 1997), com base em problemas, 

atividades, vivências e projetos contextualizados, favorece a aprendizagem 

natural, lúdica, espontânea, sintonizada com os interesses e as necessidades de 

uma geração, na medida em que os remete a refletir na-ação e sobre-a-ação. 

Para Fazenda (2008), ele é concebido nas dimensões do sentido (saber), da 

funcionalidade (saber-fazer) e da intencionalidade (saber-ser), requerendo da 

prática profissional diferentes cuidados para que os saberes sejam 

adequadamente produzidos na interação educador-educando, de tal forma que se 

possa perceber coerência entre o que se diz e o que se faz. 

 A autora atenta para o fato de que a trilha interdisciplinar caminha no 

seguinte sentido: do ator ao autor de uma história vivida e de uma ação 

conscientemente exercida a uma elaboração teórica duramente construída. A 

riqueza do diálogo interdisciplinar está, diz ela, no pensamento que:  

 

amplia a consciência humana para que possamos perceber que o 
futuro está embutido no presente, que o tempo é construção e que 
sempre haverá um espaço para a utopia, para os sonhos... e que 
ainda é tempo de reencantar a educação! (FAZENDA, 2002, p. 
34). 

 

 Toda e qualquer realidade que se possa qualificar como humana é 

complexa (e o processo educativo não foge à essa regra). Partindo desse 

reconhecimento, Morin afirma: 

 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, 
o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 
partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união 
entre a unidade e a multiplicidade (2000, p. 38). 
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 Note-se que não é tarefa das mais fáceis encaminhar uma abordagem 

interdisciplinar. Contudo, Mercadante & Brandão (2009, p. 102) assinalam:  

 

a complexidade não deve ser vista como dificuldade, uma 
"desculpa" para as ações transformadoras, e sim considerada 
como um desafio a ser enfrentado por todos, mesmo que as 
transformações sejam pequenas e lentas, diante de inúmeras 
necessidades de todos os segmentos da sociedade. 

 

 Diante desse quadro, Lodovici & Silveira (2011 p. 293) ressaltam que: 

 

torna-se, assim, relevante a ideia de que o mundo não é uma 
somatória de fenômenos isolados, mas se constitui de infinitas 
possibilidades de ações interativas. As situações e fatos vividos 
não são excludentes, mas resultam da diversidade das inter-
relações entre componentes culturais, linguísticos e outros que 
caracterizam a realidade em todas as suas dimensões.  

 

 Entendo ainda que não há prática interdisciplinar sem ser coletiva. Esse 

movimento necessita de conexão, troca, sintonia, consistência, comprometimento 

profissional para a construção de uma sociedade mais humana. Na Gerontologia, 

no Serviço Social ou na Educação, os saberes especializados podem/devem ser 

mobilizados numa articulação que dialogue com as demandas específicas de tais 

práticas junto a idosos. Como já assinalei, temos aí uma questão que atravessa 

os três campos, qual seja, a educação de idosos. Essa transversalidade me leva 

também a considerar a pertinência de abordar um último item na conclusão deste 

capítulo, qual seja, o da transdisciplinaridade.  

 

1.5 No caminho da transdisciplinaridade 

 

 Segundo Japiassu (1976), este termo foi introduzido por Piaget, consciente 

de que se trataria apenas de um sonho: 

 

Enfim, à etapa das relações interdisciplinares podemos esperar 
que se suceda uma etapa superior, que não se contentaria em 
atingir interações ou reciprocidade entre pesquisas 
especializadas, mas que situaria essas ligações no interior de um 
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sistema total, sem fronteiras estabelecidas entre as disciplinas 
(PIAGET, apud JAPIASSU, 1976, p. 75). 
 

 Nesse sentido, a interdisciplinaridade não é um estado definitivo, mas um 

caminho para a transdisciplinaridade. Isso porque, segundo Neves (2013, p. 66): 

 

Ao propor juntar as disciplinas devemos considerar os seus canais 
pertinentes de comunicação para que uma aproximação coerente 
entre elas possibilite a construção de um saber pertinente e, quem 
sabe, a abertura de possibilidade para que suas fronteiras sejam 
borradas, condição para abordagens de natureza transdisciplinar. 
 

 Sabe-se que há uma tendência atual de maior integração e colaboração 

entre campos disciplinares. Tendência que se espelha na reflexão que 

encaminhei até o momento. Nela está, de fato, em causa uma articulação entre 

saberes que, na prática implicada na educação de idosos, tende a diluir fronteiras 

entre a Educação, o Serviço Social e a Gerontologia. Note-se, contudo, que além 

do cruzamento entre conceitos forjados nestes campos da ciência, as práticas 

educativas se comprometam com a inclusão dos saberes (senso comum) dos 

próprios idosos. A bem da verdade, então, o que se cruzam nas práticas não são 

apenas conceitos científicos! 

Ora se deve haver uma relação dialética entre teoria e prática, os saberes 

dos sujeitos idosos acabam por ser incluídos na teorização que decorre das 

ações nas quais eles estão envolvidos ... Tal consideração traz à tona a 

complexidade em causa no conceito de educação permanente, principalmente 

quando ela se fundamenta no “dar voz e voz” ao idoso12 (que é, como se viu 

anteriormente, uma das bases da concepção freireana de educação). Não é 

demais voltar a destacar que a educação, sendo um processo especificamente 

humano, é regida pelo “tecer junto” de Morin e que é esse mesmo autor quem 

afirma que “a complexidade exige transdisciplinaridade” (2007, p. 22). Ela, a 

transdisciplinaridade, supera o preconceito da hierarquização dos saberes. Nessa 

medida:  

 

                                                           
12

 A inclusão da voz do idoso nas práticas e teorizações na área da envelhecimento foi discutida em 

profundidade por Fonseca, Lier-DeVitto e Landi (2007). 
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a transdisciplinaridade maximiza a aprendizagem ao trabalhar 
com imagens e conceitos que mobilizam, conjuntamente, as 
dimensões mentais, emocionais e corporais, tecendo relações 
tanto horizontais, como verticais do conhecimento. Ela cria 
situações de maior envolvimento dos alunos na construção de 
significados para si (SANTOS, 2008, p. 76).   

  

Essa construção, quando apoiada nos princípios freireanos, não se esgota, 

como vimos, no “para si”, mas, ao contrário, se projeta “para o outro”. Por não 

perder de vista a dinamicidade que caracteriza tal construção (coletiva e 

subjetiva) é que a transdisciplinaridade - sistema conceitual que pauta a 

incompletude e, consequentemente, a necessária abertura à renovação - pode se 

constituir, do meu ponto de vista, como central para viabilização do processo 

educativo libertador (emancipatório) ao longo da vida.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE: TRANSFORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA  

 

 

 

Educação 
 

"As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos." 

 
"Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem... 

O ato de ver não é coisa natural. 
Precisa ser aprendido!" 

 
Rubem Alves 

 

 

No capitulo anterior empreendi uma reflexão que colocou em tela de 

discussão uma proposição que atravessa os campos da Educação, Serviço Social 

e Gerontologia, qual seja, a de que a educação é um processo que se realiza ao 

longo da vida. Ao finalizá-lo, indiquei a necessidade e a pertinência de um diálogo 

teórico entre eles: espaço aberto para uma abordagem transdisciplinar 

envolvendo a questão da educação permanente.  

Ainda no capítulo 1 nos deparamos com uma diversidade de termos para 

referir ações que dão base de sustentação à educação de idosos. Mas, chamo a 

atenção para o fato de que tais ações, todavia, tem em comum sua natureza 

socioeducativa. Entendo que esse deva ser o foco da reflexão que me proponho a 

fazer neste capítulo, razão pela qual utilizarei a expressão “ação socioeducativa” 

para referir e discutir a educação permanente. Ao voltar meu olhar para a 

dimensão das práticas, interessa-me não apenas identificar como, na literatura 

sobre o tema, elas têm sido pensadas e propostas para se tornarem instrumentos 

de transformação subjetiva, como também sua capacidade de diálogo com o 

contexto social em que se inserem os sujeitos idosos que delas participam. Passo 
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necessário para que, no capítulo 3, eu possa refletir sobre os resultados da 

pesquisa de campo que realizei. 

Antes de entrar propriamente na literatura sobre o tema, me permitirei tocar 

em dois pontos que eu entendo que estejam articulados com a reflexão que será 

aqui encaminhada. O primeiro deles diz respeito a uma questão que envolve a 

educação como um direito humano, ou seja, como ação que pode assegurar a 

proteção do segmento idoso, tendo em vista sua autonomia, integração e a 

participação social efetiva. O segundo ponto está relacionado com os desafios 

contemporâneos que se impõem à educação na faixa etária acima dos 60 anos, 

tendo em vista a globalização e seus efeitos na dinâmica de diferentes 

sociedades e, em especial, na brasileira.  

 

2.1. Educação como um direito humano 

  

O direito à educação tem um sentido amplo e não se refere somente à 

educação escolar. O processo educativo acontece em diversos âmbitos: na 

família, na comunidade, no trabalho, no grupo de amigos, na associação, enfim, 

nos mais diversos espaços de interação subjetiva. Pensá-la como um direito 

envolve essencialmente colocar em cena a formação de uma cultura de respeito à 

dignidade humana por meio da promoção e da vivência de valores, tais como, 

liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância, entre outros. 

Se educação implica mudança, estamos falando de mudança cultural, 

transformação do que está enraizado nas mentalidades, muitas vezes marcadas 

por preconceitos, discriminação, não aceitação dos direitos de todos, não 

aceitação de diferenças. Trata-se, portanto, de uma mudança cultural que implica 

a desconstrução de valores e costumes arraigados entre nós, decorrentes de 

vários fatores historicamente definidos. No Brasil, vale destacar, entre eles, nosso 

longo período de escravidão, que significou exatamente a violação de todos os 

princípios de respeito à dignidade da pessoa humana; nosso descaso com a 

violência, quando ela é exercida exclusivamente contra os pobres e os 

socialmente discriminados; nossas práticas religiosas essencialmente ligadas ao 

valor da caridade em detrimento do valor da justiça; nosso desinteresse pela 

participação cidadã e pelo associativismo solidário; nosso individualismo 

consumista, entre outros. 
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Esse quadro - nada positivo - sobre a realidade histórica e contemporânea 

do Brasil não pode ser um empecilho para a realização do ideal de transformação 

antes referido; pelo contrário, deve tornar-se um incentivo para procurar uma 

mudança real. Portanto, é preciso posicionar-se de acordo com a formação de 

uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana, qualquer que seja sua 

faixa etária, e fomentar a mudança cultural em curso, por meio de processos 

educativos emancipadores, tal como discutido no capítulo 1. 

Direitos humanos são fundamentais porque indispensáveis à vida digna. 

Mas porque a ideia de dignidade é central no processo educativo? 

Numa visão mais contemporânea, atenta-se para a dignidade pela própria 

transcendência do ser humano, ou seja, foi o próprio homem o criador do Direito: 

grandes textos normativos que, do meu ponto de vista, podem ser sintetizados no 

Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos,proclamada pela 

Assembleia Geral da ONU, através da resolução 217 A (III): “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, (UNIC13, 2009, p. 4). Esta 

formulação decorre da capacidade reflexiva do ser humano que a ela chegou de 

uma maneira historicamente determinada. 

O homem é um ser essencialmente moral, ou seja, o seu comportamento 

racional estará sempre sujeito a juízos sobre o bem e o mal. Nenhum outro ser no 

mundo pode ser assim apreciado em termos de dever ser, da sua bondade ou da 

sua maldade. Portanto, o ser humano tem a sua dignidade explicitada através de 

características que são únicas e exclusivas da pessoa humana; além da liberdade 

como fonte da vida ética, só o ser humano é dotado de vontade, de preferências 

valorativas, de autonomia e de autoconsciência. Só o ser humano tem a memória 

e a consciência de sua própria subjetividade, de sua própria história no tempo e 

no espaço e se enxerga como um sujeito histórico, vivente e finito. Só o ser 

humano tem sociabilidade, somente ele pode desenvolver suas virtualidades no 

sentido da cultura e do auto aperfeiçoamento, vivendo em sociedade e 

expressando-se por meio de qualidades eminentes do humano, como o amor e a 

razão. Como já dito, é o único ser histórico, pois é o único que vive em perpétua 

transformação pela memória do passado e pelo projeto do futuro. Por tudo isso, 

em sua unidade existencial, o ser humano é único, insubstituível e complexo.  

                                                           
13

UNIC é a sigla em inglês que se refere aos Centros de Informação das Nações Unidas, criados na 

Assembleia Geral de 1946. 
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Quando falamos em educação como um direito humano é fundamental 

abordarmos a educação para a cidadania e torna-se necessário entendê-la como 

formação do cidadão participativo e solidário, consciente de seus deveres e 

direitos. Nessa perspectiva:  

 

os programas socioeducacionais destinados às pessoas idosas 
podem ter suas propostas enriquecidas incluindo a cidadania 
entre seus temas básicos e visando ao desenvolvimento de idosos 
[...] em um processo contínuo de elaboração de novos projetos de 
vida que lhes assegurem viver em plenitude a sua condição 
humana na era dos direitos humanos (SILVEIRA, 2009, p. 31). 

 

 Uma educação para a cidadania envolve algumas premissas. Em primeiro 

lugar, o aprendizado deve estar ligado à vivência do valor da igualdade em 

dignidade e direitos para todos e deve propiciar o desenvolvimento de 

sentimentos e atitudes de cooperação e solidariedade. Ao mesmo tempo, a 

educação para a tolerância se impõe como um valor ativo vinculado à 

solidariedade e não apenas como tolerância passiva da mera aceitação do outro, 

com o qual se pode não estar solidário. Em seguida, o aprendizado deve levar ao 

desenvolvimento da capacidade de se perceber as consequências pessoais e 

sociais de cada escolha. Ou seja, deve levar ao senso de responsabilidade.  

Esse processo educativo deve, ainda, visar à formação do cidadão 

participante, crítico, responsável e comprometido com a mudança daquelas 

práticas e condições da sociedade que violam ou negam os direitos humanos. 

Mais ainda, deve visar à formação de personalidades autônomas, intelectual e 

afetivamente, sujeitos de deveres e de direitos, capazes de julgar, escolher, tomar 

decisões, serem responsáveis e prontos para exigir que não apenas seus direitos, 

mas também os direitos dos outros sejam respeitados e cumpridos. 

 Tendo isso em vista, voltemo-nos especificamente para o contexto dos 

direitos de idosos relativamente à educação. Coma Constituição Federal, de 

1988, a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, promulgada em 4 de janeiro de 

1994)  e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003), formam-se 

as bases das políticas públicas brasileiras relativas ao segmento. A Constituição 

assegura o direito à educação a todos os brasileiros, sem discriminação de 

qualquer espécie, o que está previsto no art. 6 e no capítulo que trata 
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exclusivamente sobre o direito à educação (art. 205 a art. 214). Neste último, lê-

se: 

  

são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

 Ou seja, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes 

quando esse direito for violado ou desrespeitado. Mais à frente, o art. 205 afirma: 

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 Aqui fica explícito o dever do Estado e o direito de todas as pessoas à 

educação sem qualquer distinção, com o objetivo do desenvolvimento integral da 

pessoa e a preparação para a inserção cidadã.  O Estatuto do Idoso, por sua vez, 

dispõe sobre o direito do idoso à educação,tal como explicitado no Capítulo V, 

artigos 20 a 25, que incluem também a cultura, o lazer e o esporte: 

 

Art. 20. O idoso tem o direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade. 
 
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso 
à educação, adequando currículos, metodologias e material 
didático aos programas educacionais a ele destinados. 
§1 - Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às 
técnicas de comunicação, computação e demais avanços 
tecnológicos, para sua integração à vida moderna. 
§2 - Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico 
ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às 
demais gerações, no sentido da preservação da memória e da 
identidade culturais. 
 
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino 
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a 
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a 
matéria. 
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Art. 23 - A participação dos idosos em atividade culturais e de 
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial 
aos respectivos locais. 
 
Art. 24 - Os meios de comunicação manterão espaços ou horários 
especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, 
educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de 
envelhecimento. 
 
Art. 25 - O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta 
para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e 
periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, 
que facilitem a leitura considerada a natural redução da 
capacidade visual. 

 

 O acesso à educação é um fator de crescimento, de conhecimento, de 

interação, de novas descobertas e vivências, elementos essenciais à preservação 

e manutenção de uma vida mais saudável. Vale lembrar que o idoso, em grande 

parte dos casos, não busca educar-se com o intuito de obter um diploma, mas sim 

de estabelecer canais de participação, comunicação e intervenção na sociedade.

 Com a inserção do idoso na perspectiva da educação permanente, um 

novo olhar se introduz e entendo que possa a vir propiciar mudanças no que se 

concebe sobre igualdade e universalidade de direitos. Mudanças que possam se 

desdobrar na conquista de uma sociedade mais justa em todas as idades. 

 

2.2 Educação na era da globalização 

 

Sabe-se que o contexto que favoreceu o interesse pela educação de 

adultos tem relação com as múltiplas mudanças e transformações que ocorreram 

durante o século XX. Mudanças que não só afetaram o mundo do trabalho, as 

formas de produção e distribuição de renda, mas também as formas de 

comunicação, as estruturas das sociedades e das famílias, as formas de governo 

e as relações humanas. 

Neste período, a dinâmica da maioria das sociedades foi marcada pela 

urbanização. O comércio teve um papel de destaque já que, como resultado do 

desenvolvimento do capitalismo, um número maior de bens e serviços foi 

produzido, estimulando novos padrões de consumo. Outras transformações 

(inovações) importantes referem-se ao advento de novas tecnologias de massa, 
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tais como o cinema, o rádio e a televisão. Formas de comunicação quase 

instantâneas, como o telefone, o computador e principalmente a internet, também 

se tornaram disponíveis. 

De acordo com Santos (2001a, p. 23), esse processo de transformação, 

denominado globalização, "é, de certa forma, o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista". Para o autor, entre os seus principais 

fatores determinantes, destacam-se: a unicidade da técnica, a convergência 

dos momentos, a mais valia globalizada e o conhecimento do planeta. 

Mas o que vem a ser a unicidade da técnica? Vivemos atualmente sob a 

égide da técnica da informação - cibernética, informática e eletrônica -, o que 

permite que as diversas técnicas existentes se comuniquem entre si. Ela tem 

ainda um papel determinante no que diz respeito ao uso do tempo já que propicia, 

em todos os lugares, a convergência dos momentos, assegurando a 

simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerando o processo histórico. 

Na história da humanidade é a primeira vez que um conjunto de técnicas 

envolve o planeta como um todo, fazendo sentir, instantaneamente, sua 

presença. Ainda segundo Santos, podemos dizer que as técnicas de um tempo 

passado só se realizavam, tornando-se história, com a intermediação da política, 

isto é, da política das empresas e da política dos Estados, conjunta ou 

separadamente. O sistema técnico dominante no mundo de hoje, contudo, tem 

outra característica distintiva: a de ser invasor. Isso significa que ele não se 

contenta em ficar onde primeiro se instala, mas busca espalhar-se na produção e 

no território. Essa é a sua vocação embora, por motivos diversos, ela possa não 

se cumprir.  

Tal vocação fundamenta a ação de atores hegemônicos, como por 

exemplo, empresas globais que passam a funcionar a partir de uma 

fragmentação. Assim, um pedaço da produção pode ser feita na China, outro na 

Malásia, outro ainda no Paraguai. Há, então, uma relação estreita entre esse 

aspecto da economia da globalização e a natureza do fenômeno técnico 

correspondente a este período histórico. Se, de um lado, a produção se fragmenta 

tecnicamente, do outro, uma unidade política comanda a partir do interior de 

empresas.  

Mas, adverte o autor, não há propriamente uma unidade de comando do 

mercado global. Isso porque cada empresa comanda as respectivas operações 
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dentro da sua respectiva topologia, isto é, do conjunto de lugares da sua ação, 

enquanto a ação dos Estados e das instituições supranacionais não basta para 

impor uma ordem global. Levando ao extremo esse raciocínio, poderíamos dizer 

que o mercado global não existe como tal. 

Santos assinala, ainda, que há uma relação de causa e efeito entre o 

progresso técnico atual e as demais condições de implantação do atual período 

histórico. É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça 

central, que surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal 

responsável pela imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial. Sem ela, 

seria também impossível a atual unicidade do tempo, o acontecer local sendo 

percebido como um elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a mais-valia 

globalizada e sem essa unicidade do tempo, a unicidade da técnica não teria 

eficácia. 

Porém, a unicidade do tempo não é apenas o resultado de que, nos mais 

diversos lugares, a hora do relógio é a mesma. Se a hora é a mesma, convergem, 

também, os momentos vividos. Há uma convergência dos momentos como 

resposta àquilo que, do ponto de vista da física, chama-se de tempo real e, do 

ponto de vista histórico, será chamado de interdependência e solidariedade do 

acontecer. Tomada como fenômeno físico, a percepção do tempo real não só 

quer dizer que a hora dos relógios é a mesma, mas que podemos usar esses 

relógios múltiplos de maneira uniforme.  

Resultado do progresso científico e técnico, cuja busca se acelerou com a 

Segunda Guerra, a operação planetária das grandes empresas globais tem 

revolucionado o mundo das finanças, permitindo ao respectivo mercado que 

funcione em diversos lugares durante o dia inteiro. O tempo real também autoriza 

usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares; e todos os lugares a partir 

de um só deles.  

Com essa grande mudança na história, tornamo-nos capazes, seja onde 

for, de ter o conhecimento do que é o acontecer do outro (conhecimento do 

planeta). Nunca houve antes a possibilidade oferecida pela técnica à nossa 

geração de ter em mãos o conhecimento instantâneo do acontecer do outro. Essa 

é a grande novidade, o que estamos chamando de unicidade do tempo ou 

convergência dos momentos. 

Cabe indagar, então, quem são os atores do tempo real?  
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Nem todos os homens são igualmente atores desse tempo real, embora 

potencialmente, ele existe para todos. Pode-se dizer que efetivamente, isto é, 

socialmente, ele assegura exclusividades, ou privilégios de uso. A quem cabe, 

então, a mais-valia criada a partir dessa nova possibilidade de utilização do 

tempo?  

A mais-valia em escala mundial atua, como entende Santos, como um 

motor único, diferentemente do imperialismo de outrora que englobava diversos 

motores, cada qual com sua força e alcance próprios: o motor francês, o motor 

inglês, o motor alemão, o motor português, o belga, o espanhol etc.; todos 

motores do capitalismo, que empurravam as máquinas e os homens segundo 

ritmos diferentes, modalidades diferentes, combinações diferentes. Na 

contemporaneidade, a mais valia universal é o motor único. 

Ela se tornou possível porque a produção se dá em escala mundial, por 

intermédio de empresas mundiais, que competem entre si segundo uma 

concorrência extremamente feroz, como jamais existiu. As que resistem e 

sobrevivem são aquelas que obtêm a mais-valia maior, permitindo-se, assim, 

continuar a proceder e a competir. 

O motor único, então, só se tornou possível porque nos encontramos em 

um novo patamar da internacionalização, com uma verdadeira mundialização do 

produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo, da informação. Esse 

conjunto de mundializações, uma sustentando e arrastando a outra, impõe 

mutuamente, o que é, também, um fato novo. 

Um elemento da internacionalização atrai outro, impõe outro, contém e é 

contido pelo outro. Esse sistema de forças pode levar a pensar que o mundo se 

encaminha para algo como uma homogeneização, uma vocação a um padrão 

único, o que seria devido, de um lado, à mundialização da técnica, de outro, à 

mundialização da mais-valia. 

Santos nos leva a refletir sobre o fato de que somos solicitados todos os 

dias a trabalhar para melhorar a produtividade como se fosse algo abstrato e 

individual, estamos impelidos a oferecer às grandes empresas possibilidades 

ainda maiores de aumentar sua mais-valia. Novos laboratórios são chamados a 

encontrar novas técnicas, novos materiais, novas soluções organizacionais e 

políticas que permitam às empresas fazer crescer a sua produtividade e o seu 

lucro. A cada avanço de uma empresa, outra do mesmo ramo solicita inovações 
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que lhe permitam passar à frente da que antes era a campeã. Por isso, a mais-

valia está sempre correndo, quer dizer, fugindo para frente.  

Com a globalização, estamos mais perto de construir uma filosofia das 

técnicas e das ações correlatas, que seja também uma forma de conhecimento 

concreto do mundo tomado como um todo e das particularidades dos lugares, que 

incluem condições físicas, naturais ou artificiais e condições políticas. As 

empresas, na busca da mais-valia desejada, valorizam diferentemente as 

localizações. Não é qualquer lugar que interessa a tal ou qual empresa. 

Portanto, conclui Santos, a história do capitalismo nos revela um período e 

uma crise, ou mais do que isso, uma superposição entre período e crise. Como 

período, as suas variáveis características instalam-se em toda parte e a tudo 

influenciam, direta ou indiretamente. Daí a denominação de globalização. Como 

crise, as mesmas variáveis construtoras do sistema estão continuamente 

chocando-se e exigindo novas definições e novos arranjos. Trata-se, porém, de 

uma crise persistente dentro de um período com características duradouras, 

mesmo se novos contornos aparecem. 

Este período e esta crise são diferentes daqueles do passado, porque os 

dados motores e os respectivos suportes, que constituem fatores de mudança, 

não se instalam gradativamente como antes, nem tampouco são privilégio de 

alguns continentes e países, como outrora. Tais fatores se dão simultaneamente 

e se realizam com muita força em toda a parte (salvo poucas exceções). 

Além disso, o processo da crise é permanente. O que temos, na verdade, 

são crises sucessivas que ganham visibilidade tanto por meio de fenômenos 

globais como de manifestações particulares (neste ou naquele país, neste ou 

naquele momento). Elas engendram a tirania do dinheiro e tirania da informação, 

reconhecidos como pilares da produção da história atual do capitalismo 

globalizado. Daí o papel avassalador do sistema financeiro e a permissividade do 

comportamento dos atores hegemônicos, que agem sem contrapartida, levando 

ao aprofundamento da situação, isto é, da crise. 

Essa dupla tirania conduz à aceleração dos processos hegemônicos, 

legitimados pelo “pensamento único”, acarretando um mal-estar no corpo social. 

O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a 

considerá-lo o único caminho histórico, acaba, também, por impor uma certa visão 

da crise e aceitação dos remédios sugeridos. Em virtude disso, todos os países, 
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lugares e pessoas passam a se comportar, isto é, a organizar sua ação, como se 

tal “crise” fosse a mesma para todos e como se a receita para afastá-la devesse 

ser geralmente a mesma. 

Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a 

crise financeira e não qualquer outra. Aí está, na verdade, uma causa para mais 

aprofundamento da crise real – econômica, social, política, moral – que 

caracteriza o nosso tempo. 

 

ora, é isso também que justifica os individualismos arrebatadores 
e possessivos: individualismos na vida econômica (a maneira 
como as empresas batalham umas com as outras); 
individualismos na ordem da política (a maneira como os partidos 
frequentemente abandonam a ideia de política para se tornarem 
simplesmente eleitoreiros); individualismos na ordem do território 
(as cidades brigando umas com as outras, as regiões reclamando 
soluções particularistas). Também na ordem social e individual 
são individualismos arrebatadores e possessivos, que acabam por 
constituir o outro como coisa. Comportamentos que justificam todo 
desrespeito às pessoas são, afinal, uma das bases da 
sociabilidade atual (SANTOS, 2001a, p. 23-24). 
 

Tendo em vista a reflexão encaminhada por Santos, talvez se possa 

concluir que o valor que se atribui a cada objeto, a cada sujeito, a cada relação, a 

cada lugar, legitima novas regras de produção e consumo: ”essa nova lei do valor – 

que é uma lei ideológica do valor – é uma filha dileta da competitividade e acaba por ser 

responsável também pelo abandono da noção e do fato da solidariedade”(p. 24). 

Consequentemente, as fragmentações resultantes dessa crise geral são: a 

ampliação do desemprego; o abandono da educação; o desapreço à saúde como 

um bem singular e social; todas as novas formas perversas, exatamente porque 

fragmentárias, de sociabilidade. 

De acordo com Arendt (2013, p. 221), essa "crise geral que acometeu o 

mundo moderno em toda parte e em toda esfera da vida se manifesta diversamente em 

cada país", e tal como referida por Santos (2001a), ela envolve a educação. 

Levando isso em conta, a autora também atenta para a questão da fragmentação, 

afirmando que isolar os aspectos que formam a totalidade do ser no mundo oculta 

mais do que revela as suas possibilidades como sujeito: "é impossível chegar a 

isolar completamente o elemento universal das circunstâncias específicas em que ele 

aparece" (ARENDT, 2013, p. 223). 
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Em consonância com tal concepção, a filósofa chega a propor uma 

mudança de perspectiva, qual seja: que a educação deixe de ser abordada pela 

ótica de conteúdos determinados a serem assimilados passivamente pelo 

educando, num tempo específico (a infância), e passe a ser entendida como um 

processo contínuo, marcado pelo atravessamento da diversidade de experiências 

subjetivas. Uma posição que, como vimos no capítulo 1, ratifica o que foi indicado 

pelos autores lá discutidos.  

Nessa perspectiva globalizada, Santos (2002) também entende que a 

educação seja um processo histórico que deveria, portanto, ser pensado por e 

para os seres humanos, dentro de seu contexto social; o que necessariamente 

implicaria ter que considerar as influências do sistema econômico, do modelo 

produtivo vigente, da concepção de Estado e de fenômenos sociais. Para ele, há 

que se pensar em um modelo de educação mais voltada para a análise crítica, 

pensar no tipo de educação que queremos, nas pessoas que iremos formar, no 

respeito e cultivo da cultura local, para que o interesse social unido ao interesse 

do sujeito não engendre uma dinâmica de exclusão: 

 

em cada sociedade, a Educação deve ser concebida para 
atender, ao mesmo tempo, ao interesse social e ao interesse do 
indivíduo. É da combinação desses interesses que emergem os 
seus princípios fundamentais, e são estes que devem nortear a 
elaboração do conteúdo do ensino, as práticas pedagógicas e a 
relação da escola com a comunidade e com o mundo (SANTOS, 
2002, p. 149).  

 

 O autor acrescenta: 

 

educação é um instrumento, mas não é algo que sozinha seja 
uma produção. Nós devíamos ter uma cruzada pela ascensão 
social, que está em baixa e só seria possível com a mudança de 
estrutura dentro da sociedade. Teríamos que ter uma 
preocupação sistêmica com a melhoria das condições de todos os 
brasileiros. (SANTOS, 2001b, p. 3). 

 

Conscientes da relevância da educação, bem como das políticas públicas 

voltadas para as necessidades sociais para que ocorra uma melhoria nas 

condições de vida dos cidadãos, a globalização, enquanto fenômeno social é 

também e paradoxalmente capaz desenvolver implicações positivas que 
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poderíamos exemplificar como sendo auxiliares na educação: o livre acesso ao 

conhecimento e as teorias clássicas mundiais que, com a popularização das 

mídias, poderia levar a uma formação aprofundada e crítica, à democratização da 

escolarização, entre outras. Porém, observamos que ocorre o oposto: uma 

intensificação da desigualdade, uma ilusão das pessoas em querer "ter" em vez 

de "ser", uma falsa ideia de que a educação tem mais qualidade com a 

globalização, uma profissionalização precoce com vistas ao utilitarismo, entre 

outras. 

Santos (2001a; 2001b; 2002; 2011) insiste no conjunto de sua obra que é 

necessário que se entenda o mundo em sua complexidade e que a essência do 

conhecimento está em construir pontes com a totalidade. Portanto, a explicação 

para problemas locais não pode se realizar de maneira isolada e 

descontextualizada das influências e determinações mundiais. Tal como Paulo 

Freire, Santos (2011, p. 209) entende que: 

 

a educação deveria prover todas as pessoas com os meios 
adequados para que sejam capazes de absorver e criticar a 
informação recusando os seus vieses, reclamando contra a sua 
fragmentação, exigindo que o noticiário de cada dia não 
interrompa a sequência dos eventos, de modo que o filme do 
mundo esteja ao alcance de todos os homens. 

 

Tal empoderamento subjetivo desconhece distinção de raça, credo, idade, 

classe social e é fundamento para que os sujeitos possam realizar os seus 

projetos em consonância com as necessidades de transformação de sua 

conjuntura socioeconômico-cultural. 

 

2.3 Ações Socioeducativas no âmbito da Educação Permanente 

 

Desde a criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), na década de 1940, a ONU (Organização das 

Nações Unidas) tem enfatizado que os valores humanos de uma sociedade são 

construídos por um processo contínuo de educação, integrados à ciência e à 

cultura. Promovida pela UNESCO, a chamada Educação Permanente aparece no 

pós Segunda Guerra Mundial e incentiva a criação de novos programas pautados 
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pela cultura de paz e pela convivência entre as diferenças. Menos formais e mais 

abrangentes do que a escola, estes programas voltaram sua ação para a família e 

a comunidade, e desenvolveram novas metodologias de ação social, atendendo a 

um público heterogêneo e cosmopolita, incluindo diferentes faixas etárias, origens 

sociais, condições financeiras, línguas e culturas. A Educação Permanente é, 

assim: 

 

conceito amplo que envolve as necessidades educacionais de 
pessoas de todas as idades, habilidades e níveis educacionais e 
ocupacionais diversos. A educação é nesse caso entendida como 
um processo contínuo e não como um atributo ou coisa a ser 
adquirida em um determinado período ou por meios específicos 
(DUARTE,1986, p. 175). 

 

Discutido na I Assembleia Mundial do Envelhecimento, em 1982, tal 

conceito foi desdobrado no Plano de Viena, o que representou a primeira iniciativa 

para impulsionar discussões em torno da longevidade. Nele foram incluídas 62 

recomendações específicas para ações que atendessem distintas esferas de 

preocupação, entre elas a educação dos velhos. Ratifica-se esse ponto de vista 

no parágrafo 20, do Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, 

elaborado na II Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, 

realizada em Madrid, em 2002: "uma sociedade para todas as idades inclui o objetivo 

de que os idosos tenham a oportunidade de continuar contribuindo para a sociedade" 

(ONU, 2003, p.34), mas para isso aconteça é preciso viabilizar “igualdade de 

oportunidades durante toda a vida em matéria de educação permanente” (ONU, 2003, p. 

42).  

Note-se que a Educação Permanente é um movimento cultural que surgiu 

nas últimas décadas do século XX, em meio ao processo de globalização, para 

enfrentar as demandas de uma população longeva que manifestava desejo de 

continuar aprendendo (e ensinando!). Tendo em vista o contexto empírico de 

realização desta pesquisa, vou me deter agora numa reflexão que tem por 

objetivo identificar se e como a proposta idealizada pelo Sesc São Paulo articula 

tal demanda com aquelas específicas do contexto de globalização em curso.  
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2.3.1 Educação Permanente no universo do Sesc 

 

Na esteira do pacto mundial proposto pela UNESCO, antes referido, o Sesc 

foi criado em 1946, no Brasil, pelo Decreto-Lei 9.853, conforme destaca o Art. 1º, 

com a finalidade de "planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que 

contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e 

suas famílias" (BRASIL, Decreto-Lei 9.853/46, 2015). Respeitando as particularidades 

regionais brasileiras, e norteadas por pressupostos educativos, a instituição 

modulou suas políticas de ação conforme as demandas dos contextos em que se 

instalava, agindo nas carências do Estado e propondo modelos sustentáveis de 

transformação social. Tais propósitos educativos aparecem no Art. 1º de seu 

Regulamento14, tendo como objetivos: 

 

o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma 
ação educativa que, partindo da realidade social do país, exercite 
os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração 
numa sociedade democrática. 

 

Desde o fim dos anos 1940, o Sesc consolidou várias ações modelares nas 

áreas de saúde, lazer, cultura e esportes, por meio de um processo permanente 

de educação e de ação comunitária. Em 1948, ampliou a ideia de assistência aos 

comerciários criando um programa de férias, a Colônia de Férias de Bertioga, 

atualmente conhecida como Centro de Lazer Sesc Bertioga. Esse modelo de 

programa impulsionou as discussões sobre o tema do lazer no Brasil, que vieram 

à tona na década de 70. 

Uma série de políticas públicas governamentais foi engendrada a partir 

destas ações, tais como: Programas de Ações Socioeducativas e Culturais para 

População Carente do Meio Urbano (PRODASEC) e, também, do Meio Rural 

(PRONASEC), entre outros. Na época, elas foram guiadas pelos ideais populares 

da educação desenvolvidos pelo educador Paulo Freire, o que derrubou as 

fronteiras entre educação e cultura, questionando a instrução escolarizada, 

                                                           
14

 Art. 1º do Decreto-Lei 9.853/46 
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sustentando que a alfabetização é um ato político e realçando seu sentido 

comunitário, transformador e libertário15. 

Estes valores históricos de transformação social e reflexão sobre o mundo 

impulsionaram o Sesc São Paulo a desenvolver, nos anos 70 e 80, uma política 

de educação pelo lazer, promovendo ações nas comunidades com o objetivo de 

desenvolver o bem-estar social e os valores cívicos (lazer socioeducativo). O 

caráter voluntário, livre e gratuito do lazer garantiu uma ampla e diversificada 

participação do público, instituindo um modelo mais sutil e permanente de ação 

educativa. 

Em meados dos anos 80, a prioridade de investimentos educacionais no 

campo do lazer se concentrou na área cultural. Além das manifestações artísticas, 

também ocorreu uma ampliação dos programas de atividade física, saúde, e das 

ações sociais em interface direta com os problemas urbanos. A partir de então, 

houve uma modernização da política de ações e da metodologia de trabalho do 

Sesc São Paulo, que desenvolveu novos conceitos para atualizar seu programa 

de ações socioculturais: a cidadania e a qualidade de vida. Sua ação propositiva 

construiu-se no campo das ações educativas, também denominadas educação 

não-formal e/ou complementar. 

Para o Sesc São Paulo, os modernos paradigmas educacionais podem ser 

resumidos em quatro ideais pedagógicos: aprendizado contextualizado, avaliação 

processual, construção coletiva do conhecimento e busca da autonomia. Tendo 

isso em vista, coloco em destaque os cinco principais programas de ação da 

instituição: 

 

- Educação: educação permanente e/ou complementar e cursos de 

valorização social; 

- Saúde: nutrição, assistência odontológica, educação em saúde - cursos, 

seminários, encontros, palestras, exposições, campanhas, feiras de saúde e 

vídeos educativos; 

                                                           
15

 A Pedagogia da Autonomia, por assim dizer definiu o aluno como sujeito de transformação social, 

explicou a leitura como forma de reflexão permanente sobre o mundo; e compreendeu a escrita como voz 

que constrói a história. 
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- Cultura: bibliotecas, apresentações artísticas - teatro, música, dança, 

exposições de artes plásticas e visuais, cinema, literatura, novas mídias - e 

desenvolvimento artístico-cultural; 

- Lazer: desenvolvimento físico-esportivo - iniciação esportiva, ginástica, 

práticas alternativas, yoga, torneios, campeonatos e olimpíadas - recreação e 

turismo social; 

- Assistência: trabalho com grupos e ação comunitária. 

 

Todos os programas são desenvolvidos por meio da educação e visam 

uma transformação social. A educação é entendida, no sentido amplo introduzido 

por Paulo Freire. Entende-se, assim, que aprendemos quando ouvimos música, 

experimentamos a diversidade, ao viajar a um local desconhecido; aprendemos 

como nosso corpo é infinito em sua possibilidade de expressão, etc.  

 

2.3.1.1 Breve histórico do Programa Trabalho Social com Idosos 

  

Na perspectiva de Educação Permanente, quero aqui observar que o 

trabalho desenvolvido com pessoas idosas no Brasil tomou um novo impulso e 

significado nos últimos 50 anos. A trajetória do Sesc, voltada para as questões da 

velhice e do envelhecimento, teve seu início nos anos 1960, período em que a 

nação ainda era reconhecida como um país jovem. De fato, tínhamos pouco mais 

de 5% da população acima dos 60 anos. 

Na época, a sociedade não oferecia alternativas de convivência e 

participação para esse segmento populacional e observava-se “um meio social 

relativamente hostil à sua presença” (SALGADO, 1982, p.99). A inexistência de 

políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos, as precárias 

condições culturais em prol de um envelhecimento sadio, a inadequação das 

cidades às suas condições físicas, os baixos valores das aposentadorias, o 

desamparo das famílias, as dificuldades de acesso a atividades culturais e de 

lazer, entre outros fatores, levara muitos velhos ao isolamento, gerando 

sentimentos de solidão, insegurança e outros problemas que recrudesciam a sua 

invisibilidade social. 

Como atentam Ferrigno, Leite & Abigalil (2006, p.1.436), a questão social 

dos idosos não fazia parte da agenda da sociedade brasileira daquela época: 
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as poucas ações sociais propostas para os idosos tinham um 

caráter assistencialista, ou seja, serviam somente para suprir 

algumas carências básicas, como forma de minorar o sofrimento 

decorrente da miséria e da doença. Nessa perspectiva, as ações 

para esse setor confundiam-se por meio de instituições asilares, 

mantidas pelo Estado ou por congregações religiosas, com a 

finalidade exclusiva de garantir a sobrevivência física do idoso. 

 

 Nesse contexto, surgiu, em 1963, o Trabalho Social com Idosos, programa 

pioneiro no Brasil. Nesse ano, um pequeno núcleo de aposentados do comércio 

foi formado no Sesc Carmo, município de São Paulo. Um passo importante para 

essa iniciativa partiu de uma equipe de técnicos da instituição, que viajaram aos 

Estados Unidos da América (EUA) para observar trabalhos desenvolvidos em 

centros sociais para idosos, os Golden Age, que se propagavam por diversas 

cidades norte-americanas.  

 São Paulo apresentava um quadro de situações sociais análogo àquele 

observado pelos técnicos do Sesc nos EUA. Assim, com a experiência desse 

grupo e um estudo aprofundado de nossa realidade local, foi implantado um 

programa de atendimento específico para pessoas idosas no Sesc. O primeiro 

grupo de convivência foi chamado “Carlos Malatesta”, em homenagem ao 

assistente social, precocemente falecido, que o organizou. Formou-se por meio 

de convites a comerciários aposentados que continuavam a fazer suas refeições 

no amplo restaurante daquele centro sociocultural e que ali permaneciam após o 

almoço, sem alternativas de preenchimento de seu tempo livre.  

 Ao mesmo tempo, aposentados das mais diversas profissões foram 

também convidados por técnicos do Sesc enquanto aguardavam nas filas dos 

institutos de previdência o momento de receberem seus salários. Outros idosos, 

moradores da região, também foram atraídos para essas reuniões. Pelos 

resultados positivos de programação e pela sensível aceitação desse público, a 

experiência tornou-se ponto de referência para a formação e desenvolvimento de 

grupos em outras Unidades do Sesc (na capital e interior do estado de São 

Paulo). 
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As primeiras atividades do grupo se constituíram em comemorações de 

aniversários, bailes e jogos de salão. Durante os primeiros meses de 

funcionamento, o grupo foi exclusivamente masculino, mas, aos poucos, as 

esposas dos participantes foram a ele se incorporando e, hoje, como ocorre com 

os todos os demais núcleos de idosos do país, as mulheres representam ampla 

maioria, fenômeno que ratifica o que os antropólogos sociais, demógrafos e 

gerontólogos têm chamado de feminização da velhice16. 

Esses grupos de convivência tinham, portanto, como objetivo contribuir 

para o idoso pudesse enfrentar o isolamento social e tivesse a oportunidade de 

estabelecer vínculos de amizade, compartilhar saberes, preocupações e 

aspirações. Eles se configuraram, então, como uma resposta à necessidade 

básica do ser humano em qualquer fase da vida, qual seja, a de se sentir 

pertencendo a uma determinada geração. A partir daí, muitos núcleos dessa 

natureza se espalharam por todo o país, abrigados em entidades públicas e/ou 

privadas. 

Durante esse período, pesquisando os documentos institucionais, pude 

constatar que o Sesc realizou seminários dirigidos a profissionais da Gerontologia 

e a interessados no trabalho com pessoas idosas, incentivou a pesquisa e a 

reflexão sobre a prática cotidiana. Na perspectiva do contínuo aperfeiçoamento 

profissional, desenvolveu treinamentos a funcionários que atuavam nesta área e 

estimulou a participação em congressos nacionais e internacionais, objetivando a 

qualificação permanente de seu corpo técnico. 

Na década de 1980, o Sesc estimulou a criação das Escolas Abertas da 

Terceira Idade, sendo a primeira criada em 1977, no Sesc Campinas, após a 

constatação da necessidade de atualização e reciclagem de conhecimentos para 

que os mais velhos pudessem adquirir melhores condições de acompanhar as 

transformações políticas, econômicas e culturais de uma sociedade cada vez 

mais complexa. As então denominadas Escolas Abertas fundamentaram-se no 

conceito de Educação Permanente, tal como eu o apresentei anteriormente. Essa 

iniciativa estimulou, nos anos seguintes, a formação das Universidades Abertas à 

                                                           
16

Diversos autores abordam a temática feminização da velhice, dentre eles, destacamos que esse estudo 

está apoiado em Camarano (2003), Neri (2001) e Salgado(2002). 
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Terceira Idade17 em inúmeras instituições privadas e públicas de ensino superior, 

hoje presentes em todo o Brasil.  

Uma das ações que considero importante é a realização dos encontros 

regionais, estaduais e nacionais de idosos, com diversas temáticas na área social, 

cultural e política, que têm contribuído decisivamente para estimular o 

envolvimento dos idosos, tanto no que se refere a questões específicas do 

segmento, quanto sobre aquelas que afetam a sociedade em geral. Nessa 

perspectiva, o Sesc assegura que "o envolvimento do cidadão idoso nas questões que 

dizem respeito aos direitos e deveres de cidadania individual e coletiva são fundamentos 

básicos para sua autorrealização e valorização de sua autoimagem" (SESC, 2013, p. 14). 

Esse trabalho se ampliou, em 2003, com a criação do Programa Sesc 

Gerações, já que os espaços do Sesc sempre privilegiaram o encontro de várias 

gerações. As reflexões iniciais para esse trabalho foram suscitas pelo 

distanciamento social entre as gerações, um fenômeno da contemporaneidade 

provocado por uma sociedade que estimula a criação de espaços exclusivos para 

atender às diferentes faixas etárias. A família, que sempre foi lugar privilegiado de 

relações intergeracionais, também passou por mudanças importantes em seus 

arranjos. De lugar de convívio, de pais, filhos, parentes próximos que mantinham 

no grupo vínculos de afinidade e afetividade, transformou-se em grupo nuclear 

formado, normalmente, pela unidade de pais e filhos. Para o Sesc (2013, p.14): "a 

falta de convívio resulta no desconhecimento. O distanciamento reforça preconceitos e 

estereótipos, que impedem a aproximação entre as pessoas." 

Por esse motivo, nossa cultura ainda está carregada pelos conflitos 

geracionais e pelo preconceito etário refletindo no imaginário social qualidades 

aos jovens, como força e atividade, e reservando aos velhos, a fragilidade e a 

passividade. Neste cenário, as instituições socioeducativas e culturais surgem 

como locais e oportunidade para elaboração de propostas e desenvolvimento de 

ações que estimulem a aproximação intergeracional. Segundo Ferrigno (2003, p. 

218): 

                                                           
17

As Universidades Abertas à Terceira Idade –UNATIs surgiram na França, em Toulouse, na década de 

1970, com o intuito de buscar novas propostas para velhice e melhores condições de vida para os idosos. 

Esse movimento aconteceu em todos os países europeus se estendendo pelos Estados Unidos. Ao longo 

do tempo surgiram dois modelos básicos: 1) o modelo francês, que privilegia o segmento mais velho da 

população, sem se fechar a outras faixas etárias preocupadas com o processo de envelhecimento e em 

busca de uma educação continuada; 2) o modelo inglês, que se baseia no ideal de auto-ajuda dentro das 

universidades, já que os especialistas de todas as áreas envelhecem e se aposentam, norteou a criação de 

um espaço de troca entre os mais velhos e os mais jovens (CACHIONI, 2003).  
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as possibilidades de atividades são muito amplas, exatamente 
porque tendem a ser as mesmas que muitas vezes são oferecidas 
exclusivamente a esta ou àquela faixa etária e que fazem parte da 
programação cultural permanente, como: música, teatro, artes 

plásticas, literatura, turismo, esportes, educação ambiental, etc. 
 

As atividades intergeracionais, além de criar espaços para a aproximação 

das gerações, podem incrementar a inclusão social de idosos e jovens, 

desenvolvendo a solidariedade. A convivência intergeracional pode ser um 

modelo importante de interação social, tendo sempre como foco a necessidade de 

que aconteçam sob uma premissa básica: igualdade de direitos e respeito às 

diferenças, em consonância com a discussão que eu trouxe no início deste 

capítulo. 

Diante da complexidade desse trabalho, este Programa está passando por 

uma revisão metodológica, pois observamos, na prática, que os profissionais têm 

dificuldade em desenvolver ações socioeducativas e culturais unindo várias 

gerações. Talvez se deva indagar até que ponto as demandas que se desdobram 

da globalização – inclusive aquelas relativas à velocidade da informação, à 

instantaneidade das relações e ao uso corrente de tecnologias digitais – jogam aí 

um papel. É preciso, portanto, uma intervenção técnica bem planejada para que 

se estimule a potencialidade desse convívio como uma proposta efetiva de 

sociabilização, participação social e atualização de conhecimentos. 

Neste percurso, outra ação da instituição que quero destacar é a 

publicação da revista recentemente intitulada Mais 60: estudos sobre 

envelhecimento, editada desde 1988 com a denominação A Terceira Idade: 

estudos sobre envelhecimento, e uma das primeiras e principais publicações 

brasileiras do gênero. Seu formato inicial, Os Cadernos da Terceira Idade, 

publicados a partir de 1977, registrou e divulgou debates, reflexões e relatos das 

práticas voltadas ao segmento idoso naquele período quando, no Brasil, ainda 

pouco se escrevia sobre o tema do envelhecimento. 

Mais 60: estudos sobre envelhecimento tem por objetivo, difundir a 

produção de conhecimento do campo da gerontologia, na ênfase à metodologia, 

prática, depoimentos e imagens, contribuindo, assim, para a visibilidade e o 

entendimento da velhice e do processo do envelhecimento como elementos 
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essenciais para a valorização da pessoa idosa no contexto social. Por intermédio 

de seu novo projeto gráfico e suas novas seções – ensaio fotográfico, painel de 

experiências e resenhas – permite a ampliação das linguagens que mostram as 

tendências das reflexões sobre o envelhecer na contemporaneidade. 

Quadrimestral, esse periódico é distribuído gratuitamente a bibliotecas de 

instituições sociais, culturais, universidades e órgãos do poder público, e, está 

disponível por meio do Portal Sesc SP: www.sescsp.org.br/online/revistas18. 

Vale ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo Programa Trabalho Social 

com Idosos tem como parâmetros: atender pessoas com 60 aos ou mais; atender 

um público especializado de profissionais e estudantes interessados na temática; 

desenvolver ações por meio da educação permanente; realizar um atendimento 

qualificado e possibilitar a democratização da cultura. Assim, tendo em vista o que 

discuti no capítulo 1, poder-se-ia dizer que o Sesc está comprometido tanto com a 

Educação Gerontológica, quanto com a Gerontologia Educacional.  

Entende-se porque a diretriz norteadora do TSI seja a ação baseada em 

diagnóstico, a partir da qual se desdobram as seguintes: promover a cultura do 

envelhecimento por meio da valorização da pessoa; praticar a autonomia e a 

alteridade; ações humanizadas e humanizadoras; transversalidade e ampliar 

atendimento com foco no público prioritário. Seus objetivos são: refletir e provocar 

ações sobre projetos de vida; sociabilizar; construir conhecimentos; refletir sobre 

o envelhecimento e a longevidade; desconstruir estereótipos e preconceitos; 

promover a saúde; incentivar o protagonismo e incentivar as relações 

intergeracionais. 

Cabe destacar que a construção dessa história se faz diante de um perfil 

demográfico brasileiro que mudou consideravelmente: passamos de um índice de 

envelhecimento populacional de 4,3% no meio do século para 8,6% na virada do 

século. Hoje, 13% da população têm mais de 60 anos de idade, resultado de um 

significativo aumento da expectativa média de vida, já em torno dos 75 anos de 

idade. Esclareço, ainda, que mais de 200.000 idosos frequentam as atividades 

nas Unidades do Sesc no Estado de São Paulo.  

                                                           
18

Esclareço que todas as ações citadas anteriormente fazem parte do Programa Trabalho Social com 

Idosos. Apenas a Escola Aberta da Terceira Idade não é mais uma proposta desenvolvida. A Revista 

compõe esse Programa porque compartilha com os idosos e interessados no campo da Gerontologia do 

conhecimento construído por profissionais e estudantes. 

http://www.sescsp.org.br/online/revistas
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Finalmente, a partir do relatado,  entendo que seja pertinente afirmar que 

no Sesc, a educação de idosos é tomada na sua transversalidade. Digo isso 

porque nas atividades do TSI, ela não é tratada como uma questão exclusiva de 

um campo (Educação, Serviço Social, Gerontologia), mas resultado do 

cruzamento entre eles; o que torna lícito pensar que as práticas caminham no 

sentido da transdisciplinaridade.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

O PROGRAMA TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS (TSI) DO 

SESC SP: SEU IMPACTO NA VIDA DOS SUJEITOS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

Os meios podem ser comparados a uma semente, a finalidade a uma árvore; existem 
exatamente os mesmos vínculos invioláveis entre os meios e o fim, assim como os que 

existem entre a semente e a árvore. 
Gandhi 

 

 

 

Neste capítulo o foco da minha atenção se volta para a discussão dos 

resultados obtidos com minha pesquisa de campo, levando em conta a reflexão 

teórica encaminhada nos capítulos anteriores. Antes de fazê-la, trabalho em itens 

separados, as bases metodológicas que orientaram a investigação realizada, 

esclarecendo em maiores detalhes o seu design. Entendi que esses passos 

seriam necessários para que a análise dos dados, ao final, pudesse encontrar 

articulação com todo o texto desenvolvido até o momento e, então, tivesse 

possibilidade de iluminar respostas às questões-problemas que esta dissertação 

levanta. 

 

 3.1 Metodologia de pesquisa 

  

Este trabalho se filia a uma abordagem qualitativa de pesquisa que, nas 

palavras de Chizzotti (2003, p. 221), tem como característica principal o fato de 

que se volta “para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre [...] 

procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados 

que as pessoas dão a eles”. Para tal, contou, de um lado, com uma revisão 
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bibliográfica (capítulos 1 e 2). Com a inspiração em Minayo (2013, p.15), 

ressalto que “a teoria e a metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis”. 

Barros e Lehfeld (1990, p.34), nessa mesma direção, afirmam que “a pesquisa 

bibliográfica é de grande valia e eficácia ao pesquisador porque ela permite obter 

conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, Internet, videotecas, etc”. 

Andrade (2005, p.126) acrescenta, ainda, que "a pesquisa bibliográfica tanto pode 

ser um trabalho independente como constituir-se no passo inicial de outra pesquisa". 

Apoiada nestes autores é que me propus a fazer a revisão bibliográfica 

como primeiro passo metodológico para enfrentar os desafios implicados na 

realização desta dissertação. Procurei nos capítulos 1 e 2 me basear no Método 

Dialético que, segundo Lakatos & Marconi (2010, p.83), coloca em cena o fato de 

que “as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento: 

nenhuma coisa está acabada". Isso me levou a identificar, nas áreas que se cruzam 

nesta minha reflexão (Educação, Serviço Social e Gerontologia), a 

transversalidade de uma hipótese - a de que a educação se realiza ao longo da 

vida - e a pertinência de sua abordagem (teórico-prática) transdisciplinar.  

De outro lado, esta dissertação conta com uma pesquisa de campo, 

realizada com 24 sujeitos participantes do Programa Trabalho Social com Idosos 

(TSI), do Sesc São Paulo, mais especificamente, nas unidades Bauru, 

Consolação e Itaquera. Embora se pudesse contar com um universo de 32 

unidades que atualmente desenvolvem esse Programa, levei em conta a 

viabilidade de realização desta pesquisa, tendo em vista o prazo de que dispunha 

para tal, optando por fazê-la contemplando 10% desse total: porcentagem que 

pudesse representar a diversidade em causa no conjunto. Assim, 3 unidades 

foram escolhidas: 2 da Capital (Sesc Itaquera e Sesc Consolação) e 1 do Interior 

(Sesc Bauru).  

Além de colocar em relação os contextos capital e interior, privilegiei 

também outros pontos, tais como: o Sesc Bauru foi não só uma das primeiras 

unidades a desenvolver o Programa Trabalho Social com Idosos no interior do 

Estado de São Paulo, como também aquela na qual realizei meu estágio de 

formação no curso de graduação e, depois, na qual atuei já como profissional por 

11 anos; o Sesc Consolação, além de ter sido uma das primeiras unidades a 

desenvolver o Programa na capital, está situado numa região central do município 

de São Paulo, com características específicas no que diz respeito ao público 
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frequentador (classe média/alta); e, o Sesc Itaquera, por estar situado numa 

região deste mesmo município com maior vulnerabilidade social (público com 

perfil de baixa renda). 

 

3.1.2 A opção pelo Estudo de Caso 

 

De acordo com Yin (2005, p. 4), “seja qual for o campo de interesse, a 

necessidade diferenciada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender 

fenômenos sociais complexos” que, no caso desta dissertação, diz respeito à 

educação permanente no contexto atual marcado pela globalização, mais 

especificamente, à educação de idosos. Segundo esse autor, há três condições 

que devem ser levadas em conta na escolha de uma metodologia de pesquisa, 

quais sejam:  

 

(1) o tipo de questão que está em causa na investigação:as que 

implicam “como” e “por que” favorecem, na sua ótica, a realização de estudos de 

caso. Retomo aqui as questões que norteiam esta dissertação, às quais me referi 

na introdução,para deixar ver a pertinência desta minha opção metodológica: 

 

Como temos nos preparado atualmente para atuar com uma 
população longeva? Como inserir metodologias de trabalho com 
idosos que envolvam a sociedade de um modo mais amplo? 
Como contribuir para a promoção, seja da qualidade de vida, seja 
da cidadania do idoso, por meio da educação? Por que idosos se 
envolvem em atividades socioeducativas? Como eles as 
significam ou, dito de outro modo, por que tais atividades ganham 
importância nesta fase da vida? Como, pela via das ações 
socioeducativas, o Sesc São Paulo tem enfrentado os desafios 
impostos pelo aumento da longevidade na contemporaneidade? 

 

(2) a extensão do controle que um pesquisador tem sobre os eventos 

comportamentais reais. Yin esclarece que esse controle não é exigido nos 

estudos de caso, o que o diferencia, por exemplo, de um estudo experimental. 

Outra condição que justifica a minha opção metodológica. 

(3) o enfoque em eventos contemporâneos, em oposição a eventos 

históricos. No estudo de caso está em foco o primeiro; tal como nesta 

dissertação.  
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Cabe dizer também que é preciso avaliar a pertinência das variantes - 

casos únicos ou casos múltiplos – quando se decide realizar um estudo de caso. 

Isso porque “o mesmo estudo pode conter mais de um caso único. Quando isso ocorrer, 

o estudo utilizou um projeto de casos múltiplos” (p. 68). No caso desta dissertação, 

estarei trabalhando com casos múltiplos, já que ações socioeducativas com 

idosos serão analisadas no âmbito de 03 unidades do Sesc SP. Cada uma será 

objeto de um estudo de caso individual, mas a investigação como um todo, por 

abarcar várias unidades, se traduz como um projeto de casos múltiplos. 

Yin atenta para a necessidade de, nos estudos de casos múltiplos, adotar a 

lógica da replicação que exige que “cada caso deve ser cuidadosamente selecionado 

de forma a: a) prever resultados semelhantes (uma replicação literal); ou b) produzir 

resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (uma replicação teórica)” (p. 69). 

Esclareço que a seleção das unidades-caso obedeceu esses critérios, tendo em 

vista que, pode-se prever, de um lado, resultados semelhantes porque todas as 

unidades seguem parâmetros, diretrizes e objetivos que são comuns ao Sesc; de 

outro lado, pode-se também prever resultados contrastantes, quando se coloca 

em causa as oposições capital/interior; perfil socioeconômico cultural diverso no 

que concerne aos idosos participantes, entre outros.  

O autor ressalta que para esses procedimentos de replicação são 

fundamentais para o desenvolvimento de uma rica estrutura teórica, que pode 

tornar-se, mais tarde, instrumento para generalizar casos novos: é o que pretendo 

aqui. Assim, cada estudo de caso em particular produz seus efeitos no estudo 

completo, 

 

no qual se procuram evidências convergentes com respeito aos 
fatos e às conclusões para o caso; acredita-se, assim, que as 
conclusões de cada caso sejam as informações que necessitam 

de replicação por outros casos individuais (p.71). 
 

Tendo em vista o que foi dito até aqui, já se pode antecipar que o estudo 

de caso diz respeito a uma estratégia de pesquisa abrangente, configurada por 

um método que implica planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos 

mesmos. Segundo Yin (1993) há três tipos de estudos de caso, quando se leva 

em conta o objetivo da pesquisa.  
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O estudo de caso descritivo é aquele que possibilita ao investigador a 

descrição de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real; o 

exploratório, por sua vez, trata de problemas pouco conhecidos, objetivando 

definir hipóteses ou proposições para futuras pesquisas; finalmente, no estudo de 

caso explanatório o intuito é explicar relações de causa e efeito a partir de uma 

teoria, o que possibilita ao investigador elencar elementos que lhe permitam 

diagnosticar um caso com perspectivas de generalização naturalística. Para o 

autor, embora os três tipos possam ser claramente definidos, a escolha por um 

deles depende principalmente da questão de pesquisa que se busca responder. 

Levando em conta as questões desta dissertação, optei pelo estudo de caso do 

tipo explanatório. 

Yin (2005) identificou, ainda, cinco tópicos relativos à coleta dos dados 

para garantir a uniformidade dos estudos, quais sejam: habilidades desejadas 

por parte do pesquisador; o treinamento para um estudo de caso específico; o 

desenvolvimento de um protocolo para a investigação; a triagem das indicações 

para estudo de caso e a condução de um estudo de caso piloto. 

Entende-se, então, que seja essencial que o pesquisador esteja treinado e 

tenha experiência para conduzir este tipo de investigação, já que ele implica uma 

contínua interação entre questões teóricas e dados coletados. Para Yin, há uma 

lista básica de habilidades necessárias ao bom pesquisador: ser capaz de fazer 

boas perguntas e interpretar as respostas; ser um bom ouvinte e não ser 

enganado por suas próprias ideologias e preconceitos; ser adaptável e flexível, 

de forma que as situações encontradas possam ser oportunidades e não 

ameaças; ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas, 

mesmo que seja uma orientação teórica ou política, ou que seja de um modo 

exploratório; ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo 

aquelas que se originam de uma teoria. Assim, a pessoa deve ser sensível e estar 

atenta a provas contraditórias.  

Além disso, é importante que o pesquisador saiba utilizar algumas fontes 

que exigem conhecimento de habilidades e procedimentos metodológicos 

diferentes, tendo em vista que "as evidências para um estudo de caso podem vir de 

seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos" (p. 109). Esclareço que nesta dissertação 

utilizei documentos institucionais (relatórios, informativos, publicações); 
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registros em arquivos (mapas das características geográficas dos lugares 

pesquisados, censo demográfico, etc); entrevistas (com idosos participantes do 

Programa Trabalho Social com Idosos); observação direta (visita de campo aos 

locais escolhidos para o estudo de caso) e a observação participante 

(percepção da realidade pesquisada do ponto de vista de uma pesquisadora que 

atua na instituição). 

 No que diz respeito ao desenvolvimento de um protocolo, Yin é enfático 

ao dizer que ele não se confunde com um simples questionário de levantamento 

porque ele “é mais que um instrumento” (p. 92). Isso porque um protocolo contém os 

procedimentos e regras gerais que permitem a boa utilização do instrumento. Na 

realização desta pesquisa ele foi pensado de tal modo que se instituíssem etapas 

para a coleta propriamente dita e a interpretação do material obtido (quais sejam: 

circunscrição do problema, do contexto de investigação e da metodologia a ser 

adotada, elaboração dos instrumentos de coleta de dados e articulação com o 

referencial teórico para a realização da sua análise). Vale dizer que “é desejável 

possuir um protocolo para o estudo de caso em qualquer circunstância, mas é essencial 

se você estiver utilizando um projeto de casos múltiplos” (idem). 

 O procedimento de triagem, como se pode antecipar, diz respeito à 

exigência de seleção de locais e/ou sujeitos para que se proceda a coleta formal 

dos dados. Como se verá no próximo item, no caso desta dissertação, ele se 

configurou com a escolha das unidades-caso, com o perfil requerido (maior de 60 

anos e participante do Programa Trabalho Social com Idosos) e com o modo de 

abordagem dos sujeitos da pesquisa (só participaram os que voluntariamente se 

dispuseram). 

 A realização de um estudo de caso piloto foi outro compromisso por mim 

assumido nesta dissertação. Isso porque entendi, como salienta Yin, que ele era 

indispensável para “aprimorar os planos para coleta de dados tanto em relação ao 

conteúdo dos dados, quanto aos procedimentos que devem ser seguidos” (p. 104). No 

item 3.1.3.2, darei mais detalhes dessa fase da pesquisa. 

 Finalmente, no que diz respeito à técnica de análise/interpretação dos 

dados, o autor esclarece que nos estudos de caso é preciso estabelecer uma 

estratégia analítica geral, na quais prioridades são assentadas, no sentido do 

que deve ou não ser analisado e por que. Para tal, é preciso articular a análise 

com proposições teóricas com o objetivo de abrir o estudo para um diálogo no 
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qual está em causa não apenas sua ratificação, como também a identificação do 

surgimento de novas proposições e/ou hipóteses.  Além disso, deve-se estruturar 

a análise tendo como base explanações concorrentes. Tais explanações podem 

ou não derivar das proposições teóricas originais ou das que surgirem a partir da 

análise. A descrição do caso é, finalmente, outra estratégia analítica geral que 

tem por finalidade organizar o estudo no sentido de “ajudar a identificar as ligações 

causais apropriadas a serem analisadas” (p. 143). 

 Em cada uma dessas estratégias gerais podemos utilizar cinco técnicas 

específicas: adequação ao padrão, construção da explanação, análise de séries 

temporais, modelos lógicos e síntese de casos cruzados. Vou me deter em 

maiores detalhes no item síntese de casos cruzados, técnica que será adotada 

como fundamento para a análise dos dados. Própria de projeto de casos 

múltiplos, ela será desenvolvida tendo em visa a criação de tabelas de palavras 

que exibem os dados provenientes dos casos individuais. Cabe aqui o seguinte 

alerta feito por Yin, segundo quem, o exame das tabelas de palavras de “casos 

cruzados vai se basear em muito na interpretação argumentativa” (p. 166). Assim, 

espera-se que a explanação final represente o resultado de uma série de 

interações, tais como: criar uma declaração teórica inicial; comparar as 

descobertas dos casos com a declaração e cruzar os dados coletados do 

primeiro, segundo e terceiro casos. 

 

3.1.3 O design da pesquisa de campo 

 

3.1.3.1 Os sujeitos participantes 

 

Os critérios de inclusão foram: 

 Pessoas acima de 60 anos; 

 Sexo masculino e feminino; 

 Participantes do Programa Trabalho Social com Idosos das 

Unidades do Sesc Bauru, Consolação e Itaquera. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 Pessoas com menos de 60 anos; 
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 Não participantes do Programa Trabalho Social com Idosos das 

Unidades do Sesc Bauru, Consolação e Itaquera. 

 

Inicialmente, identifiquei as atividades e seus horários de funcionamento na 

programação das unidades acima referenciadas, para que pudesse contar com a 

participação de potenciais sujeitos para a pesquisa. A partir desta pré-seleção, os 

idosos foram abordados pessoalmente para que eu lhes apresentasse a proposta 

de participação. Àqueles que voluntariamente se dispuseram – no total 24 sujeitos 

-, propôs-se o preenchimento do Formulário de Identificação e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos 1 e 3, 

respectivamente), depois de terem sido devidamente esclarecidos dos objetivos e 

metodologia da pesquisa, da possibilidade, em qualquer momento, de desistência 

de participação. Esclareço que esta pesquisa foi submetida à Comissão de Ética 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e foi aprovada sob o 

nº CAAE 50069015.5.0000.5482. 

 

 3.1.3.2 A coleta dos dados 

 

 Primeiramente contatei a Gerência de Estudos e Programas da Terceira 

Idade (GETI), do Sesc SP – para propor a realização da pesquisa, através de 

uma carta (Anexo 4). Após a autorização do Sesc São Paulo foi enviado aos 

gerentes das unidades Sesc Bauru, Sesc Consolação e Sesc Itaquera um 

comunicado da GETI sobre a realização da pesquisa nas respectivas unidades; 

as três unidades responderam por e-mail e indicaram os técnicos que auxiliariam 

a pesquisadora durante a coleta de dados, caso houvesse alguma necessidade. 

 A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2015, conforme as 

diretrizes e normas regulamentadas para pesquisas envolvendo seres humanos, 

segundo a resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde – Brasília/DF do Brasil. Ela contou com 

um estudo de caso piloto, com 3 sujeitos participantes do Programa Trabalho 

Social com Idosos, no Sesc Bauru. Como resultado, concluí que seria preciso 

agrupar algumas perguntas do instrumental que havia idealizado para a coleta 

e/ou reformular enunciados para que, mais diretamente, pudessem ser 

compreendidos pelos sujeitos pesquisados. 
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Finalmente, esclareço que a coleta formal dos dados foi realizada no Sesc 

Bauru dia 19 de setembro de 2015, no Sesc Consolação, dia 22 de setembro de 

2015 e no Sesc Itaquera, dia 24 de setembro de 2015. 

 

 3.1.3.3 Os instrumentais utilizados 

 

Um formulário de identificação dos participantes e uma entrevista 

semiestruturada constituíram os instrumentais utilizados para a realização desta 

pesquisa. Antes de falar sobre cada um deles, gostaria de esclarecer sua 

utilização tendo em vista o procedimento de observação participante que, 

segundo Yin (2005) é uma modalidade de observação na qual o pesquisador 

assume uma postura ativa e participativa nos eventos que estão sendo 

estudados. Martins (2008) assinala que tal observação deve ser precedida de 

uma fundamentação teórica e requer um exame minucioso que implica em 

envolvimento e atenção do pesquisador, tanto no momento da coleta, quanto no 

da análise dos dados. Para ele,  

 

o observador deve ter competência para observar e obter dados e 
informações com imparcialidade, sem contaminá-los com suas 
próprias opiniões e interpretações. Paciência, imparcialidade e 
ética são atributos necessários ao pesquisador (p. 24). 

 

O formulário de identificação dos participantes (Anexo 1) teve, então, como 

objetivo recolher informações relevantes para elaborar o perfil dos sujeitos da 

pesquisa. As informações solicitadas foram: nome, data de nascimento, sexo, 

cor/raça, estado civil, nacionalidade, naturalidade, reside com quem, município de 

residência, profissão, tipo de aposentadoria, renda mensal, religião, escolaridade 

e tipo de matrícula no Sesc. 

 Já a opção pela entrevista semiestruturada (Anexo 2) tem relação com o 

compromisso de abrir espaço para que o sujeito da pesquisa possa falar sobre o 

objeto investigado livremente e neste caso, possibilitar que os mesmos se 

expressassem sem constrangimentos, colocando suas opiniões sobre suas vidas 

e participação no grupo. Martins (2008) sugere, entre outras coisas, que a 

atenção do pesquisador se volte, contudo, para certo planejamento das questões 

dirigidas ao sujeito pesquisado, mas que ele se disponha a escutar mais do que a 
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falar. Minayo (2013) dá destaque, ainda, ao fato de que a entrevista 

semiestruturada é a "que combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada" (p. 64). 

 Finalmente, esclareço que as entrevistas foram gravadas (gravador Lucky 

R-70), com o objetivo de "dar voz" aos sujeitos pesquisados para que se pudesse 

chegar mais perto das questões deste trabalho. Informo que não se definiu a priori 

tempo limite para a realização da entrevista e/ou para as respostas aos 

dispositivos antes referidos. Uma vez finalizada a entrevista, realizou-se a 

transcrição do conteúdo gravado. 

 

 3.1.3.4 Os contextos de realização da pesquisa 

 

 Como já mencionado, a pesquisa foi realizada em três unidades-caso, das 

quais trago uma breve caracterização, com atenção para os principais 

equipamentos de que dispõem e a programação de atividades realizadas em 

201519. A justificativa para esses dois tipos de informação tem a ver com a minha 

observação de que eles condicionam práticas, usos e percepções. Também 

caracterizei brevemente o perfil dos participantes do Programa Trabalho Social 

com Idosos nas unidades pesquisadas20 pois apresento, mais adiante,em  

detalhes, o perfil daqueles sujeitos que participaram desta pesquisa. 

 Antes disso, em cada caso particular, procurei inserir informações que 

levassem à identificação de um dos contextos macro nos quais as unidades se 

inserem21, quais sejam os municípios de Bauru e São Paulo.  

 

 3.1.3.4.1 A unidade Sesc Bauru  

 

A unidade Sesc Bauru se encontra no município brasileiro de Bauru22, no 

interior do estado de São Paulo. Trata-se do município mais populoso do centro-

                                                           
19

 Site do Sesc SP www.sescsp.org.br foi a fonte de informações para essa caracterização. 
20

 Dados retirados da pesquisa Trabalho Social com Idosos no Sesc, realizada em março de 2015, pelo 

CEBRAP - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento em 32 unidades do Sesc SP. 
21

 No Anexo 6, a título de ilustração, trago a distribuição demográfica por faixas etárias num quadro 

comparativo que envolve os município de Bauru e S. Paulo, em relação ao Estado de S. Paulo e o 

território nacional.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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oeste paulista, localizado a noroeste da capital , distante desta cerca de 

330 km.Foi fundada em 1896 e um dos principais motivos do povoamento do 

lugar foi a Marcha para o Oeste, criada pelo governo de Getúlio Vargas para 

incentivar o progresso e a ocupação da região central do Brasil. No começo do 

século XX, o município começou a ganhar infraestrutura e a população aumentou 

com a chegada da ferrovia e, mais tarde, das rodovias. O café ganhou força 

nesse momento, porém se desvalorizou e, por isso, gradativamente, Bauru se 

industrializou. A indústria foi a principal responsável pela urbanização do 

município e hoje é, juntamente com o setor terciário, a sua principal fonte de 

renda. No campo ganhou força, após a década de 1950, a cana-de-açúcar.  

Bauru é interligado por várias rodovias paulistas, o que permite conexão 

entre vários municípios da região, sendo que a cidade encontra-se no meio de um 

importante entroncamento aéreo, rodoviário e ferroviário. Por isso, além da 

importância econômica do município no contexto regional, vale destacá-lo como 

um importante centro cultural e de lazer. O Jardim Botânico Municipal e o Horto 

Florestal de Bauru configuram-se como grandes áreas de preservação ambiental, 

enquanto que o Teatro Municipal Celine Lourdes Alves Neves, o Centro Cultural 

de Bauru, o Sesc Bauru (unidade pesquisada) e o Automóvel Clube de Bauru são 

relevantes pontos de visitação localizados na zona urbana, por projetarem a vida 

cultural bauruense. 

Na tabela abaixo, trago algumas outras características que permitem 

contextualizar o município: 

 

 Tabela 1 - Bauru 

Área 673,488 km², sendo que 68,9769 km² é de perímetro urbano e 

604,51 km², de zona rural. 

População (IBGE, 

2010) 

343.937 habitantes, sendo 98,5% na zona urbana e 1,5% na zona 

rural. Com estimativa em 2015 para 366.992 habitantes 

População idosa 45.191, ou seja, 12,3% do total 

População idosa na 

zona urbana 

 
homens 

60 a 69 anos 10.395 

+ de 70 anos 8.348 

                                                                                                                                                                                
22

 Fonte: Dados referentes ao município de Bauru retirados do site www.cidades.ibge.gov.br e do Censo 

Demográfico 2010. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_para_o_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
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(IBGE, 2010)  
mulheres 

60 a 69 anos 13.238 

+ de 70 anos 12.799 

População idosa na 

zona rural 

(IBGE, 2010) 

 
homens 

60 a 69 anos 84 

+ de 70 anos 89 

 
mulheres 

60 a 69 anos 146 

+ de 70 anos 91 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano - IDH
23

 

 

0,801 

Outros índices do 

município 

IDHM-R: Renda 

IDHM-L: Longevidade 

IDHM-E: Educação 

IDHM: média 

geométrica entre 

IDHM-R, IDHM-L e 

IDHM-E
24

 

 

 

0,801 (IDHM-R) 0,800 (IDHM-L) 0,854 (IDHM-E) 0,752 (IDHM) 

Produto Interno Bruto 

- PIB (IBGE, 2012) 

 

21º maior do estado de São Paulo 

 

 No que diz respeito especificamente à Unidade Sesc Bauru, cabe destacar:  

  

Tabela 2 - Sesc Bauru 

 Sesc Bauru 

Inauguração 24 de maio de 1977 

Localização no 

município 

Vila Cardia 

Infrastrutura 

física 

Dois subsolos, o piso térreo e um pavimento superior. 

Principais 

equipamentos e 

serviços 

Internet livre, Comedoria, Espaço de leitura, Espaço de Brincar, Área de Convivência, 
Auditório, 2 Salas de Múltiplo Uso, Sala de Expressão Corporal e Ginástica 
Multifuncional, Ginásio Poliesportivo, Parque aquático (piscinas recreativa, infantil e 
para hidroginástica), Campo de Futebol Soçaite, 3 Quadras Poliesportiva e Quadra de 
Tênis, Pista de Caminhada, Clínica Odontológica com 3 Consultórios, Bicicletário, 

                                                           
23

Considerado muito elevado em relação ao restantedo país e 20º maior do estado de São Paulo 
24

 Referência: Ranking_Todo o Brasil, 2010) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_IDH
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking
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Central de Atendimento e Loja Sesc. 

Atividades 

realizadas em 

2015 no 

Programa 

Trabalho Social 

com Idosos 

 Gerontologia em Cena (teatro, intervenções artísticas e workshops) - 
encontro que aborda o processo de envelhecimento pela arte, que vai além 
do campo do debate, trazendo ao público vivências, reflexões e 
sensibilizações (temas tratados: alimentação, estereótipos relacionadas à 
velhice, moradia, entre outras). 

 Gerontologia em Ação - encontro com profissional convidado para discutir as 
demandas e especificidades da faixa etária acima dos 60 anos (temas 
abordados: direito ao turismo social para idosos, o idoso no cenário do 
protagonismo social, entre outros). 

 Oficinas: culinária, iniciação digital, navegação em internet, uso de redes 
sociais, fotos digitais, vídeos, artesanato (feltragem com lãs, estamparia, 
flores tridimensionais, velas decorativas, origami, customização, bordado, 
sacolas ecológicas, escrita poética; cosméticos naturais, criação literária, etc. 

 Shows musicais 

 Festivais  
- Festival de Bocha: de caráter não competitivo, seu objetivo foi o de 
promover a integração dos idosos participantes do Programa Trabalho Social 
com Idosos 

 Encontros 
- Movimentos do Oriente:encontro com elementos da cultura oriental 
(Origami, Lian Gong, Culinária Oriental, Dança Bon Odori e Taikô); - Encontro 
Trabalho Social com Idosos - encontro de confraternização e encerramento do 
primeiro semestre, com a apresentação dos participantes dos cursos de 
Ginástica Geral, Musicalização, Canto e Dança; 
- Encontro Regional de Idosos - destinado a grupos de idosos de Bauru e 
Região, que tem o intuito de promover a integração entre os participantes, o 
bem-estar e o desenvolvimento cultural; 
- Cá Entre Nós - encontro entre os participantes do Programa Trabalho Social 
com Idosos das Unidades Sesc Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos 
com programação artística e de lazer, que conta com a participação 
protagonista dos idosos da unidade anfitriã (Sesc Bauru) desde sua elaboração 
e acolhimento dos participantes. 

 Cursos: Tai Chi Chuan, Lian Gong, Bonsai, Tricô, Dança em Grupo, Danças 
Árabes, Ritmos, Fotografia, Meditação, Tecnologia, Teatro, Musicalização e 
Canto, vivências teatrais, vivências corporais (reestruturação da caminhada, 
práticas orientais para equilíbrio, yoga, ginástica multifuncional, equilíbrio 
emocional e controle do estresse, técnicas de relaxamento e meditação, kung 
fu, etc). 

Perfil do público 

idoso 

participante 

(CEBRAP, 2015) 

Sexo + mulheres, - homens 
Cor/Raça + branco que a média encontrada em outras unidades do interior e 

litoral 
Faixas de 
idade 

Concentrado entre 60 e 69 anos 

Religião + católico e - sem religião, agnóstico e ateu. 
Escolaridade + concentrados nos níveis médios de educação, - nos níveis 

superiores; 
Aposentadoria + aposentado por tempo de trabalho; 
Faixas de 
Renda 

+ concentrado na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos e menos 
na de até 1 salário mínimo; 

Atividades + praticantes de atividades físicas dentro da piscina (com destaque 
para hidroginástica) e de atividades artísticas, gostam de cursos, 
oficinas, palestras e seminários; - adeptos de atividades físicas fora 
da piscina e de lazer; 

Sentimento 
de ser idoso 

similar a média das outras unidades do interior, litoral e capital; 
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Termo com 
que mais se 
identifica 

 
Experiente 

Termo com 
que menos se 
identifica 

 
Velho 

Preconceito reconhece - a existência de forte preconceito contra o idoso, porém 
reconhece + a existência de preconceito leve. 

tipo de 
vínculo 

- frequentada por comerciários (credencial plena) e por 
frequentadores sem credenciais; + frequentada por pessoas que 
declaram outros tipos de vínculos (usuários, dependentes e MIS - 
Matrícula de Interesse Social); 

Frequência à 
Unidade 

+ concentrados nas faixas de frequência à unidade de longa duração 
(10 anos ou mais) e - nas faixas de duração intermediária (de 1 a 10 
anos); 

Motivação prática de atividades. 
Áreas de 
interesse 

igualmente concentrados nas áreas de biomédicas e - concentrados 
na área de humanas; 

Escolha de 
atividades 

+ concentrados nas faixas de motivação para escolha de atividades 
relacionadas a interesse ou gosto pela atividade e qualidade de vida 
e saúde. 

Atividades 
com outras 
idades 

- concentrados nas faixa de motivação que privilegia a atividade ser 
exclusiva para idosos; + adeptos de atividades combinadas com 
outras idades. 

Conhecimento 
sobre o 
Programa 
Trabalho 
Social com 
Idosos 

+ conhecedores do Programa Trabalho Social com Idosos 
 

  

3.1.3.4.2 A unidade Sesc Consolação  

 

A unidade Sesc Consolação, se encontra no bairro Consolação25, 

localizado na região central de São Paulo, município com 462 anos de existência. 

O povoado surgiu com uma  missão jesuítica (25 de janeiro de 1554), o que 

contribuiu, desde o início, para uma composição heterogênea de habitantes, ali 

agrupados a partir de diferentes origens (tanto européia, quanto indígena). Com o 

tempo, ele foi se tornando um entreposto comercial e de serviços com relativa 

importância regional. A reunião destas duas características - cidade comercial e 

de composição heterogênea - vai acompanhá-la em toda a sua história, atingindo 

seu ápice após o grande crescimento demográfico e econômico advindo do ciclo 

do café e da industrialização, que colocariam São Paulo na posição de maior 

cidade do país. 

                                                           
25

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADtas
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1554
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o
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Mesmo pequena, a cidade pensava grande. O Viaduto do Chá foi 

inaugurado em 1892 e, em 1901, foi aberta a Avenida Paulista, a primeira via 

planejada da capital. Outras grandes obras, como a Estação da Luz e o 

Theatro Municipal, comemoraram a entrada no século XX e marcaram uma 

nova fase na vida da cidade. São Paulo se industrializava e, para atender à 

demanda, imigrantes de diversos países da Europa e do Japão adotaram uma 

nova pátria, fugindo das guerras. Entre os anos de 1870 e 1939, 2,4 milhões 

de imigrantes entraram no estado de São Paulo, segundo dados do Memorial 

do Imigrante.  

Italianos, japoneses, espanhóis, libaneses, alemães, judeus. Dezenas 

de nacionalidades estabeleceram comunidades no município e contribuíram 

para que a cidade se tornasse um rico centro cultural. Isso sem falar dos 

migrantes, que ainda hoje saem de seus estados e municípios em busca de 

prosperidade e de trabalho. Muitos prosperaram (e prosperam) nesta que é a 

cidade mais rica da América Latina, mas outros tantos aumentaram (e 

aumentam) a lista dos cidadãos desempregados.  

O clima fresco de 462 anos atrás hoje está bem mais quente, graças ao 

concreto, aos automóveis e à escassa arborização. A cidade assistiu a uma 

transição de seu clima, alternando chuva fraca e contínua para intensas e 

rápidas, que provocam as famosas enchentes. Assiste-se, hoje, a um 

aumento do período de estiagem, a ponto de a cidade viver, de fato, uma 

experiência de escassez de água e, consequente, rodízio no seu 

fornecimento.  

O bairro da Consolação é uma das regiões históricas e culturais mais 

importantes da cidade. No bairro da Consolação26, a rua principal tem esse 

mesmo nome. Sua origem distante é a da ligação da antiga cidade de São Paulo 

com a Estrada para Sorocaba. A Igreja Nossa Senhora da Consolação era, nesse 

tempo, uma pequena capela que oferecia apoio religioso aos viajantes. Em 1854, 

numa divergência entre o Poder Público e a Cúria da Igreja Católica relativa aos 

altos preços cobrados para os sepultamentos (que eram feitos no terreno 

circundante das igrejas), foi determinada a construção de um cemitério municipal, 

que depois veio a se chamar Cemitério da Consolação, em terras doadas 

                                                           
26

 Fonte: http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_consolacao.htm - Banco de dados Folha 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Nossa_Senhora_da_Consola%C3%A7%C3%A3o_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_da_Consola%C3%A7%C3%A3o
http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_consolacao.htm
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pela Marquesa de Santos. Alguns anos depois, o Cemitério se tornou símbolo de 

ostentação e acompanhou a falência de famílias tradicionais da região que, então, 

se desenvolvia. Prova disso é a riqueza dos túmulos, com esculturas diversas, 

inclusive com obras de Victor Brecheret. Lá estão enterrados a Marquesa de 

Santos, Domitila de Castro, os ex-presidentes da República, Prudente de Morais e 

Campos Sales, a família Matarazzo, e grandes escritores, como Mário de 

Andrade e Monteiro Lobato. 

Em 23 de março de 1892, o bairro foi denominado distrito. Nos seus 

arredores já se instalavam as famílias da elite paulistana, que moravam em 

grandes chácaras localizadas nas proximidades. 

Atualmente, o bairro da Consolação concentra bares e lanchonetes, 

serviços bancários, e ainda conta com um comércio local variado, espaços de 

lazer, uma boa rede de hotéis, hospitais, escolas, universidades, bancos e 

restaurantes. Localizado aproximadamente a dois quilômetros da Praça da Sé, a 

região é servida pelas seguintes estações de metrô: República, Anhangabaú e 

Santa Cecília. Na rua da Consolação também fica a Biblioteca Mário de Andrade, 

com um acervo de mais de 450 mil títulos e uma coleção com mais de oito mil 

livros raros. 

Na tabela abaixo, algumas outras características que possibilitam 

contextualizar o município e o bairro: 

 

 Tabela 3 - São Paulo/Consolação 

Área 1.521,110 km² (município) 3,7 km² (bairro) 

 

População (IBGE, 

2010) 

11.253.503 habitantes (município)      57.365 habitantes (bairro) 

População idosa no 

município 

1.338.138, ou seja, 11,9% do total de habitantes 

População idosa na 

zona urbana(IBGE, 

2010) 

 
homens 

60 a 69 anos 308.837 

+ de 70 anos 224.860 

 
mulheres 

60 a 69 anos 415.410 

+ de 70 anos 384.357 

População idosa na  60 a 69 anos 1.969 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marquesa_de_Santos
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zona rural (IBGE, 2010) homens + de 70 anos 984 

 
mulheres 

60 a 69 anos 1.872 

+ de 70 anos 1.488 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano - IDH 

 

0,805 (município)              0,950
27

 (bairro) 

Outros índices do 

município 

IDHM-R: Renda 

IDHM-L: Longevidade 

IDHM-E: Educação 

IDHM: média 

geométrica entre 

IDHM-R, IDHM-L e 

IDHM-E
28

 

 

 

 

 

0,805 (IDHM-R)  0,843 (IDHM-L)  0,855 (IDHM-E)  0,725 (IDHM) 

Produto Interno Bruto 

- PIB (IBGE, 2012) 

1º do estado de São Paulo 

 

No Estado de São Paulo em 2010, havia 2.163.580 homens acima dos 60 

anos e 2.707.910 mulheres nessa faixa etária. Se compararmos com dados 

relativos ao território nacional, no mesmo período havia 9.155.656 de homens e 

11.435.013 de mulheres, ou seja, o Estado de São Paulo concentrava 23,63% de 

homens e 23,68% de mulheres acima dos 60 anos do país. O município de São 

Paulo, nesse período concentrava 536.006 homens e 802.132 mulheres nessa 

faixa etária, tendo como percentual 24,8% homens e 29,6% mulheres se 

compararmos com os dados do Estado de São Paulo. 

O município de São Paulo registrou, em 2000, um índice29 de 

envelhecimento de 37,5, ou seja, para cada 100 crianças na faixa etária de 0 a 14 

anos havia 37,5 idosos de 60 anos e mais. Em 2010, o mesmo índice alcançou 

57,25. Os distritos de Jardim Paulista, Consolação, Pinheiros e Lapa tinham, em 

2000, os maiores índices de envelhecimento (respectivamente, 179,52, 171,22, 

150,05 e 134,56). Em 2010, ocorreu uma pequena variação, e os distritos que 

apresentaram os maiores índices, foram Consolação (236,58), Jardim Paulista 

(218,21), Pinheiros (185,14) e Vila Mariana (181,27).  

                                                           
27

 Índice considerado como muito elevado em relação ao país, sendo o 8º maior do estado de São Paulo. 
28

 Referência Ranking_Todo o Brasil, 2010) 

      
29

Porcentagem da população de 60 anos e mais em relação à população de 0-14 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking
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Conforme dados da Coordenadoria Regional de Saúde do Município de 

São Paulo, em 2010, já se observa uma concentração de pessoas acima dos 60 

anos na região Centro Oeste da Capital, ou seja, 16,5% da população.  

 De maneira geral, o que se observa é um maior envelhecimento da 

população nos distritos mais centrais, onde a cidade tem melhor infraestrutura e 

menor envelhecimento nos bairros periféricos, onde as redes de atendimento são 

mais escassas e o nível socioeconômico dos habitantes é menor. Esse processo 

de transição demográfica é reflexo direto das tendências de redução das taxas de 

fecundidade e de mortalidade e de aumento da expectativa de vida ao nascer. 

Autores como Camarano & Kenzo (2009) destacam que o envelhecimento 

populacional é ocasionado, sobretudo, pela queda da fecundidade, variável 

importante na dinâmica da população, tendo a mortalidade um impacto menor. 

Cabe destacar, segundo dados da Fundação Seade (2011), que na cidade de 

São Paulo, a taxa de fecundidade que em 1980 era de 3,2 filhos por mulher, caiu 

para 1,9 em 2007, evidenciando que as famílias estão reduzindo de tamanho.  

 No que diz respeito especificamente à Unidade Sesc Consolação, cabe 

destacar:  

Tabela 4  - Sesc Consolação 

 Sesc Consolação 

Inauguração 14 de novembro de 1967 

Localização no 

município 

Consolação 

Infrastrutura 

física 

3 subsolos e 9 pavimentos. 

Principais 

equipamentos e 

serviços 

Internet Livre, Comedoria, Lanchonete Café do teatro, Espaço de Leitura, Paraciclo, Central 
de Atendimento, Vestiário Universal, Salas de Expressão Corporal e Ginástica 
Multifuncional, 3 Ginásios Poliesportivos, 3 quadras de Futsal, 2 quadras de Vôlei, 2 
quadras de Basquete, Parque Aquático (piscinas semiolímpica e infantil cobertas e 
aquecidas), Loja Sesc, 4 Consultórios Odontológicos, Teatro, Centro de Pesquisa Teatral, 
Centro Experimental, 3 Salas Múltiplo Uso, Área de Exposição e Convivência. 

Atividades 

realizadas em 

2015 no 

Programa 

Trabalho Social 

com Idosos 

 Artes Cênicas em Questão - espetáculos teatrais e bate-papos intergeracionais. 

 Oficinas: máscaras, alimentação saudável, memória, plantas medicinais, Tambor 
para Todos - trabalho em conjunto e de compartilha de experiências 
intergeracionais. 

 Cursos/Aulas Abertas: Reeducação do Movimento, Dança Esportiva, Danças 
Circulares, ABC Digital, Fotografia, Criação de Tear, Teatro, Contação de Histórias, 
Mandalas. 

  Reuniões Mensais/Bate-papos/Palestras: velhice, saúde, literatura, sexualidade, 
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moradia, equilíbrio, estatuto do idoso, etc. 

 Shows musicais/Espetáculos 

 Festivais  
- Festival Esportivo da Terceira Idade - recreação vivências esportivas, com o 
objetivo de oportunizar a experimentação e o conhecimento das regras de 
diversas modalidades esportivas;  
- Festival Intergeracional - com objetivo de oportunizar a experimentação de 
diversas modalidades esportivas. 

 Encontros 
- Cá Entre Nós - encontro entre os participantes do Programa Trabalho Social com 
Idosos que busca estimular a participação ativa e o protagonista dos idosos;  

Perfil do público 

idoso 

participante 

(CEBRAP, 2015) 

Sexo + mulheres, - homens 
Cor/Raça igualmente branco, preto e ligeiramente, - pardo 
Faixas de idade com um pouco + incidência na faixa entre 60 a 64 anos e um pouco + 

na de acima dos 80 
Religião - católico e evangélico e com + pessoas sem religião, agnósticos e 

ateus; 
Escolaridade bem + pessoas com a escolaridade alta e bem - daquelas com a 

escolaridade baixa (até o fundamental incompleto e completo); 
Aposentadoria composto por ligeiramente + pessoas economicamente ativas 
Faixas de Renda + pessoas na faixa entre 5 a 10 salários mínimos 
Atividades + praticante de atividade física de forma constante e - sedentário; 

praticante de natação, ginástica e mais yoga, tai chi chuan, pilates, 
capoeira, entre outras, e bem - praticante de caminhada e esteira e 
nas atividades de lazer (alimentação, baile, excursão, etc).  

Sentimento de 
ser idoso 

quase não idoso 

Termo com que 
mais se identifica 

terceira idade e idoso 

Termo com que 
menos se 
identifica 

 
Velho 

Preconceito reconhece + a existência de preconceito forte contra o idoso 
tipo de vínculo metade dos participantes vinculados são comerciários, muitos com 

credencial atividade e com - incidência de outras categorias (como 
usuários, dependentes e Matrícula de Interesse Social) 

Frequência à 
Unidade 

bem + concentrados na faixa do tempo de utilização da unidade em 
geral de longa duração (10 anos ou mais) 

Motivação qualidade do ambiente e infraestrutura. 
Áreas de 
interesse 

bem + interesse pela área de humanas em termos de propostas de 
conteúdos para as atividades e - pelas biomédicas. Com + preferência 
pelas atividades leitura e internet 

Escolha de 
atividades 

- frequentemente concentrados na faixa de motivação para escolha 
de atividades relacionada a interesse ou gosto pela atividade e + 
concentrados na faixa de motivação referente à qualidade de vida e 
saúde 

Atividades com 
outras idades 

- preferência pelas atividades exclusivas para idosos 

Conhecimento 
sobre o 
Programa 
Trabalho Social 
com Idosos 

- conhecedores da existência de atividades só para idosos 

 

  



92 
 

3.1.3.4.3 A unidade Sesc Itaquera  

 

A unidade Sesc Itaquera, construída no bairro Itaquera, localiza-se na 

porção oriental do Estado e encontra-se na zona leste do município de São Paulo 

(contextualizado no item anterior). O nome Itaquera30 é de origem tupi e quer 

dizer "pedra dura". A primeira referência sobre a povoação de Itaquera data de 

1820 e diz respeito à existência de um simples e precário rancho conhecido como 

Casa Pintada. Ali os viajantes paravam para descansar e reabastecer-se de 

provisões. A povoação de Itaquera começou a se desenvolver a partir da 

inauguração da estação de trem local, no dia 6 de novembro de 1875, data 

escolhida pela comunidade como a de seu aniversário. 

Topograficamente é uma região de morros cujas elevações mamelonares31 

evidenciam o intenso trabalho erosivo das águas superficiais. O principal rio que 

banha a área de Itaquera é o Jacu. Hidrograficamente pode-se dizer que a área é 

bem servida por uma densa rede de rios, todos afluentes e sub-afluentes do Tietê. 

São rios pouco expressivos, sendo os principais: Jacu, Itaquera e Aricanduva. 

Em fins do século XIX, chegou ao povoado a primeira Maria-Fumaça, da 

antiga Estrada de Ferro do Norte, que passou a ser símbolo de desenvolvimento 

do bairro; trazendo e levando pessoas através dos trilhos ferroviários. Quando o 

café terminou seu ciclo, Itaquera ficou esquecida e só voltou ao cenário como um 

bairro de classe média baixa, na década de 1960. Nas décadas seguintes um 

outro ciclo de crescimento aconteceu com a chegada do tão sonhado Metrô, se 

transformando na grande Itaquera de hoje. 

 Tabela 5 - São Paulo/Itaquera 

Área 1.521,110 km²(município) 14,6 km² (bairro) 

 

População (IBGE, 

2010) 

11.253.503 habitantes (município)   204.871 habitantes (bairro) 

População idosa no 

município 

1.338.138, ou seja, 11,9% do total de habitantes 

População idosa na homens 60 a 69 anos 308.837 

                                                           
30

 Fonte: http://www.spbairros.com.br/itaquera/ 
31

 Nome que se dá um tipo de relevo esculpido pelo clima tropical úmido em áreas rochosas.  

http://www.spbairros.com.br/itaquera/
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zona urbana 

(IBGE, 2010) 

+ de 70 anos 224.860 

mulheres 60 a 69 anos 415.410 

+ de 70 anos 384.357 

População idosa na 

zona rural 

(IBGE, 2010) 

Homens 60 a 69 anos 1.969 

+ de 70 anos 984 

mulheres 60 a 69 anos 1.872 

+ de 70 anos 1.488 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano - IDH (IBGE, 

2012) 

 

0,805 (município)                          0,795 (bairro)
32

 

Outros índices do 

município 

IDHM-R: Renda 

IDHM-L: Longevidade 

IDHM-E: Educação 

IDHM: média 

geométrica entre 

IDHM-R, IDHM-L e 

IDHM-E
33

 

 

 

 

0,805 (IDHM-R)  0,843 (IDHM-L)  0,855 (IDHM-E)  0,725 (IDHM) 

Produto Interno Bruto 

- PIB (IBGE, 2012) 

1º do estado de São Paulo 

 

 Conforme dados da Coordenadoria Regional de Saúde do Município de 

São Paulo (2010), há uma menor concentração de pessoas acima dos 60 anos na 

região Leste (8,7% da população), na verdade, um dos menores índices da 

capital34.  

No que diz respeito especificamente à Unidade Sesc Itaquera, cabe 

destacar:  

 

 

                                                           
32

 Índice que coloca Itaquera na 76ª posição entre os distritos da cidade. O pior entre os quatro distritos da 

Subprefeitura de Itaquera - Parque do Carmo (0,859), Cidade Líder (0,817) e José Bonifácio (0,804), que 

possuem IDH elevado. 
33

 Referência Ranking_Todo o Brasil, 2010) 
34

 Referência Boletim CEInfo Informativo Censo Demográfico 2010. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Metodologia
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking
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Tabela 6 - Sesc Itaquera 

 Sesc Itaquera 

Inauguração 29 de outubro de 1992 

Localização no 

município 

Itaquera 

Infrastrutura 

física 

3 subsolos e 9 pavimentos 

Principais 

equipamentos e 

serviços 

Internet livre, Cafeteria, Lanchonete, 55 quiosques, Restaurante, Espaço de leitura, 
Paraciclo, Estacionamento, Central de atendimento, Espaço de brincar interno e externo, 
Espaço para amamentação, Fraldário, Vestiário Familiar, Ginásio Poliesportivo, Parque 
Aquático, Campo de Futebol Soçaite, Quadras de Tênis, Campo de Areia, Loja Sesc, 4 
Consultórios Odontológicos em carreta móvel, Auditório, Galpão Cultural, 2 Salas Múltiplo 
Uso, Oficina Cultural, Áreas de Exposição, Centro Ambiental (horta, herbário, viveiro, 
pomar) e Área de Convivência. 

Atividades 

realizadas em 

2015 no 

Programa 

Trabalho Social 

com Idosos 

 Vivências/Oficinas: histórias, jogos teatrais, lembranças, dança circular, vôlei, 
bonsai, ikebana, escrita, música, entre outras. 

 Aulas Abertas: alongamento, dança, yoga, etc. 

 Reuniões Mensais/Bate-papos/Palestras: Lideranças e Coordenadores de 
Grupos, Prevenção de Quedas, etc. 

 Shows musicais/Espetáculos: teatrais, musicais, circenses, danças, intervenções 
artísticas, musicais, líricas. 

 Festivais  
- Festival de Vôlei Adaptado - organizado pelos idosos participantes do Programa 
Trabalho Social com Idosos da unidade com a participação de equipes convidadas;  

 Encontros 
- Cá Entre Nós - encontro entre os participantes das unidades Itaquera, São José 
dos Campos, Santos e Santo André que buscou estimular a participação ativa e o 
protagonista dos idosos; 
- Encontro de Idosos - realização de atividades culturais, esportivas e de lazer, 
dirigidas às pessoas com mais de 60 anos participantes do programa TSI e de 
outros grupos, que tem por objetivo promover a integração, socialização e 
atualização de conhecimentos. 

Perfil do público 

idoso 

participante 

(CEBRAP, 2015) 

Sexo + mulheres, - homens 
Cor/Raça - branco, bem + preto e +pardo 
Faixas de idade incidência ligeiramente + na faixa entre 60 a 64 anos e - na acima dos 

80 
Religião ligeiramente - católico e muito + evangélico 
Escolaridade + incidência dos localizados na faixa do fundamental incompleto e 

completo e - na faixa com ensino superior, mais analfabetos 
funcionais 

Aposentadoria um pouco - presença das pessoas economicamente ativas e + dos 
inativos não aposentados 

Faixas de Renda na faixa de até 1 salário mínimo e, a partir de 2 salários mínimos; sem 
pessoas na faixa acima de 10 salários mínimos 

Atividades não fazem atividades na piscina, nem atividades ligadas à biblioteca, 
leitura, estudo e internet, aproveitam muito + as atividades de lazer 
(alimentação, baile, passeio, excursão, etc) e as atividades físicas fora 
da piscina (ginástica); 

Sentimento de 
ser idoso 

se sente menos idoso 
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Termo com que 
mais se identifica 

ligeira preferência pelo termo melhor idade 

Termo com que 
menos se 
identifica 

 
Velho 

Preconceito reconhece + a existência de preconceito forte contra o idoso 
tipo de vínculo bem - vinculados como comerciários e com + do que o dobro daqueles 

que não possuem credenciais 
Frequência à 
Unidade 

há um pouco + de pessoas utilizando-a há menos de um ano e um 
pouco - daqueles na faixa de 3 a 10 anos 

Motivação qualidade do ambiente e infraestrutura. 
Áreas de 
interesse 

- preferência pelas atividades com uso da piscina, leitura e internet e + 
pelas atividades sem uso da piscina, de lazer e turismo (inclui a 
alimentação); 

Escolha de 
atividades 

sugerem - a área de humanas e ligeiramente + a biomédica 

Atividades com 
outras idades 

+ preferência em relação às atividades exclusivas para idosos e - às 
combinadas com outras idades 

Conhecimento 
sobre o 
Programa 
Trabalho Social 
com Idosos 

conhecem - as atividades só para idosos 

 

Finalmente, cabe dizer que de acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), dos 645 municípios paulistas, São Paulo ocupa a 15º posição e 

Bauru a 20º no ranking dos mais desenvolvidos35. 

 

 3.2 Análise/interpretação dos dados coletados 

 

Como estratégia para proceder a análise/interpretação dos dados 

coletados, utilizei a técnica denominada síntese de casos cruzados, que foi 

explanada no item em que esclareço a opção pelo estudo de caso (e que se 

aplica especificamente à análise de casos múltiplos). Nessa perspectiva, faço 

uma análise inicialmente em separado para cada uma das unidades-caso para, 

em seguida, realizar o cruzamento. 

  

3.2.1 Caso 1: Unidade Sesc Bauru 

 

No item 3.1.3.4.1 trouxe à luz algumas variáveis que nos permitem realizar, 

agora, uma análise contextual da unidade-caso Bauru. Começo pela ênfase no 

                                                           
35

 O índice varia de zero até 1, sendo considerado: muito alto, de 0,800 a 1; alto, de 0,700 a 0,799; 

médio de 0,600 a 0,699; baixo de 0,500 a 0,599; muito baixo de 0,000 a 0,499. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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fato de que, embora as áreas urbana e rural do município tenham um tamanho 

aproximado, a população está concentrada na área urbana em função do histórico 

de desenvolvimento do município. Nela, a porcentagem de idosos (12,3%) é um 

pouco acima da média nacional em 2010 (10,8%), embora o fenômeno da 

feminização da velhice (referido no capítulo 2) se apresente com força 

significativa tanto na faixa entre 60 a 69 anos, como na faixa acima dos 70 anos36. 

Bauru oferece vários espaços de convivência: universidades abertas para a 

terceira idade, centros de convivência, atividades socioeducativas e culturais. A 

literatura gerontológica atenta para o fato de que as mulheres não só vivem mais 

do que os homens, como também participam muito mais de atividades extra 

domésticas, fazem mais cursos, viagens, e, progressivamente, assumindo o papel 

de chefes de família e de provedoras; ao contrário dos homens que tem maiores 

dificuldades de se adaptarem à saída do mercado de trabalho.  

Segundo Debert (1999), nota-se um maior entusiasmo das mulheres na 

realização de atividades em centros de convivência, contrastando com a atitude 

de reserva e indiferença dos homens. Esse é um dos aspectos que podemos 

considerar fundamental quando mencionamos o fenômeno da feminização da 

velhice e ele é ratificado pelos achados da Pesquisa CEBRAP (2015) – referido 

na tabela n° 2 - que nos mostrou que o perfil dos participantes do Programa 

Trabalho Social com Idosos (que daqui para frente será referido como TSI) é, na 

sua grande maioria, de mulheres.  

Outro ponto importante diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Município, que é bastante elevado, tanto se o consideramos em relação 

aos demais municípios do Estado, quanto do país. Não sem razão o Índice de 

Desenvolvimento Humano – Longevidade (IDHM-L) é também bastante alto. Mas, 

como o IDH é conceito relacionado com o “processo de ampliação das escolhas das 

pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que 

desejam ser” (PNUD)37, pode-se antecipar, com apoio na discussão que realizei no 

primeiro capítulo, especialmente a do efeito emancipador, tal como 

problematizado por Paulo Freire, que a educação tenha aí um papel decisivo. De 

fato! Por isso, o IDH abriga um Índice de Desenvolvimento Humano – Educação 

                                                           
36

A mesma tendência é verificada na zona rural. 
37

 Fonte: http://www.pnud.org.br/IDH/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH 

 

http://www.pnud.org.br/IDH/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH
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(IDHM-E) que, no caso de Bauru, é também bastante elevado. Esses índices 

decorrem do entendimento de que para medir a qualidade de vida da população é 

preciso, então, ir além do aspecto econômico (renda). Tomando-os como base, 

eu poderia supor que em Bauru vive-se mais e vive-se bem na velhice: hipótese 

generalizante que reclama escuta mais singularizada. Ficarei atenta para tal, 

quando analisar as entrevistas com os sujeitos desta pesquisa.  

De todo modo, vale lembrar a base das ações socioeducativas 

desenvolvidas pelo Sesc, tal como discuti nos capítulos 1 e 2. Naquele momento, 

de diversos modos, assinalei o seu duplo objetivo - político e gnosiológico – 

traduzido pela criação de oportunidades para que o idoso tenha um olhar mais 

crítico em relação a si mesmo e aos outros, o que amplia sua capacidade de 

interpretar e compreender o mundo por meio da expressão, da discussão coletiva, 

das trocas de opinião. 

A tabela nº 2 deixa ver que tal missão é assumida pelo Sesc Bauru: através 

de atividades diversificadas (com destaque para Gerontologia em Cena e 

Gerontologia em Ação) se procura assegurar que a participação do idoso possa 

resultar em atitudes criadoras e imaginativas. Atividades que contribuam para 

organizar sua vida no tempo livre (note-se, tendo em vista o mesmo quadro, que o 

perfil dos participantes em sua grande maioria é de aposentados) de tal modo que 

este possa ser apropriado como tempo criativo “para serem aquilo que desejam ser”. 

Afinal, neste processo educativo com base freireana, a autonomia é entendida 

enquanto amadurecimento do ser para si. Tal processo, como vimos no capítulo 

1, requer dialogicidade. Por isso, ao analisar as entrevistas procurarei, ainda, 

identificar se os sujeitos participantes referem abertura de espaço nas atividades 

para fazer valer suas experiências prévias.  

Outra questão a ser analisada aqui diz respeito à capacidade de diálogo do 

TSI, na Unidade Sesc-Bauru com o contexto globalizado no qual se insere. Deve-se 

atentar, na tabela nº 2, para, por exemplo, a oferta de atividades que envolvem a 

utilização de tecnologias de informação: oportunidade que, sem dúvida, permite 

aos idosos tomar conhecimento do movimento de “convergência dos momentos”, tal 

como referido no capítulo 2, para se apropriar dessa nova possibilidade de 

utilização do tempo e, nas palavras de Santos (2001), se tornar “ator do tempo 

real”. Faz-se necessário verificar, com os dados coletados nas entrevistas, se a 
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oportunidade criada pelo Sesc se impregna na vida concreta dos idosos 

participantes do TSI.  

Dentro desta mesma perspectiva, vale destacar o compromisso da Unidade 

de Bauru em promover encontros regionais com objetivo de integração, 

compartilhamento de experiências e protagonismo38. Tais atividades fomentam a 

abertura do diálogo para que os idosos tomem a voz e, na diferença, contribuam 

para que o TSI se deixe atravessar pela diversidade das experiências subjetivas 

que dele se desdobram. Não se deve esquecer que pontes (no sentido enfatizado 

por Santos, 2001) são construídas quando idealizadores de propostas abrem a 

escuta para aqueles que potencialmente seriam seus beneficiários, e vice-versa. 

Cabe ressaltar, contudo, que não se nota no quadro antes referido a 

utilização, pelo Sesc Bauru, das tecnologias de informação no sentido de trazer à 

cena experiências que ultrapassam o contexto regionalizado. Penso, por exemplo, 

em encontros virtuais que, com os mesmos propósitos dos encontros presenciais, 

poderiam favorecer a ampliação dessa escuta, alcançando totalidades maiores 

(nacional, internacional .... global). Isso favoreceria o “conhecimento do planeta”, tal 

como referido por Santos no capítulo 2: idosos e profissionais envolvidos no TSI 

obtendo conhecimento do acontecer do outro em tempo real. 

Realizada a análise contextual relativa a esta Unidade, passo à que 

envolve os dados coletados tanto no formulário de identificação dos 

participantes, quanto nas entrevistas semi-diretivas com os idosos 

participantes das suas atividades no TSI. Esclareço que procedi de acordo com 

os seguintes passos: inicialmente, analisei o perfil dos participantes. Em seguida, 

realizei uma leitura que procurou identificar se e como aparecem nas falas dos 

sujeitos, modos de dizer a velhice (o olhar para si); o que é ser velho na 

contemporaneidade (olhar também para o outro, a globalização ... ); o que eles 

pensam sobre a possibilidade de suas capacidades/potencialidades serem 

fomentadas através das ações socioeducativas de que participam (educação 

permanente); se houve transformações que se desdobraram para a vida concreta 

em função do conhecimento mobilizado no TSI (o conhecimento impregnado na 

vida concretamente vivida); se fazem referência ao grupo como espaço promotor 

das transformações (a participação social como semente da ação 

                                                           
38

 Note-se, inclusive, que a questão relativa aos direitos é tematizada nas ações desenvolvidas nesta 

Unidade.  
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transformadora); se consideram que suas vozes fizeram diferença na dinâmicas 

das atividades propostas (reconhecimento e valorização social para o 

desenvolvimento da cidadania).  

Orientada por essas variáveis, procurei não marginalizar outras que 

eventualmente se colocassem nas falas dos sujeitos. Quero dizer que procurei 

cuidar para que elas não se colocassem como trava na minha escuta. Tudo isso 

para tentar, ao final, responder as questões em causa nesta investigação, mais 

especificamente: por que idosos se envolvem em atividades socioeducativas? Como 

eles as significam ou, dito de outro modo, por que tais atividades ganham importância 

nesta fase da vida? 

Antes de entrar especificamente nesta análise, trago abaixo considerações 

sobre o perfil dos sujeitos desta investigação. Começo pela constatação de que 

na unidade-caso Bauru, 25% dos participantes do TSI estão entre as faixas 

etárias de 60 a 64 anos; 12,5%, entre 65 a 69 anos; 25% entre 70 a 74 anos; 

12,5%, entre 75 a 79 anos; 25% entre 80 a 89 anos; na faixa etária acima dos 90 

anos, nenhum sujeito foi identificado. 

Outro dado importante diz respeito ao fato de que 100% deles tem 

nacionalidade brasileira e todos são naturais da região Sudeste (nascidos, em sua 

maioria, em cidades da região de Bauru). Entre eles, 50% são mulheres e 50% 

homens, sendo que 87% se consideram da raça branca e 13% indígena; 50% são 

viúvos e entre os demais 12,5% são solteiros, 12,5% casados, 12,5% separados 

e 12,5% divorciados. Cabe observar que não se identificou nenhum caso de união 

estável. Como a maioria dos brasileiros, 87% se declararam católicos e 13% se 

consideraram espíritas. 

Constatou-se, também, que 50% vivem sozinhos; 25% com os filhos, 

12,5% com esposa(o) e os demais 12,5% com outras pessoas que não se 

enquadram nessas categorias. Estes sujeitos residem, em sua maioria (87%), no 

município de Bauru; apenas 13% deles vivem em cidades da região. 

Tiveram como último ramo de atividade diversas profissões, tais como: 

atendente escolar, representante comercial, vendedor, professora de artesanato, 

criador de gado, bancário, professora e administrador, atuando num percentual de 

12,5% no comércio; 12,5% na indústria; 12,5% na agropecuária e 62,5% em 

outras áreas. Todos os sujeitos pesquisados informaram que não trabalham mais, 
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sendo que 62,5% se aposentaram por tempo de serviço, 12,5% por idade, 12,5% 

por invalidez e 12,5% ainda não se aposentaram. 

Constatou-se, ainda, que 25% dos sujeitos recebem até 1 salário mínimo; 

37% possuem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos; outros 25% entre 3 e 5 

salários e apenas 13% mais de 10 salários mínimos. A fonte de renda dos idosos 

é proveniente 70% de aposentadoria e 30% de pensão. 

No que concerne o grau de escolaridade, 37% possuem o ensino 

fundamental incompleto; 25% o ensino fundamental completo; 25% superior 

completo e 13% superior incompleto. Desse total, 75% estão matriculados no 

Sesc com a Credencial Plena, pois são comerciários ou dependentes de 

comerciários; os demais, 25% possuem matrícula Credencial Atividade, por não 

serem da categoria comerciário. 

Passo, agora, à análise/interpretação da entrevista e esclareço que os 

sujeitos estão referidos por uma letra e em seguida por uma frase que, de algum 

modo, entendi que seria a tradução de sua tentativa de significar a sua 

experiência de envelhecimento sob efeito do TSI: 

 

 Sra. A (86 anos, viúva, católica, atendente escolar, aposentada) 

Carro velho, se você não engraxa, ele enferruja. 

 

Ao falar sobre sua experiência de envelhecimento, a Sra. A o faz se 

colocando em meio a um fogo cruzado: de um lado, a percepção de um declínio 

na saúde e na aparência física (“problema na bexiga [...] no útero [...] cistite crônica [..] 

a gente fica mais feia, é  rugas e problemas de pele ..”) e, de outro, a permanência de 

uma capacidade de se manter em atividade (“faço caminhadas longas [...] arrumo a 

minha casa [...] lavo a minha roupa [...] saio [...]”). Ao fazer referência à “velhice 

saudável”, seus olhos brilham ao dizer de seu impulso para se deslocar para 

outros lugares (principalmente, outros países). A Sra. A tem concretizado tal 

disposição e seu principal projeto futuro é permanecer realizando isso: “gostaria de 

conhecer a França [...] eu já fui pra Terra Santa [...] já fui em vários lugares, eu fui pro 

México o ano passado”. Embora ela não toque explicitamente na imagem do velho-

outro, talvez se possa dizer que ela se vê, nessa perspectiva, como muitos velhos 

contemporâneos: com disposição e com projetos para o futuro.   
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Para esta senhora faz sentido falar em aprendizagem na velhice, contudo 

e, talvez até de modo surpreendente, ela atribui tal possibilidade a uma dádiva 

divina (“faz sentido porque eu ainda tenho a mente graças a Deus ótima”). A surpresa 

está em que no desenrolar da entrevista, mesmo quando indagada 

especificamente, ela não faz explicitamente referência ao TSI como espaço de 

educação permanente. Implicitamente, contudo, o Programa entra no bojo da 

afirmação “carro velho, se você não engraxa, ele enferruja”. Apoio minha 

interpretação na seguinte declaração desta senhora: “eu vim aqui por causa que é 

aonde tem atividade esportiva, reuniões”. Talvez se deva considerar que na atividade 

esportiva ela desenferruja o corpo e nas reuniões lubrifica a mente? Penso que 

sim. 

 

 

 Sr. U (76 anos, casado, católico, representante comercial, aposentado) 

Ser idoso é acompanhar a evolução do tempo. 

 

Diferentemente da Sra. A, o TSI se torna, na fala deste senhor, uma 

referência bastante significativa. Vale dizer que sua relação com o Sesc foi 

motivada pelo reconhecimento de que seu pai, na velhice e recém-viúvo, poderia 

se beneficiar das atividades ali oferecidas (“depois do falecimento de minha mãe 

passei a trazer o meu pai e isso há mais de 20 anos”). Sr. U, agora na etapa vital na 

qual se encontrava o seu pai, afirma o seguinte: “me considero idoso pela minha 

idade, mas não me sinto velho, me sinto uma pessoa que tem muito sangue para dar, 

tenho energia para fazer muitas coisas”.  Um ponto chama a minha atenção nesta 

declaração: o uso do termo idoso com sentido oposto ao de velho. O primeiro está 

impregnado de um atributo positivo, ao passo que o segundo, negativo.  

Interessante é que, com o desenrolar da entrevista, ele acaba dizendo que 

“se chega à velhice, pelo Estatuto do Idoso, aos 60 anos; mas temos pessoas que 

chegam aos 80 anos e sentem jovens. A pessoa se sente idosa quando ela não quer 

produzir mais, não quer fazer mais nada, quer só ficar em casa”. Note-se que há uma 

inversão de valores no que se refere ao uso dos termos velho x idoso. O que dizer 

sobre esta ocorrência? Talvez que o Sr. U esteja, de algum modo, se dando conta 

que essa dicotomia (positivo x negativo) tem relação com viver a vida em 
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qualquer etapa vital. Se não, como assumir naturalmente que alguém com 80 

anos possa se sentir jovem (um atributo socialmente positivo)?  

Parece que a fala deste senhor traz a suspeita de que não seria 

interessante ratificar a oposição positivo x negativo através do uso cristalizado 

dos termos idoso x velho para indicar, em separado, o significado da própria 

experiência vital.  Entendo que no uso intermitente com significados opostos, 

acaba aparecendo um germe de criticidade ainda encoberto.  Quero dizer com 

isso que quando ele sustenta o par cristalizado, está sob efeito da alienação a um 

discurso que tem alta penetração social; quando, ao contrário, deixa falar mais 

alto a própria experiência de envelhecimento, se equivoca e sua fala produz 

(mesmo sem querer!) um descongelamento da referida dicotomia. 

Pontuei antes a importância atribuída por este senhor ao TSI. Abro espaço 

para escutá-lo: “ser idoso é acompanhar a evolução do tempo, não ficar parado no 

tempo, aprender sobre tecnologia [...] É acompanhar as atividades do programa Trabalho 

Social com Idosos aqui no Sesc”. A sua referência ao atravessamento da dimensão 

tecnológica como ponto-chave de evolução traz à tona o que discutimos no 

capítulo 2 relativamente à convergência dos momentos. Ser ator do tempo real e 

não ficar parado no tempo parece ser uma posição que o Sr. U reconhece como 

fundamental no TSI.  

Embora, no que se refere ao uso de ferramentas tecnológicas, ele se 

considere ainda “meio devagar”, o mesmo não se pode dizer quando se volta o 

olhar para a sua participação cidadã: “por 4 mandatos fui presidente do Conselho 

Municipal do Idoso [...] frequento o Sesc esse tempo todo e continuo atuando hoje no 

Conselho Estadual do Idoso [...] consegui na prefeitura a concessão de um terreno em 

frente a uma praça para a construção de um Centro de Convivência Intergeracional, era 

um sonho meu [...] Hoje ele é mantido pela Secretaria do Bem Estar Social porque 

passou a fazer parte da Rede Assistencial do município e tem lá muitas atividades”. É 

preciso destacar, nessa fala, a associação entre sua posição participativa na 

sociedade e o fato de ser idoso frequentador do Sesc Bauru. Ela deva ser lida 

levando em conta o que discuti no capítulo 1 quando, ao abordar o conceito 

freireano de politicidade, enfatizei que ele envolve aprendizagem de conteúdos 

relevantes para a vida e para o exercício pleno da cidadania.  

Nessa direção, gostaria de reformular a frase com que iniciei a 

interpretação da entrevista do Sr. U, já que se o TSI tem para ele uma importância 
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bastante significativa, ela se torna ainda maior pelos efeitos de sua presença no 

corpo social bauruense. Isso amplia o alcance das atividades desenvolvidas no 

TSI: ao afetar a experiência subjetiva, cria o potencial de transformar também o 

coletivo.  

 

 

 Sra. Z (73 anos, viúva, católica, vendedora, aposentada) 

Depois dos 70, a gente vive de teimoso. 

 

Esta senhora tem um histórico de vida marcado pelo sofrimento, mas ela, 

de fato, teima em transformá-la em algo prazeroso. Propósito que é viabilizado, 

em grande parte, por sua participação no TSI: “tudo que você quer aprender você 

aprende, eu não sabia computação aprendi, aprendi muita coisa diferente, uns bordados 

diferentes, umas danças diferentes, palestras muito boas [...] tem muito aprendizado que 

eu não sabia [...] jogo vôlei, tênis de mesa, participo do coral”. Se essa fala é, de um 

lado, forte no sentido de ratificar a importância da educação permanente na vida 

do idoso, de outro, nos faz lembrar a dimensão de coragem abordada por Freire, 

ao discutir a necessidade de sua presença para que qualquer ato educativo seja 

bem sucedido. Na discussão realizada no capítulo 1, esta dimensão foi matizada 

mais fortemente pelo lado do educador. A Sra. Z nos dá a oportunidade de 

problematizá-la também pelo lado do educando: é preciso ter coragem e força de 

decisão para se lançar num processo de mudança. Leio no seu teimoso, o ato de 

coragem e, consequentemente, seu efeito propulsor de qualidade vida depois dos 

70. Como ela mesma diz: “a aprendizagem que levo é muito boa para a minha vida”. 

Sem dúvida alguma, esta senhora ratifica a ideia de que a educação se confunde 

com a vida.  

 

 Sra. I (85 anos, viúva, espírita, professora de artesanato, aposentada) 

A gente não pode ficar preso no passado porque o passado já 

foi. Então, nós temos que viver o hoje, o agora. 

 

Com mais de 80 anos, a Sra. I afirma que “velho é aquele que se entregou, 

que acha que não tem que aprender mais nada e idoso é aquele que ainda ensina [...] Eu 
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não sou velha, eu sou idosa por conta da idade, velho eu não sou, porque eu gosto de 

tudo que é novo, eu não sou muito saudosista não, eu gosto do presente e de aprender, 

adoro aprender”. Como se vê, é mesmo difícil escapar da dicotomia velho x idoso - 

e seus respectivos atributos negativo e positivo - pelo peso que adquirem no 

discurso dominante na nossa sociedade. De todo modo, a evitação do uso do 

termo velho como auto referência tem relação com o que ela entende que seja 

uma das funções que se deve atribuir ao idoso: ensinar. 

Tendo em vista o que discuti nos capítulos anteriores, é fácil aqui resgatar 

o ideal de horizontalidade (pelo viés da dialogicidade) como fundamento da 

educação permanente. Sra. I, com seu depoimento, exige que nos atentemos 

para isso ao longo da vida. Contudo, sua fala produziu em mim ainda outro efeito: 

confrontá-la com as seguintes palavras de Chauí (1994/2006, p. 18): “os velhos [...] 

são a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o passado se conserva e o 

presente se prepara”. Talvez por isso, esta senhora não viva do passado, embora 

dele traga conhecimento, tanto para se sentir confortável na posição de ensinar, 

quanto de aprender. Poderíamos dizer que essa abertura para escutar, mas 

também para fazer valer a sua voz, pode fazer toda diferença nas dinâmicas das 

atividades propostas pelo TSI em Bauru. 

Cabe assinalar que o texto da filósofa é marcado pelo uso exclusivo do 

termo “velho”39, o que, se levamos em conta a citação anterior, poderia contrariar 

o sentido que se lhe atribui a Sra. I. Não entendo que Chauí tivesse a intenção de 

contrapô-lo ao uso de “idoso”. Parece-me que o que está em causa é outra coisa, 

já que a própria autora também diz que o velho sofre “as adversidades de um corpo 

que se desagrega à medida que a memória vai se tornando cada vez mais viva” (p. 18-

19). Conclui-se que positivo e negativo não apenas se apresentam numa mesma 

etapa vital, como também num mesmo tempo existencial. 

Que lição tirar desta reflexão? Que é preciso, cada vez mais, se colocar 

criticamente em relação aos termos que referem a vida depois dos 60. Isso 

porque ela é vida e, como tal, polaridade dinâmica40. Não faz sentido reservar o 

termo idoso para o positivo e velho para o negativo. Nessa medida, o uso de 

ambos (e de tantos outros que possam ainda surgir) não deve ceder à dicotomia 

antes referida. Uma única premissa deveria orientá-los, qualquer que sejam: que 

                                                           
39

 Apresentação do livro de Ecléa Bosi (1994/2006), Memória e Sociedade. Lembrança de Velhos.  
40

 Para uma reflexão aprofundada sobre isso, ver Canguilhem (1995/2015). 
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signifiquem exatamente a essência polar e dinâmica da vida. Razão pela qual, 

nesta dissertação, deixei circular livremente um e outro.  

Liberta para viver o hoje, o agora, a Sra. I resgata uma das faces que 

caracterizam o TSI: “aqui eu conheço muita gente, fiz muitas amizades até hoje faço 

ainda porque eu gosto de fazer amizades [...] eu gosto de conviver, as vezes a gente vem 

aqui pra juntar com as meninas e bater um papo”. Como vimos, no capítulo 1, quando 

discutimos a temática relativa à metodologia de grupo numa perspectiva 

socioeducativa, pode-se esperar, com a valorização das capacidades e 

potencialidades individuais, o seu fortalecimento. Conviver abre espaço para viver 

melhor.  

Esta senhora não marginaliza outra face deste mesmo Programa quando 

declara que: “vou na reunião do COMUPI, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, 

participo da semana do idoso [...] o COMUPI é maravilhoso, ele trabalha muito em prol do 

idoso junto com a SEBES, a Secretaria do Bem Estar Social”. Consciência política e 

ação cidadã: semente lançada no TSI com frutos colhidos pela sociedade.  

 

 

 Sr. J (72 anos, separado, católico, criador de gado, aposentado) 

Faz bem pro coração, pra alma 

 

Sr. J, de início, esclarece porque procurou o Sesc: "eu vi que tem uns 

preparos físicos [...] você faz, tem alguma recuperação e fortalecimento [...] faço 

hidroginástica". É claro que este senhor chega com o propósito de melhorar seu 

condicionamento físico, mas o que ele acrescenta, a seguir, deixa ver que o 

impacto de sua participação no TSI sobre a sua vida é bem mais amplo: "eu tenho 

amigos, fiz mais amizades, conhecer mais as pessoas, ter mais educação com os outros. 

Então, tudo isso eu tô aprendendo e é gostoso [...]  aqui você tem uma cultura melhor, 

aprende uma coisa diferente [...] Ah a hidroginástica, o vôlei, o coral, é tudo isso que eu 

gosto de fazer aqui, e contar as histórias para os amigos (risos)". Note-se que, com a 

ampla oferta de atividades socioeducativas, o Sr. J identificou demandas que não 

reconhecia antes como importantes para sua qualidade de vida. Tal 

transformação tem, portanto, uma dupla face: de um lado, a abertura de 

horizontes proporcionada pelo TSI e, de outro, sua disponibilidade (abertura) para 



106 
 

se enganchar nas atividades propostas. Com maestria, ele fala dessa mudança: 

"faz bem pro coração, pra alma". 

 

 

 Sr. D (61 anos, solteiro, católico, bancário, aposentado) 

A gente tem que estar sempre atento e saber que você está 

aprendendo, é sempre uma experiência nova. 

 

Sobre o envelhecimento, o Sr. D é enfático ao afirmar: "ser idoso pra mim é 

ficar sedentário demais, sedentarismo é um sinal, eu jamais, eu acho que eu também sou 

bem dinâmico, participo de muita coisa. [...] a partir do momento que ele está com saúde 

e ele se sente bem, ele é jovem". Note-se que suas palavras são, na verdade, 

paráfrase do que já disseram, por exemplo, o Sr. U ou a Sra. I, embora ele se 

utilize da oposição idoso x jovem (e não idoso x velho). O primeiro termo do par é 

significado a partir da ideia de inatividade e o segundo, da referência à saúde. 

Como se trata de uma oposição, talvez se possa arriscar que sob o termo 

inatividade está o termo doença. Suas palavras, portanto, ratificariam a clássica e 

ainda dominante proposição de que envelhecer é, gradativamente, sinônimo de 

adoecer. Essa imagem é tão forte que, aos 61 anos, se apressa em esclarecer 

que isso ainda não se aplica a ele, que se mantém “dinâmico”, “participante” e, 

portanto, “saudável”. 

Vale dizer que a lógica que rege a remissão recíproca entre estes últimos 

três termos é, de fato, sustentada conceitualmente na atual Política de 

Envelhecimento Ativo41que, de um lado, amplia a noção de saúde como uma 

condição que está além do domínio biológico (incluindo o psicológico e o social), 

mas que, de outro, nem de longe se propõe, com essa ampliação, a indicar um 

caminho para a eterna juventude! 

Interessa-me colocar em relevo aqui que a educação de idosos deve, com 

todas as forças, almejar atingir a desmistificação da oposição simplista idoso (ou 

                                                           
41

Lançada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, a estrutura política destinada ao envelhecimento ativo 

baseia-se nos Princípios das Nações Unidas para Idosos:  independência, participação, assistência, auto-

realização e dignidade. As decisões fundamentam-se na interpretação de como os fatores determinantes do 

envelhecimento ativo influenciam o modo como as populações e os indivíduos envelhecem.A estrutura desta 

política requer ações em três pilares básicos: saúde, participação e segurança. 
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velho) x jovem, baseada nos atributos negativo e positivo, respectivamente. 

Atingir esse objetivo significaria, no meu modo de entender, abrir posição para 

que não só os idosos (velhos), mas as sociedades se libertassem da visão 

estigmatizaste que, como se vê, insiste em se apresentar nas palavras dos que se 

encontram nesta etapa vital. O caminho é o da radicalização da criticidade pelo 

viés da tomada de consciência de que a vida, em qualquer etapa, é marcada por 

saúde/doença, alegria/tristeza, perda/ganho42 ... e que viver com qualidade tem 

relação com a manutenção de um certo equilíbrio entre essas faces opostas. 

Afinal, como o Sr. D constata: "conheço pessoas com 80 anos que levam uma vida 

normal e tem de 50 anos que já jogou a toalha". 

Se levarmos em conta suas palavras, participar do TSI talvez ajude a não 

“jogar a toalha”: "aqui no Sesc eu gosto de ver o jornal [...] gosto de jogar futebol de 

salão, basquete [...] A autoestima levanta". Sentir-se potente por efeito da 

participação em atividades socioeducativas tem, para ele, um efeito 

transformador. Efeito cujo alcance passa a ser ainda maior se ele alcançar a 

posição crítica antes referida. Digo isso porque tal posição lhe propiciaria lidar 

mais tranquilamente com o fato de que, do ponto de vista social, ele já é um 

idoso. Um idoso que pretende "viajar, conhecer o Brasil [...] quero fazer uma faculdade 

de nutrição [...] E talvez casar ainda, eu sou solteiro [...] a gente tem que estar sempre 

atento e saber que você está aprendendo, é sempre uma experiência nova". 

 

 

 Sra. L (68 anos, divorciada, católica, professora, aposentada) 

Hoje eu estou na melhor fase da minha vida! 

 

Sra L., uma pessoa muito alegre e descontraída, sempre com um sorriso 

no rosto, falou com entusiasmo sobre sua participação no TSI: "como eu me 

aposentei [...] e eu adoro teatro [...] aí eu vim e me adaptei [...] faço hidroginástica, 

participo dos encontros, viajo muito [...] aqui eu aprendi essa parte de interpretar, trazer o 

teatro para as pessoas [...] agora nós estamos com um professor que é diretor de teatro, 

nós temos uma oficina [...] ele está trazendo pra nós agora a fisionomia, como que você 

pode interpretar sem falar [...] já interpretamos muitos textos, um monte de peça [...] hoje 

                                                           
42

 Sobre isso, ver Messy (1992/1999).  
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nós estamos aprendendo [...] a gente se apresentou para o público, aquilo foi uma 

realização, aquele público enorme, nós fomos para o Teatro Municipal". Cabe colocar 

em destaque aqui a mudança de posição operada no âmbito de sua participação 

no TSI: de admiradora/expectadora do teatro à atriz/intérprete de peças teatrais. 

Atualização, aprimoramento cultural e valorização social são fatores positivos 

resultantes desta atividade educativa que parece impregnar-se na vida desta 

senhora, fortalecendo-a subjetivamente, possibilitando-a dar vazão ao seu 

potencial individual e, consequentemente, vitalizando a ação grupal. Ela 

acrescenta que no TSI "aprendi a valorizar mais as pessoas, reconhecer o que cada 

um tem, os seus valores". Respeito às diferenças e solidariedade podem mesmo 

(como discutimos no capítulo 1) resultar do compartilhamento de experiências 

quando eles se colocam como fundamento do processo educativo. Note-se que 

tal perspectiva ultrapassa procedimentos que priorizam o ditar regras para bem 

viver. Para a Sra. L, bem viver está intrinsecamente relacionado com o fazer laço 

com o outro: "gosto de ler bastante, eu vou no computador, no face, fico vendo algumas 

coisas, aí eu tenho um namorido a gente sai, namoro, a gente vai no baile [...] hoje eu 

estou na melhor fase da minha vida". 

 

 

 Sr. N (61 anos, viúvo, católico, administrador, aposentado) 

Mudou a minha vida! 

 

Sr. N inicia a entrevista contando sobre como chegou ao Sesc: motivado por 

um amigo, ele e sua esposa resolveram se envolver com as atividades ali 

desenvolvidas. Logo em seguida, ficou viúvo e, mesmo antes de fazer 60 anos,  

decidiu participar do TSI, apostando que a convivência com o outro poderia ajudá-

lo a enfrentar esse momento: "olha mudou a minha vida, fui participar do trabalho 

social com idosos antes do tempo, juro, porque depois que a R. faleceu foi tudo tão difícil 

e eu não participava dessas reuniões de idosos". Aposta que não apenas se manteve, 

mas se ampliou com o passar do tempo: "terça, quarta, quinta, sexta e sábado à tarde 

eu venho aqui [...] eu faço natação, eu faço hidro, eu faço ginástica, karatê, viajo 

bastante. Sandra, agora quando nós fomos pro Pantanal, foi a 27º viagem minha pelo 

Sesc, eu viajo direto e foi nessa viagem pra lá que eu conheci a E. Ela mora em Campo 

Grande". 
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Note-se que a posição aberta pela atividade socioeducativa para a 

transformação de si - o que inclui o bio, o psico e o social –  possibilitou a este 

senhor recomeçar sua vida amorosa: "faz quinze dias ela veio aqui [...] vamos 

namorar a distância, aí quem sabe um dia eu vou pra lá, eu não gosto de ficar sozinho, 

eu sou muito feliz, perdi a R. mas continuo feliz". Na voz do Sr. N, um ensinamento: 

perdas devem ser enfrentadas para que novas aquisições possam ser 

engendradas (MESSY, 1992/1999). Isso é impulso de vida! Impulso que é 

atualizado em espaços tais como os ofertados pelo Sesc SP. Confesso que, 

enquanto eu o escutava, ao falar do seu sentimento de pertencimento a um grupo 

que o fortalece, o brilho do seu olhar me contagiou: "nossa eu fiz muitos amigos 

aqui, o C. por exemplo instrutor de esportes [...] hoje eu tenho uma amizade graças a 

Deus muito boa com ele, aliás aqui é como se fosse uma família, você vê a G. chegou e 

me deu um abraço tão gostoso". Constatei, então, que aquele encontro tinha sido 

para mim, pesquisadora, transformador! Suas palavras concretizaram, na 

fugacidade daquele instante, o significado de que a vida, independentemente da 

idade, é mesmo tecida por uma polaridade dinâmica.  

 

 3.2.2 Caso 2: Unidade Sesc Consolação 

 

Levando em conta o item 3.1.3.4.2, cabe destacar que a área do bairro no 

qual se encontra esta Unidade é, em km2, equivalente à apenas 0,24% da área 

total do município de São Paulo, mas que abriga 11,9% da população acima dos 

60 anos43; prevalecendo o segmento de mulheres, tanto na faixa etária entre 60 a 

69 anos, como acima dos 70 anos. A pesquisa CEBRAP (2015) confirmou essa 

tendência de feminização entre os idosos frequentadores do Sesc Consolação, 

onde há uma maior incidência na faixa entre 60 a 64 anos e um pouco mais na 

faixa acima dos 80 anos. 

O IDH do bairro é o 8º maior do estado de São Paulo44, o que se reflete no 

IDHM-L, no IDHM-E e no IDHM-R, também bastante elevados.Com tais índices, 

pode-se esperar que a qualidade de vida dos idosos que frequentam a Unidade 

Sesc Consolação seja muito boa, o que se pretende investigar na entrevista com 

os mesmos.  

                                                           
43

 Índice mais elevado do que a média nacional que, em 2010, era de 10,8%.  
44

Considerado muito elevado, se comparado aos demais municípios do país. 
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A tabela nº 4 nos mostra que aproximar gerações é uma das missões 

assumidas por esta Unidade que, ao desenvolver atividades em várias 

linguagens, promoveu o Festival Intergeracional, Artes Cênicas em Questão e o 

Oficina para Todos: ações socioeducativas cujo foco estava voltado para a 

convivência entre gerações, com bate-papos e troca de experiências. Essa 

vocação é lembrada por Ferrigno (2003, p. 200-201), segundo quem: "o Centro 

Experimental de Música do Sesc Consolação [...] as oficinas de criatividade de modo 

geral parecem se constituir em um espaço bastante propício para as trocas 

geracionais".Tal como discuti no item 2.1, quando o foco se volta para esse tipo de 

atividade, abre-se espaço para formar uma cultura de respeito à diferença. 

Não sem razão, no TSI da Unidade Sesc Consolação, os direitos dos 

idosos são especialmente debatidos. Deve-se observar, na tabela 4, por exemplo, 

a realização de atividades que envolvem temáticas tais como: moradia, estatuto 

do idoso, protagonismo, entre outras. Essas ações devem permitir aos velhos a 

efetivação de seus direitos por meio de sua participação nas decisões políticas 

(principalmente no que diz respeito às questões específicas relativas ao segmento 

populacional idoso). Imprescindível, portanto, identificar na análise dos dados 

coletados nas entrevistas se elas impactam o cotidiano dos participantes do TSI 

desta Unidade.  

Levando em conta essa análise contextual, passo à do perfil dos 

participantes desta pesquisa e de suas falas. Assim, identifiquei que na Unidade-

caso Consolação, 25% dos participantes do TSI estão entre as faixas etárias de 

60 a 64 anos; 37% entre 65 a 69 anos; 25% entre 70 a 74 anos; entre 75 a 89 

anos, nenhum sujeito foi identificado; e 13% dos sujeitos encontram-se na faixa 

etária acima dos 90 anos. Diferentemente da Unidade-caso Bauru, 100% dos 

sujeitos que se dispuseram a participar da pesquisa são do sexo feminino. Desse 

total, 87% tem nacionalidade brasileira (nascidos em sua maioria (62,%) na região 

Sudeste, e (25%) na região Nordeste); sendo que os demais são estrangeiros, o 

que ratifica o histórico de forte fluxo de imigração para a cidade de São Paulo. 

Entre eles, 87% se consideram da raça branca e 13% parda; 37% são casados, 

25% solteiros, 25% viúvos e os demais 13% são divorciados. Cabe observar que 

não se identificou nenhum caso de separação ou união estável; que 62% se 

declararam católicos, 25% se consideraram espíritas e os demais 13% são de 

outras religiões não especificadas. 
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Constatou-se, também, que 50% vivem sozinhos; 37% com esposo e os 

demais 13% com os filhos. Estes sujeitos residem (100%), no município de São 

Paulo e tiveram como último ramo de atividade profissões, tais como: auxiliar de 

serviços gerais, professora, do lar, secretária executiva, diretora de escola, 

comerciante, bibliotecária e pedagoga, atuando num percentual de 25% no 

comércio; 25% em serviços e 50% em outras áreas. Dos sujeitos pesquisados 

75% disseram que não trabalham mais e 25% informaram que ainda estão 

trabalhando; sendo que 50% foi aposentado por tempo de serviço e 25% por 

idade. 

Uma informação relevante é que o perfil socioeconômico dos sujeitos é 

bastante elevado: nenhum sujeito recebe renda mensal entre 1 e 2 salários 

mínimos; 25% recebem entre 3 e 5 salários mínimos; outros 62% entre 5 e 10 

salários e 13% mais de 10 salários mínimos. A fonte de renda dos sujeitos é 55% 

proveniente de aposentadoria, 18% de pensão, 18% do trabalho remunerado e 

9% de aluguel. 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, 25% possuem o ensino 

fundamental incompleto; 12% o ensino médio completo e 63% superior 

completo.Desse total, 63% possuem matrícula no Sesc como Credencial 

Atividade (não são comerciários e/ou dependentes de comerciários); os demais, 

37% estão matriculados com a Credencial Plena (comerciários ou dependentes 

de comerciários). 

Vejamos, então, como estes sujeitos significam as ações socioeducativas 

desenvolvidas no âmbito do TSI desta Unidade:  

 

 Sra. E (66 anos, divorciada, espírita, professora, aposentada) 

Isso me faz sentir uma velha forte 

 

Talvez eu possa afirmar que a entrevista com a Sra. E tenha sido marcada 

por três pontos essenciais. O primeiro diz respeito a um diferencial na 

problematização que envolve o significado dos termos velho e idoso. O segundo 

refere-se à objetividade para falar sobre o atravessamento da sua vida pelo TSI e 

seus efeitos positivos. O terceiro tem relação com oportunidades de abertura para 

construção do conhecimento de si e do outro, pela via do diverso globalizado. 
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Vamos ao primeiro ponto: “eu me considero uma pessoa velha, mas ativa, me 

sinto idosa. Me vejo no espelho que, para mim, é sinônimo de velho”. Essa fala é 

reveladora de muitas coisas. Não se pode negar primeiramente que a Sra. E, de 

algum modo, está lutando para sair da armadilha dicotômica que os termos velho 

e idoso são tratados, o que se denuncia no uso da conjunção adversativa “mas”. 

Interessante que ela se considere, ao mesmo tempo, “velha, mas ativa, me sinto 

idosa”. É quase como se ela não se sentisse autorizada a dizer que é uma velha 

ativa. Contudo, com o desenrolar da entrevista, é a suspensão desta dicotomia 

que se realiza, quando ela se escuta nessa contradição e declara: “isso me faz 

sentir uma velha forte”.  Velha forte (e não, velha, mas forte). Ora, chegar aí tem um 

viés emancipatório, libertador da alienação ou das amarras (travas) do discurso 

hegemônico sobre o que é viver a vida na velhice. 

Detenho-me, então, no segundo ponto: o atravessamento da sua vida pelo 

TSI. Começo pela consideração de que ele está condensado no “isso” da citação 

acima já que a Sra. E afirma: “eu dependo do Sesc para ser feliz, porque aqui eu 

encontro tudo, a arte, o esporte, o bom papo e o teatro que me trouxe muitas alegrias 

para trabalhar [...] isso me faz sentir realmente uma pessoa com forças, sem fraquezas”. 

Ela acrescenta que “as atividades me influenciam no meu dia-a-dia, pois eu me arrumo 

para sair de casa [...] abre nossa cabeça, me torno uma pessoa mais forte”. Só posso 

concluir que o impacto das ações socioeducativas da Unidade Sesc Consolação 

são altamente positivas na vida desta senhora. Elas as colocam num movimento 

que a fortalece e contagia os que dela se aproximam. Confesso que isso 

aconteceu comigo!  

Finalmente, a Sra. E tangencia uma discussão importante para a reflexão 

que encaminho nesta dissertação, ao tocar num ponto que traz à luz 

desdobramentos de encontros que propiciam “o acontecer do outro no planeta”, tal 

como eu discuti no capítulo 2. Ela compartilhou comigo a seguinte experiência: 

“para o futuro eu tenho planos de conhecer a China (chora!). Eu tive uma amizade com 

um senhor chinês, que eu me aproximei, e vivenciei os conhecimentos orientais, eu gosto 

muito. Ele teve o filho assassinado aqui no Brasil ... este senhor visitava o Brasil todos os 

anos, eu o levava para as escolas, ele não fala português e nem eu o inglês, mas a gente 

se entendia muito bem, foram muitas trocas de experiências. Eu acredito que ainda vou 

conhecer a China”. Note-se que, surpreendentemente, a troca de experiências não 
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foi barrada pela língua. O encontro com o senhor chinês possibilitou-lhe buscar, 

na sua própria língua, conhecimentos relativos à cultura oriental.  

Fiquei me perguntando, a partir do relato desta experiência: por que o 

Sesc, podendo contar com um importante aparato tecnológico, ainda não investiu 

em encontros virtuais mais amplos que aqueles regionais e/ou nacionais? A 

barreira da língua poderia responder, talvez, por isso ... Mas, há tantos países 

com cultura diferente da nossa que falam português! Tudo bem que os 

conhecimentos na área da tecnologia da informação que se oferecem no TSI 

podem produzir essa busca individual, mas como vimos no capítulo 1, a ação 

comunitária tem produzido um diferencial no que diz respeito à abertura de 

horizontes na educação permanente. A partir deste caso, proponho que o Sesc 

pense nessa possibilidade! 

 

 

 Sra. F (68 anos, casada, católica, zeladora de prédio, aposentada) 

A gente pensa em terminar nossa velhice lá 

 

A Sra. F, tal como o Sr. U e a Sra. I, se apoia na oposição idoso (atributo 

positivo) x velho (negativo) para dizer de sua experiência de envelhecimento: "eu 

não me sinto velha, me considero idosa [...] para mim ser idoso não é ser velho." Ela 

ainda acrescenta: "velho é quando a pessoa depende muito de outras pessoas, 

enquanto eu vejo que eu posso fazer de tudo, posso passear, posso andar só, eu acho 

que não sou velha." Contudo, esta senhora, ao falar dos seus planos para o futuro, 

associa a velhice com uma condição de potência, o que contraria suas afirmações 

anteriores: “a gente pensa em terminar nossa velhice lá ... voltar para minha terra em 

Campina Grande, cuidar da nossa casa”. Como se vê, ela fala em cuidar e não em 

ser cuidada! 

Tal contradição reflete, do meu ponto de vista, um conflito de posição frente 

aos discursos que circulam socialmente sobre a velhice. Se, sem dúvida alguma, 

perdura hegemonicamente nas sociedades atuais uma imagem ainda bastante 

negativa da velhice, também é verdade que com ela convivem outras que referem 

essa etapa vital como a da “melhor idade”. A idealização que sustenta uma e 

outras é criticável exatamente por ser uma idealização. Quero dizer com isso que 
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talvez se possa concluir que o sentido contraditório que invade o uso de um 

mesmo termo (seja ele idoso ou velho) tenha relação com a força sempre dual 

(positiva e negativa) que se traduz na experiência concreta de envelhecer. 

Quando o sujeito hesita, uma verdade aparece, qual seja: ele duvida que a vida 

seja uma coisa ou outra.  

Ao contrário, a experiência de viver pressiona o reconhecimento dessa 

dupla face simultânea. O que me parece faltar é um discurso de circulação social 

que não tenha como fundamento essa lógica disjuntiva45e, que, portanto, abra 

posição para que os sujeitos se identifiquem com a tensão implicada em ser, ao 

mesmo tempo, dependente e independente, cuidador e cuidado, potente e 

impotente. Para sair da alienação discursiva a que me referi antes talvez o ponto 

de partida possa ser exatamente escutar-se a partir da própria experiência. Afinal, 

não é necessariamente e exclusivamente a idade avançada que faz o pêndulo 

cair para um dos lados. Como já assinalei anteriormente, entendo que o TSI 

deveria ser um espaço privilegiado para mobilizar os idosos a refletirem sobre 

isso, libertando-os do fardo de terem que se ver num espelho que não coincide 

com a polaridade dinâmica da vida. Será que não é exatamente isso que estaria 

em causa nesta outra afirmação da Sra. F: “eu me sinto idosa para algumas coisas, 

para outras não”? 

 

 

 Sra. G (91 anos, viúva, católica, dona-de-casa, pensionista) 

As atividades aqui preenchem os meus dias 

 

Com mais de 90 anos, e frequentando o Sesc há mais de 20, a Sra. G 

afirma: "na velhice também se aprende, aprendo muita coisa que não sabia antes, a 

gente tá sempre aprendendo". Suas palavras remetem ao que discuti no Capítulo 1 

a respeito do sempre inacabado processo de aprendizagem. Essa senhora dá 

testemunho de que, como diz Freire, somos sempre um ser por fazer-se. Ela 

acrescenta: "aqui eu aprendo muito a conviver com outras pessoas, e isso é muito bom, 

faço amigos (risos)". Consciente de sua incompletude, não sem razão, ela faz 

                                                           
45

 Sobre isso, ver Neves (2013), Gonçalves (2015).  
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remissão ao outro. Afinal, como diz Gadotti (2003, p. 47) “aprendemos porque 

precisamos do outro, fazemo-nos na relação com o outro”. 

Outro ponto importante dessa entrevista tem relação com a seguinte 

afirmação da Sra G diz: "as atividades aqui preenchem os meus dias, senão a gente 

não tem muito que fazer". Parece-me lícito ler sob suas palavras a proposta do Sesc 

de promover a ocupação do tempo livre com atividades que favorecem o 

fortalecimento subjetivo a partir da ação comunitária. Ação que promove o 

encontro consigo mesmo, a partir do encontro com o outro. Ação que se realiza 

num espaço que se abre à expressão e à criatividade ... fórmula que seduz 

alguém aos 70 anos e que permanece seduzindo aos 90: "estou com 90 anos, eu 

sonho muito, isso é bom né (risos)".  

 

 

 Sra. A (75 anos, casada, cristã, secretária executiva, aposentada) 

Aí eu fui me descobrindo. 

 

A entrevista com a Sra. A me colocou diante de uma história de vida 

marcada pelo descontentamento e por um tom melancólico. Tom que 

permaneceu na sua voz quando falou de um tempo recente: "eu me sinto muito 

cansada [...] quando fiz 70 eu fiquei muito brava, acho que já é tempo demais, não estava 

nos meus planos". Suas palavras, impregnadas de desesperança e desalento, 

fizeram-me refletir sobre as várias faces da velhice e a diversidade de 

experiências que nela se inscrevem: "é como se eu tivesse um fardo para carregar". 

Essa fala me pareceu menos uma adesão alienada a um discurso negativo sobre 

o envelhecimento e mais permeada por uma vivência que voltou o pêndulo para 

esse lado.   

A sua entrada no TSI, contudo, tem produzido outro efeito, mobilizando-a 

positivamente: "eu queria ver a vida fora, era tudo em casa, tudo em família, eu dava 

aulas em casa, aí eu fui me descobrindo [...] descobri que tinha qualidades e defeitos [...] 

Aqui faço yoga e exercícios nos aparelhos, eu gosto muito [...] Participar das atividades é 

muito positivo para minha vida". 

Descoberta é mesmo um termo interessante para representar a força 

transformadora que se avoluma quando se singulariza, no processo educativo, a 

memória do passado e se compartilham os desafios do presente como base para 
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projetos futuros. Se não estava nos planos da Sra. A ultrapassar a marca dos 70 

anos, aos 75, ela parece ter encontrado um novo impulso de vida: "as professoras 

nos ensinam muito, ajudam a gente tocar a vida, tenho amizades". Talvez se deva 

concluir que a força do grupo é que a tem enlaçado positivamente com a vida. 

 

 

 Sra. D (72 anos, solteira, católica, comerciante, aposentada) 

Na minha idade estamos muito próximos ... 

 

Precipitou-se na entrevista com a Sra. D a questão da finitude que, antes, 

foi tangenciada pela Sra. A: "eu não tenho planos, na minha idade estamos muito 

próximos ... Quando jovem fazemos muitos planos, pois a gente pode trabalhar e temos 

forças, mas com o tempo as forças vão acabando, então não adianta ter planos". Eu me 

indago: será que esta senhora, com 72 anos, está falando em nome próprio ou 

cedendo voz a um discurso estigmatizante? Dar-se conta de que somos seres 

finitos é, de fato, algo complexo e envelhecer pode trazer consigo o impacto do 

reconhecimento de que se está mais próximo do fim. Mas será que é essa mesma 

“a” questão da Sra. D?  

Arrisco-me a dizer que não. Sob efeito da sua presença e de outras falas 

suas que trarei a seguir, identifico na sua voz a encruzilhada produzida pela 

escassez de oportunidades que, nas sociedades contemporâneas, é determinada 

pelo preconceito etário. Estudiosos no campo da Gerontologia têm chamado a 

atenção para o fato de que esse viés preconceituoso, que se impõe com força no 

mundo do trabalho (referido por ela!), pode ter consequências devastadoras se 

um sujeito se identifica com ele. O resultado pode ser imobilidade, traduzida na 

fala desta senhora pela ausência de planos para o futuro.  

A falta de projetos tem relação como o ponto no qual se fixa um olhar: se  

nas desvantagens, corre-se o risco de perder oportunidades proporcionadas pela 

longevidade; se nas vantagens, abre-se espaço para que novos papéis sejam 

esculpidos, novos recursos sejam viabilizados, novos horizontes sejam 

alcançados .... Nessa mudança de olhar é que se abre caminho para o 

fortalecimento das sociedades tendo em vista a experiência dos mais velhos. 

Transformação que pode se viabilizar em processos educativos que privilegiam o 
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diálogo com esses sujeitos e concepções-atitudes socioculturais críticas em 

relação ao envelhecimento. O TSI deve, portanto, insistir nessas práticas 

educativas. Digo isso apoiada no próprio testemunho desta senhora: "eu venho no 

Sesc [...] me divirto  muito, vivo feliz. [...] Eu adoraria ir até a Espanha, pois tenho muitos 

familiares por lá, tenho coisas pra resolver lá". Essa fala final traz à cena outro ponto 

no qual se está fixando o olhar da Sra. D: velhice é vida, vida que pulsa, infinita 

enquanto dure! 

 

 

 Sra. S (68 anos, solteira, católica, bibliotecária) 

Eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles. 

 

A questão relativa à intergeracionalidade é a que apareceu com mais força 

na fala da Sra. S: "na velhice se aprende muito, principalmente com os mais jovens, a 

gente observa e aprende com eles. [...] Eu gosto de atividades com outras idades, pois a 

gente aprende com opiniões diferentes". Não há dúvida que a relação criança, jovem, 

idoso tem um grande impacto na vida de todos quando o assunto é a educação. 

Para esta senhora participar de atividades socioeducativas intergeracionais 

propiciou um atravessamento vital tão importante que ela assegura: "eles 

aprendem com a gente e a gente aprende com eles". Acredito que nesta fala fica claro 

que essa troca entre as gerações tem a ver com a visão que as gerações mais 

jovens têm sobre a vida, a sociedade e o mundo atual. Penso que o contato 

frequente com pessoas de outras idades cria nos velhos melhores condições de 

enfrentar tantas e tão aceleradas mudanças na contemporaneidade; e os velhos, 

por sua vez, transmitem aos jovens sua experiência em lidar com a velhice, os 

diferentes modos de envelhecer e compartilhar valores éticos importantes para as 

novas gerações. 

 

 Sra. B (62 anos, viúva, católica, diretora de escola, aposentada) 

Isso me faz viver com empolgação. 

 

A Sra. B fala sobre sua vida, sobre a época em que trabalhava em uma 

escola e lutava por uma educação melhor para os alunos e sobre como chegou 
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ao Sesc: "a B. tem duas versões, quando eu trabalhava eu era a B. bruxa da escola 

pública, era assim que me enxergavam no meu trabalho como diretora de escola, eu era 

muito brava, exigente [...] me aposentei para cuidar do meu marido que estava doente, 

porém [...] quarenta e quatro dias, ele faleceu. Eu fiquei perdida. Aí comecei a fazer 

pilates aqui no Sesc, depois fui ao Festival da Integração em Bertioga, foi a melhor coisa 

porque aí eu me envolvi nas demais atividades que o Sesc oferece". Note-se que na 

sua voz se associam os sentidos de “encontrar-se” e “integrar-se”, uma vez que, 

se sentindo perdida, procurou se cuidar num espaço que lhe abriu uma 

oportunidade de integração. O cuidado de si se ampliou, ultrapassando os 

resultados que as aulas de pilates poderiam lhe proporcionar.  

Essa base implícita nos momentos iniciais de sua entrada no Sesc parece 

ter sido determinante para orientar suas escolhas posteriores, marcadas por um 

mix de atividades: "faço coral, dança, hidroginástica, yoga e cursos como [...] 

artesanatos, tear [...] a yoga faz bem para o espírito e a hidro faz bem ao meu organismo 

[...] Eu também viajo muito pelo Sesc". Como observadora participante, registro aqui 

a mudança de seu semblante (de sério/sisudo para iluminado por um largo 

sorriso), quando conclui essa fala: "isso me faz viver com empolgação".  Bem, não há 

dúvida de que “isso” é um termo que condensa o significado positivo que o TSI 

tem na sua vida. Considero relevante assinalar que, além de entusiasmado, 

animado ou arrebatado, uma das entradas de dicionário para o significado do 

termo “empolgado” é: “diz-se daquilo que está preso pelas mãos ou garras; agarrado”. 

Esse último, contudo, contradiz o que esta senhora quer enfatizar: "sempre 

trabalhei muito [...] também tinha o marido que segurava um pouco [...] então hoje estou 

livre graças a Deus (risos)".  

Essa sensação de liberdade é reiterada pela afirmação: “livre eu fico no face, 

jogos eletrônicos no celular [...] cuido de um porquinho da Índia e do cachorro [...] meus 

planos é viajar, conhecer lugares no mundo". Parece oportuno lembrar aqui o que 

discuti no Capítulo 1 sobre a questão da liberdade apoiada na negação do 

homem isolado (solto, desligado do mundo), assim como também na negação do 

mundo como uma realidade desligada dos homens. A fala da Sra. B é exemplar 

no que diz respeito ao fato do que se espera de um processo educativo: que ele 

dê condição para que o sujeito, no encontro com o outro, possa se encontrar e ser 

livre.  

 



119 
 

 Sra. C (63 anos, casada, espírita, pedagoga, aposentada) 

A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. 

 

Eu diria que um ponto de amarração puxou toda a entrevista da Sra. C, 

qual seja: a sua percepção sobre o processo de envelhecimento. Para ela,"ser 

velho é completamente diferente de ser idoso. Tudo é uma questão de interpretação [...] 

Velho é uma expressão muito pesada, idoso é mais leve, eu gosto mesmo do termo 

terceira idade, melhor idade, eu me identifico mais. [...] Já aconteceram tantas coisas 

boas na minha vida, foram tantas C's, e agora estou na melhor idade". Como se vê, até 

o termo idoso, que tem uma conotação positiva (em oposição ao sentido negativo 

suscitado pelo uso de velho), se torna insuficiente para representar o que é viver 

a vida aos 63 anos para esta senhora. Tendo em vista sua própria experiência, 

ela entende que está na “melhor idade”, o que poderia ser contestado por outro 

sujeito na mesma idade!  

Como discutido antes, a vida se reveste de sentidos mais positivos e/ou 

negativos dependendo mais do que está contingencialmente afetando o equilíbrio 

vital de um sujeito num dado momento (tanto do ponto de vista biológico, como 

psicológico e/ou social). Nessa perspectiva, o fator etário é secundário para 

significar os termos velho e/ou idoso. Por isso, a expressão “melhor idade” pode 

ser tomada como apropriada para referir a vida em qualquer momento do curso 

vital. Se até agora advoguei a favor da ideia de que é indiferente o uso do termo 

velho ou idoso para o pertencimento a um grupo social (os que se encontram com 

mais de 60 anos), desde que ele não obscureça a polaridade dinâmica da vida; 

me posiciono contrariamente ao uso de “melhor idade” como expressão adequada 

para referir um grupo social, qualquer que seja o segmento etário.  

 Sobre o TSI, a Sra. C declara: "eu procuro usar e estimular os meus familiares 

com o que eu aprendo nas atividades". Exemplo de que o processo educativo, ao se 

deixar impregnar pela vida, pode impregnar a vida de muitos outros, 

transformando-as.  Entendo porque esta senhora tenha expectativa de ser 

lembrada como alguém que fez diferença na vida do outro: "eu gostaria de ser 

lembrada como um exemplo. Tem uma frase que diz: „A palavra motiva, mas o exemplo 

arrasta‟, [...] a gente sempre tem alguém como referência. [...] espero poder alfabetizar 

adultos, este plano eu pretendo para o ano que vem". Sua voz ecoa uma consciência 

crítica e seu compromisso com o futuro próximo traz à tona a dimensão de 
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politicidade, discutida no capítulo 1: afinal, a alfabetização é um passo importante 

para transformar a vida cidadã. Ação que liberta! 

 

 3.2.3 Caso 3: Unidade Sesc Itaquera 

 

No que diz respeito à análise contextual da Unidade-caso Itaquera, levo em 

conta o item 3.1.3.4.3, para assinalar que a área do bairro no qual se insere (14,6 

km2) equivale à apenas 0,96% do total da área do município de São Paulo e que 

ali há uma concentração de 204.871 habitantes (1,82% da população total do 

município).  

Como na Unidade caso-Consolação analisei os dados sobre a população 

idosa do município de São Paulo, aqui não trarei novamente essa variável e 

partirei de um ponto que me parece essencial para refletirmos sobre a qualidade 

de vida e o viver bem na velhice. Trata-se do IDH do bairro Itaquera: 76º entre os 

96 distritos da cidade e está entre os 20 piores índices do município. 

Curiosamente, o IDHM-L, o IDHM-E e o IDHM-R totalizam um Índice de 

Desenvolvimento Humano Médio de 0,725, o que o coloca na média municipal46.  

Considero pertinente retomar aqui, para dar continuidade à análise, o 

conceito de emancipação abordado no capítulo 1. Naquele momento, minha 

reflexão voltou o foco para sua importância no exercício pleno da cidadania. 

Indiquei que seria mister desenvolver uma Pedagogia da Emancipação junto ao 

segmento idoso, tendo em vista a necessária mobilização dos sujeitos nos 

processos políticos, com vistas à garantia de direitos e, consequentemente, 

responsabilização por deveres. Constatei, também, que a perspectiva 

socioeducativa grupal encoraja e fortalece os seus membros na assunção de tal 

posição. Trabalhando com as subjetividades, compreendidas como articuladas ao 

coletivo e aos fenômenos sociais, atentei, ainda, para as bases que dão suporte a 

essa perspectiva:percepção de que o sujeito está inserido em um sistema que o 

(re)constrói e o transforma em ser social, em ser político e ser cultural. 

A tabela nº 6 nos mostra que tal perspectiva é assumida pelo Sesc 

Itaquera, com destaque para a realização de ações socioeducativas em que está 

                                                           
46

 Esse índice corresponde a uma medida comparativa de riqueza,  alfabetização, educação, esperança de 

vida e natalidade: Trata-se de uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem estar de uma 

população. 
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em causa a discussão de questões sobre lideranças e coordenação de grupos, 

participação ativa, protagonismo, socialização, entre outras. Essas ações 

procuram garantir aos idosos, por meio de uma metodologia de trabalho grupal, 

um novo espaço de expressão, aprendizagem, troca de experiências, valorização 

pessoal, social e desenvolvimento cultural, contribuindo para que os sujeitos 

participem ativamente do processo de construção e exercício da cidadania. 

Na mesma tabela, observa-se ainda a oferta de atividades para prática 

físico-esportiva. Vale colocar em relevo que de acordo com a pesquisa CEBRAP 

(2015), os participantes do TSI desta unidade têm preferência por atividades 

desta natureza.Talvez isso se deva ao fato de que na região há uma carência 

muito grande de oferta de ações desta natureza. Espera-se também que, com a 

oferta de atividades de outra natureza (perspectiva da educação cidadã) a 

demanda possa também se abrir nesta outra direção. Faz-se necessário,então, 

atentar nos dados obtidos nas entrevistas como ambas as atividades 

comparecem na voz de seus participantes e se (e como) elas se desdobram na 

vida de cada um deles.  

Antes de ingressar nesta análise,trago o perfil dos sujeitos que participam 

desta pesquisa:12%estão na faixa etária entre 60 e 64 anos; 50%, entre 65 e 69 

anos; 13%, entre 70 e 74 anos; 25% entre 75 e 79 anos e nenhum sujeito acima 

dos 80 anos. Nesse contingente, 100% tem nacionalidade brasileira (nascidos em 

sua maioria (75%) na região Sudeste, e (25%) na região Nordeste). Entre eles, 

50% são mulheres e 50% homens, sendo que 75% se consideram da raça 

branca,12,5% preta e 12,5% amarela. A grande maioria é casado (75% do total) e 

25%, viúvos. Constatou-se, também, que 75% vivem com a esposa(o); 12,5%, 

sozinhos e 12,5%, com os filhos. Todos declararam residir no município de São 

Paulo. No que diz respeito à religião, 62% são católicos, 25% evangélicos, e 13% 

espíritas. 

Os sujeitos declararam, ainda, o último ramo de atividade em variadas 

profissões, tais como: auxiliar de enfermagem, vendedor(a), ferroviário, auxiliar de 

limpeza, repositor de peças, costureira e borracheiro, atuando em vários setores, 

num percentual de 37% no comércio; 25% em serviços; 25% na indústria e 13% 

em outros setores não especificados. Todos os sujeitos pesquisados informaram 

que não trabalham mais, sendo que 62% se aposentaram por tempo de serviço, 

25% por idade e 13% por invalidez. 
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Constatou-se que 37% dos sujeitos recebem até 1 salário mínimo; 13% 

possuem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos; outros 50% recebem entre 3 

a 5 salários; não identificando nenhum sujeito com renda acima de 5 salários 

mínimos. A fonte de renda dos idosos é proveniente 87% de aposentadoria e 13% 

de pensão. 

No que concerne ao grau de escolaridade, 62% possuem o ensino 

fundamental incompleto; 25% o ensino fundamental completo e 13% ensino 

médio completo. Desse total, 62% estão matriculados no Sesc com a Credencial 

Plena, pois são comerciários ou dependentes de comerciários; os demais, 38%, 

possuem matrícula Credencial Atividade, por não serem comerciários. 

Tendo em vista este perfil, passo à análise/interpretação das entrevistas: 

 

 Sra. F (68 anos, casada, evangélica, auxiliar de limpeza, aposentada) 

Livre, leve e solta. 

 

A entrevista com a Sra. F foi marcante para mim. Praticamente sua fala 

priorizou o impacto transformador do TSI na sua vida. Semianalfabeta (mal 

consegue escrever o próprio nome), ela me ensinou que posicionar-se 

positivamente e corajosamente diante das oportunidades que a vida oferece é, 

sem dúvida alguma, a chave para libertar-se da opressão que a falta de 

oportunidade coloca. Oportunidade, neste caso, tem relação direta com o TSI. 

Vejamos o que ela nos diz: “eu aprendi muito foi na velhice [...] eu não gravava nada 

na mente, eu não tinha vontade de ler, não tinha vontade de aprender e hoje eu tenho 

vontade de fazer tudo isso [...] Quando eu cheguei no Sesc eu era doente [...] as 

atividades me fazem bem, porque me sinto alegre, feliz, me faz bem”. Descobrir-se 

potente a partir da ampliação de conhecimento, atualização, aprimoramento 

cultural, investimentos no desenvolvimento da cidadania e da valorização social 

como efeito de ações socioeducativas tem um amplo efeito transformador e 

libertador. Se pela via da teoria chegamos a essa conclusão nos capítulos 

anteriores, é pela via da experiência concreta que a Sra. F chega aí: “sou livre, leve 

e solta. Eu ainda vou fazer faculdade”.  
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 Sra. O (65 anos, viúva, espírita, auxiliar de enfermagem, aposentada) 

A gente nunca deve desistir dos sonhos, não podemos perder a  

esperança. 

 

A entrevista com a Sra. O girou em torno de dois pontos essenciais. O 

primeiro refere-se à sua experiência familiar de envelhecimento: “a O. hoje poderia 

estar melhor comigo mesma, se eu não tivesse que internar a minha mãe em uma clínica, 

porque ela está com Alzheimer [...] pra pagar três pessoas para cuidar dela, sem chance! 

Então, eu me senti na obrigação de interná-la em uma clínica, porque lá eu vejo que ela 

está bem [...] eu nunca pensei que ia passar por isso [...] eu sei que ela está bem, mas eu 

não me sinto bem com essa atitude”. Sua fala, fortemente marcada pelo sentimento 

de culpa, coloca em cena uma questão bastante atual: o cuidado de idosos 

fragilizados por outro idoso47 e a falta de suporte – principalmente do Estado – 

para fazê-lo. Esta senhora nos confronta com o seu drama: "eu fiquei cuidando dela 

dois anos, por nove meses ficava 24 horas próximo à ela [...] isso mexeu muito comigo, 

com minhas irmãs, mexeu com a família toda. Hoje eu já consigo falar disso sem chorar, 

mas no início foi muito difícil. Eu tive que alugar a casa dela para ajudar nas despesas da 

clínica, ela me fala que só vai cortar o cabelo e acha que vai voltar para a sua casa, ela 

acha que vai voltar. É difícil essas coisas". 

Tendo em vista esta sua experiência, foi interessante constatar como a 

Sra. O a associa com a sua participação no TSI: "assim que me aposentei [...] foi a 

primeira coisa que eu fiz, matrícula aqui no Sesc [...] eu não podia ficar parada, sempre 

fui muito ativa. Principalmente as ginásticas, esportes e caminhadas nos sábados, venho 

aqui todos os dias [...] as vezes me interesso por outras atividades não esportivas, mas 

não tive oportunidade de fazê-las". Buscar algo para manter-se em atividade tem 

produzido, como se vê, um efeito positivo na vida desta senhora, que assegura: 

"eu gosto muito das atividades, melhora muito minhas condições, inclusive melhora 

minha qualidade de sono [...] sinto melhora na qualidade de vida". 

Talvez uma transformação ainda maior possa ser conquistada caso ela 

consiga se envolver com atividades que discutam também as questões que 

envolvem mais especificamente os direitos dos idosos. Talvez elas venham a 

contribuir para que, tendo em vista a experiência dramática que relatou, possa se 

engajar numa luta que faça valer o direito que lhe é assegurado por lei (e também 
                                                           
47

 Uma discussão aprofundada sobre este tema encontra-se na Dissertação de Mestrado de Pinheiro 

(2013), que sugiro para leitura.  
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à sua mãe) para um cuidado digno: sua culpa não pode minar seu impulso de 

vida! Para enfrentá-la, esta senhora tem que reclamar o suporte (biopsicossocial) 

a que tem direito.  

Não é sem razão que o outro ponto marcante na sua fala diga respeito aos 

projetos que tem para o futuro: ela aspira conhecer um país no exterior: "meu 

sonho é conhecer a Itália, quem sabe um dia eu possa concretizar esse sonho (risos). 

Meus avós eram da Calábria, eu gostaria de conhecer aquela região. A gente nunca deve 

desistir dos sonhos, não podemos perder a esperança (risos)". Lembro aqui que, para 

Freire (2004, p. 293), sonhar "significa projetar. Significa conjecturar sobre o amanhã". 

Esperança é, também, uma categoria central na sua obra. Na sua Pedagogia da 

Esperança (2006), ela dá sustentação aos fios que se ligam para compor a 

existência subjetiva, a história e a própria prática educativa! 

 

 

 Sra. G (66 anos, casada, católica, vendedora, aposentada) 

Ele me fez renascer. 

 

Aos 66 anos, frequentando o Sesc há mais de 20 anos, ainda quando os 

filhos eram pequenos, a Sra. G compartilha sua experiência no programa TSI 

afirmando: "eu tenho muita atividade, eu faço artesanato [...] vou muito pra Bertioga [...] 

eu frequento a ginástica aqui, as vezes eu levanto desanimada, mas quando eu chego 

aqui, eu não sinto mais nada, eu falo: "Será que eu sou a mesma? Eu saio transformada, 

é muito bom!". O impacto das ações socioeducativas em sua vida diária tomou-a 

de entusiasmo: "melhorou e muito, porque eu só ficava em casa fazendo serviços de 

casa, na mesmice [...] é bom pra mente e pro físico. Eu também vejo os artistas, já fui no 

Sesc Belenzinho ver alguns shows [...] fui até lá almoçar, eu fiz dança, ballet clássico e 

dança indiana, com esse corpicho (risos). Olha o Sesc, ele me fez renascer!". Note-se 

que os termos “transformação” e “renascimento” foram invocados como 

operadores de leitura de sua própria vida em função de sua participação no TSI. 

Pode-se afirmar que, para ela, o processo educativo se confunde com a sua 

própria vida. 
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 Sr. A (62 anos, casado, católico, vendedor, aposentado) 

Estou aproveitando as oportunidades.  

 

O Sr. A é casado com a Sra. G e, na entrevista, ele trouxe à cena fatos de 

sua juventude, a vida de muito trabalho e dedicação – sua e de sua esposa – na 

criação dos filhos. Frequentando o Sesc há mais de 15 anos, ele assegura: "hoje 

eu faço ginástica [...] Fiz muitas amizades com muita gente que eu nunca vi antes, é 

muito bom. Melhora muito as minhas condições físicas, o corpo da gente melhora. Eu 

assisto shows também quando tem, eu gosto muito". Sua ligeira preferência por 

atividades físicas está ligada a certa preocupação com a saúde; contudo, este 

senhor ressalta a importância de fazer novas amizades, de assistir shows, enfim, 

de realizar outras atividades além das físico-esportivas. Ele esclarece: "a gente 

agora está aposentado, eu e minha esposa, e aproveitamos porque quando era mais 

jovem eu só trabalhava". 

A aposentadoria, como se vê, não mobilizou nele estigmas negativos 

associados com o marcador cronológico-social (idade) de entrada na velhice. Se 

o trabalho, como destaca Streck; Redin & Zitkoski (2010, p. 402) inspirado em 

Freire, pode ser tomado como uma expressão fundamental da condição 

ontológica do ser humano como um ser de relação e de transformação do mundo 

natural e cultural, a aposentadoria não parecer ter representado para este senhor 

a suspensão da condição ser de práxis. Isso porque, como indica, "agora estou 

aproveitando as oportunidades". Eu me arriscaria a dizer que as oportunidades a 

que ele se refere lhe conferem uma perspectiva de humanização no sentido 

destacado por Freire (2014, p. 52-53) como: "gosto de ser homem, de ser gente, 

porque[...] sei que posso ir mais além dele". 

 

 

 Sr. O (76 anos, casado, evangélico, ferroviário, aposentado) 

Aqui a mente se abre. 

 

Assim como o Sr. A, aos 76 anos, o Sr. O volta o foco da sua fala para a 

questão do trabalho: "quando eu trabalhava, eu era que nem um passarinho na gaiola, 

eu saia da gaiola do serviço debaixo de ordem". Para ele, trabalho era sinônimo de 
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prisão, de opressão. Infelizmente, não explorei o porquê desta representação, 

embora, de um modo geral, possa levantar a hipótese de que os sentidos de que 

dela emanam tenham relação com o sistema capitalista que, ao explorar, 

desumaniza, mais do que humaniza, o trabalhador. Uma das tarefas do TSI é 

oportunizar ao sujeito situações que propiciem reflexão sobre sua própria 

condição; reflexão que lhe possibilite intervir e construir novos caminhos, 

caminhos libertadores da opressão que porventura traz consigo. Esse é o efeito 

que se lê nas palavras do Sr. O, segundo quem: "frequentando aqui a mente se abre 

[...] agora vindo aqui clareia tudo [...] Vivendo a gente aprende [...] estando ligados nesse 

mundão aqui, nesse planeta a gente tem que ficar ligado em tudo". Interessante que o 

mesmo refere a centralidade da conexão com o mundo para libertar-se da 

opressão: perspectiva discutida no Capítulo 2 que, intuitivamente (?), emerge na 

voz deste senhor.  

Liberto para viver o aqui e o agora, o Sr. O avalia, mais uma vez, os 

resultados de sua participação no TSI: "olha, o Sesc é a minha segunda casa [...] o 

dia que eu fico sem vir aqui pra mim fica faltando uma coisa no meu interior, no meu 

pensamento, porque eu acostumei tanto vir aqui com o meu pessoal de terceira idade [...] 

eu vindo aqui, encontrando o meu pessoal de terceira idade, eu tô satisfeito, saio daqui 

satisfeito [...] subo o morro conversando, eu já tô em outro ambiente". Como vimos no 

capítulo 1, com a metodologia de grupo pode-se almejar a própria valorização 

social, a potencialização de habilidades/capacidades e a abertura de espaço para 

viver melhor a velhice. Sr. O dá testemunho da eficácia desta metodologia. 

 

 

 Sr. D (76 anos, casado, católico, repositor de material, aposentado) 

Eu quero desabafar sobre a minha vida. 

  

 Aos 76 anos, Sr. D esbanja energia e simpatia ao falar sobre sua chegada 

no Sesc: "faz 12 anos que frequento o Sesc, quem me trouxe foi o G. e o S., eu sempre 

pratiquei esportes, sou adepto a vôlei adaptado, disputei campeonatos por Santana de 

Parnaíba, hoje estou disputando por Osasco. [...] Aqui no Sesc gosto de todas as 

atividades, aprendo muito, tênis de mesa por exemplo aprendi aqui [...] As atividades que 

faço aqui ajuda a manter a saúde". Além de participar de atividades físicas em que o 

foco está mais especificamente voltado para as questões de saúde, ele também 
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se envolveu com aquelas de natureza socioeducativa e cultural: "eu sou ritmista de 

uma Escola de Samba [...] de vez em quando eu pego um tamborim, eu faço um batuque 

aí [...] toda semana tem ensaio, é uma bateria da terceira idade na Barra Funda". Se a 

educação pode (e deve) impregnar a vida, ela também deve se abrir para que a 

vida entre nela. No Capítulo 1 abordei o alcance dessa concepção ampla de 

educação que se desdobra inclusive na dimensão da saúde física.  

Registro aqui um acontecimento interessante: a realização da entrevista 

com este sujeito levou-o a se ausentar, por um tempo bastante importante, da 

atividade que realizava quando cheguei à Unidade. Preocupada com isso, eu lhe 

disse de minha preocupação, ao que ele prontamente replicou: "eu quero desabafar 

sobre a minha vida, foi muito bom!". Aproveito tal acontecimento para resgatar, na 

discussão dos capítulos anteriores, a importância de se abrir espaço para que nas 

atividades socioeducativas, o educando seja escutado e suas demandas sejam 

acolhidas. Pergunto-me sobre quantos outros idosos não têm como demanda 

apenas ser escutado pelo outro para que suas memórias possam circular, se 

oxigenar, se atualizar. Cabe destacar, como já fiz anteriormente nesta tese, que 

dar a palavra a vozes que estão silenciadas é correr o risco de aprender com 

aquele para quem se está ensinando. Se corrermos esse risco – o da dialogia – 

construímos um mundo melhor para todas as idades.  

 

 

 Sra. C (68 anos, casada, católica, costureira, aposentada) 

Para o futuro eu não penso, viver o hoje, agradecer por tudo 

que eu possa fazer hoje. 

 

Em função de um acontecimento recente, a fala da Sra. C tendeu a colocar 

em relevo a questão das perdas que nos acompanham ao longo da vida: "ontem 

mesmo faleceu uma mulher de 53 anos na rua em que moro (choro). Eu tenho mais de 

20 anos que ela. A gente tem uma coisa que a gente não aguenta, a morte”. 

Confrontada com a finitude, ela acrescenta: "foi difícil perder o pai, foi difícil perder a 

mãe (silêncio)". Suas palavras me fizeram lembrar a reflexão encaminhada por 

Oliveira (2011, p. 1.553), segundo quem "fui experimentando devagar, mas em 

cadência constante, [...] o envelhecimento apontando para finitude concreta de gente 
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querida que foi passando". A morte atinge, em cheio, o sujeito e o coloca na busca 

de uma simbolização, de um sentido para a sua própria existência. Ser 

confrontado com ela concretamente – morte de pessoas queridas, por exemplo –

pode ter como efeito uma fragilização, uma inquietação renovadora ou mesmo 

uma resistência encobridora. Não sem razão, a Sra. C termina esta entrevista 

dizendo que: "para o futuro eu não penso, viver o hoje, agradecer por tudo que eu possa 

fazer hoje". Entendo, contudo, que essa temática-tabu talvez pudesse ser 

abordada por profissionais que, preparados para tal, se dispusessem a trabalhar, 

eventual ou sistematicamente, o luto entre idosos frequentadores de Programas, 

tal como o TSI. Por quê? Simplesmente porque a morte faz parte da vida: um 

processo educativo que visa libertar talvez não deva marginalizar uma questão 

como essa! 

 

 

 Sr. V (72 anos, casado, católico, borracheiro, aposentado) 

Nós também temos muito a oferecer. 

 

Diferentemente da Sra. C, seu esposo, Sr. V,volta o foco da sua discussão 

para o outro lado da vida, o da aquisição, ou mais especificamente, do 

aprendizado mútuo propiciado pela troca de conhecimento entre as gerações. 

Este senhor assegura que: "aprender a gente sempre está aprendendo, tem pessoas 

que não valorizam os jovens, mas tem muita coisa que os jovens sabem e que nós não 

sabemos, assim como nós também temos muito a oferecer [...] O meu pai era analfabeto, 

mas ele tinha muito a nos ensinar, a gente sentava em volta dele e aprendíamos muito, 

hoje já não se faz mais isso, quando a gente conversa com os filhos, eles nos falam: Isso 

já não é mais assim, isso é coisa de velhos". Nessa sua fala, além do reconhecimento 

de que se aprende, mas também se ensina, na velhice, há uma reclamação: o 

contexto social na contemporaneidade tem negado ao velho a sua posição de 

educador. Isso coincide com a seguinte observação de Chauí (2006, p. 18): “a 

sociedade capitalista desarma o velho mobilizando mecanismos pelos quais oprime a 

velhice”.  

Considero que uma educação do tipo bancária, tal como referida no 

capítulo 1, é um desses mecanismos de opressão. Ele se realiza, por exemplo, 

quando em grupos de terceira idade a ocupação central se volta para o “ditar 
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regras” de vida saudável, de bem viver. Nesses espaços, o diálogo não é o motor 

porque se parte do princípio que quem detém o conhecimento é o educador! 

No Capítulo 2, afirmo que a educação implica mudança do que está 

arraigado em mentalidades marcadas por preconceitos e discriminação. Quando 

se vive numa sociedade que discrimina o velho, qual é a chance para que a 

educação cumpra este papel? Talvez seja preciso que velhos como o Sr. V, 

conscientes de seu potencial para ensinar, façam valer a sua voz para que outros 

se conscientizem que podem tornar-se agentes de mudança, agentes de 

intervenção social: educadores para que, em todas as idades, as mentalidades 

cristalizadas possam ser transformadas. A afirmação abaixo referenda o que 

estou dizendo: “eu não me ofendo quando me chamam de idoso, velho ou velhinho, 

pois eu sei como lidar com as pessoas. Na minha vida sempre trabalhei com público. Eu 

não chamo as pessoas de velho, prefiro chamá-los de cidadão ou cidadão idoso. 

Respeitar as pessoas é importante”.  

 

3.3 Discussão dos resultados:  

 

No item 3.1.2 deste Capítulo, falo sobre minha opção pelo Estudo de Caso 

e, como estratégia para proceder a análise/interpretação dos dados coletados, a 

utilização da técnica denominada síntese de casos cruzados, que a seguir será 

realizada. 

Inicio esta análise atentando para o fato de que o IDH dos municípios de 

Bauru e São Paulo são bastante semelhantes, assim como os índices referentes 

à Renda, Longevidade e Educação. Mas quando analisamos especificamente os  

bairros do município de São Paulo no qual se encontram as duas das Unidades 

pesquisadas, identificamos IDH elevado no bairro da Consolação (tal como em 

Bauru) e IDH médio no de Itaquera. Vale lembrar que esses índices têm por 

objetivo medir a qualidade de vida da população reunindo esses aspectos 

(Renda, Longevidade, Educação). Tomando-os como base, eu poderia supor que 

na cidade de Bauru e no bairro da Consolação vive-se melhor a velhice do que no 

bairro de Itaquera. Mas, a análise das entrevistas realizadas com os idosos não 

corrobora essa hipótese, como procurarei demonstrar um pouco mais adiante. 

Vale destacar que as três Unidades-caso realizam encontros regionais e, 

com uma metodologia de trabalho grupal, desenvolvem ações que procuram 
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garantir aos idosos um espaço de expressão, aprendizagem, troca de 

experiências, valorização pessoal, social e desenvolvimento cultural. Também 

realizam atividades com temática voltada para discussão relativa à cidadania e 

aos direitos. Todas oferecem atividades diversificadas voltadas para o público 

idoso, com destaque, em cada uma delas, para as seguintes: a Unidade-caso 

Consolação realiza ações intergeracionais (Artes Cênicas em Questão, Festival 

Intergeracional e Oficina para Todos); a Unidade-caso Bauru propõe programas 

específicos para assegurar a participação criativa e imaginativa do idoso 

(Gerontologia em Cena e Gerontologia em Ação) e a Unidade-caso Itaquera 

desenvolve ações socioeducativas voltadas para o desenvolvimento de 

lideranças. 

Embora a Pesquisa CEBRAP (2015) nos apresente um perfil de 

participantes do Programa Trabalho Social com Idosos concentrado no sexo 

feminino, esta tendência só se manteve nesta pesquisa entre os sujeitos da 

Unidade Consolação. As demais Unidades surpreendentemente tiveram um 

percentual equilibrado entre sujeitos do sexo masculino e feminino. Observei, 

ainda, uma presença expressiva de homens nos espaços das Unidades Bauru e 

Itaquera. Constatei, assim, que os homens estão buscando cada vez mais 

atividades para organizar sua vida no tempo livre. 

Outro dado significativo refere-se a faixa etária dos pesquisados: na 

Unidade Consolação e Itaquera estão concentrados entre a faixa etária de 65 a 

69 anos; já na Unidade-caso Bauru 25% estão entre 80 a 89 anos, número 

bastante expressivo para essa faixa etária. Constatei, também, que a metade dos 

sujeitos pesquisados na Unidade Bauru e Consolação vivem sozinhos; já a 

grande maioria da Unidade Itaquera reside com a esposa(o) e que, nesta Unidade 

casais participam juntos das atividades oferecidas. 

Todos os sujeitos são aposentados nas Unidades Bauru e Itaquera; na 

Unidade Consolação, um número bastante significativo (25%) ainda trabalha e 

não são aposentados. A renda mensal dos participantes está assim distribuída: 

entre 1 e 2 salários mínimos num total de 50% nas Unidades Bauru e Itaquera; já 

na Unidade Consolação, 75% possuem renda entre 5 até mais de 10 salários 

mínimos. 

No que se refere à escolaridade, há uma grande diferença entre as 

Unidades. Em Itaquera, a maioria dos sujeitos possui o ensino fundamental 
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incompleto; na Unidade Bauru, mais de 50% dos sujeitos possuem o ensino 

fundamental completo; e na Unidade Consolação, a maioria tem curso superior 

completo. 

Passo agora, ao cruzamento dos dados obtidos nas entrevistas. Inicio pela 

identificação das questões/observações sobre o Programa TSI. Num primeiro 

momento, vou me deter naquelas que estiveram presentes nas falas dos sujeitos 

em todas as Unidades. São elas: uso do termo idoso com sentido oposto ao de 

velho - dicotomia (positivo x negativo); a referência à convivência como 

favorecedora de melhor qualidade de vida, o que nos leva ao reconhecimento de 

que a metodologia de grupo tem, para os idosos pesquisados, um efeito 

estruturante no viver bem a velhice; remissão ao efeito transformador das 

atividades socioeducativas, ou seja, ao seu impacto positivo sobre a vida dos 

sujeitos participantes, com atualização de potencialidades encobertas e 

consequente fortalecimento subjetivo; de maneira explícita ou implícita, emergiu 

nas falas dos entrevistados a consciência da incompletude humana quando, de 

maneira unânime, eles consideraram pertinente afirmar que na velhice não só se 

aprende como também se ensina e, finalmente, na remissão a projetos futuros, a 

aspiração de conhecer outros países. 

Note-se que a referência à conquista de certa liberdade como efeito da 

educação permanente foi feita por sujeitos das Unidades Consolação e Itaquera. 

Questões relativas à finitude e à preocupação com a saúde física e mental 

apareceram com mais vigor nas falas dos sujeitos das Unidades Bauru e Itaquera, 

enquanto o tema da intergeracionalidade ocupou mais as falas de sujeitos das 

Unidades Bauru e Consolação. 

Com uma escuta sensível e atenta, pude verificar que na Unidade Bauru 

destacaram-se as seguintes temáticas: participação cidadã; consciência política; o 

atravessamento da dimensão tecnológica como meio para evoluir; a percepção de 

um declínio na saúde e na aparência física; a possibilidade/necessidade de ser 

ator do tempo real; a dimensão de coragem e a voz do educando no processo 

educativo. 

Quanto à Unidade Consolação, outras questões surgiram: emancipação, 

criticidade em relação ao discurso hegemônico sobre o viver a vida na velhice; 

referência ao acontecer do outro no planeta; a promoção da ocupação do tempo 

livre; a reflexão sobre as várias faces da velhice; a diversidade de experiências; o 
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preconceito etário; o diálogo como motor de transformação pelos processos 

educativos. 

Por fim, na Unidade Itaquera as falas retrataram a questão do cuidado de 

idosos fragilizados por outros idosos; a esperança e os sonhos de mudança de 

condição/posição; a perspectiva de humanização; o trabalho como sinônimo de 

prisão e opressão e a centralidade da conexão com o mundo para o viver bem a 

velhice. 

Tendo em vista esse cruzamento, concluo que embora existam diferenças 

de contexto socioeconômico e cultural entre as Unidades-caso, os pontos 

coincidentes indicam que as ações socioeducativas do TSI são avaliadas 

positivamente pelos idosos participantes em função da percepção de seu efeito 

transformador na sua qualidade de vida. Tendo em vista o conteúdo que 

mobilizam, também é possível recolher duas direções principais que contribuiriam 

para o seu aperfeiçoamento: investir na problematização dos termos idoso x velho 

com o objetivo de suspender o viés dicotômico suscitado pela alienação aos 

discursos sobre a velhice que circulam socialmente na contemporaneidade e 

fortalecer o trabalho grupal, radicalizando a perspectiva dialógica no processo 

educativo.  

Embora tal perspectiva não seja propriamente uma novidade no TSI, talvez 

a contribuição desta dissertação seja o de apontar para a necessidade de inserir 

na metodologia adotada um espaço que privilegie não apenas a escuta para a 

fala do idoso, mas também, e principalmente, para que ele possa escutar-se no 

que diz. Vamos ver se consigo explicar melhor: o saber intuitivo dos idosos (o que 

deriva da experiência de envelhecimento), como discutido nas análises das 

entrevistas, suspende a dicotomia positivo x negativo vinculada a uma etapa vital. 

As contradições presentes nas falas destes sujeitos mostram que eles se dão 

conta que na velhice, como em qualquer outra etapa, positivo e negativo são 

polos que dinamicamente se imiscuem no viver a vida. O que não se pode perder 

de vista é que qualquer termo que faça referência ao grupo que se encontra nesta 

fase deveria condensar essa polaridade fundante.  

Quem sabe assim, trazendo à luz esse saber intuitivo, não se pode 

alcançar de maneira mais eficaz a meta de desmistificar a velhice no seio social. 

E com um acréscimo: na concretização desta meta, quem ocuparia a posição de 

educando seria o próprio velho, ensinando aos demais membros do corpo social 
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que se a vida pode encontrar desequilíbrio (o que faz pender o pêndulo mais para 

um lado do que para o outro) em qualquer ponto do curso vital, pode também se 

reequilibrar se encontrar um entorno favorável para tal: o que é verdade também 

na velhice! O TSI já é tomado pelos mesmos como esse suporte. Note-se que, 

sem exceção, todos os sujeitos da pesquisa (dos 60 aos 90 anos) testemunham 

seu fortalecimento como efeito da participação nas atividades socioeducativas 

propostas.  

Levando-se em conta as diferenças (mas não divergências) nas falas dos 

idosos das diferentes Unidades-caso, concluímos que o TSI tem se constituído 

com um instrumento de emancipação para tais sujeitos. Na Unidade-caso Bauru, 

alguns dos entrevistados participam do Conselho Municipal e Estadual do Idoso, 

fato que não comprovamos nas outras Unidades. Se, sem dúvida alguma, é 

preciso estimular em todas elas a intervenção social mais ampla, tendo em vista a 

concretização de direitos e, consequentemente, a construção de caminhos 

libertadores da opressão, não se devem marginalizar desdobramentos que afetam 

outros tipos de participação cidadã, tais como, o projeto futuro da Sra. C que 

deseja alfabetizar adultos. Pergunto-me se projetos dessa natureza não poderiam 

ser viabilizados nas próprias Unidades. Seriam bem interessante! 

Outra questão importante diz respeito à remissão à tecnologia como 

ferramenta para que se possa evoluir (não ficar parado no tempo). De fato, elas 

permitem conexões mais amplas. No corpo da análise, sugeri que a promoção de 

encontros virtuais entre grupos de idosos de diferentes partes do planeta 

permitiriam uma profunda troca de experiências. Saber como vivem velhos no 

mundo pode produzir transformações no sentido de que experiências bem 

sucedidas possam se tornar fatos reais em qualquer lugar do planeta. O Sesc não 

tem dialogado com o contexto globalizado até esse ponto. Com a globalização, 

estamos mais perto de construir uma forma de conhecimento concreto do mundo 

tomado como um todo e das particularidades dos lugares, que incluem condições 

físicas, naturais ou artificiais e condições políticas. Como discuti no capítulo 2, 

isso poderia ajudar a evitar o risco de cair numa espécie de pensamento único. A 

tomada de consciência da totalidade do ser no mundo seria determinada pelo 

atravessamento da diversidade de experiências subjetivas. E, assim, problemas 

locais deixariam de ser enfrentados de maneira isolada ou descontextualizada 

das influências e determinações mundiais.  
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Ao realizar esta síntese de dados cruzados, chego a conclusão de que os 

idosos se envolvem em atividades socioeducativas porque, portadores de 

experiências já incorporadas na sua história de vida, precisam, como sujeitos 

históricos, responder às estruturas sociais do seu tempo e aos desafios de seu 

contexto vital globalizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Este trabalho de pesquisa, como disse na introdução, tem vínculo direto 

com a minha prática profissional no Programa Trabalho Social com Idosos (TSI), 

do Sesc SP. Diante de uma inquietação pessoal e profissional, resolvi fazer uma 

formação que propiciasse reflexão, entendimento para as minhas interrogações e 

contribuísse para a proposição de novas ações ao Programa.  

No foco deste empreendimento, fui motivada a aprofundar e articular os 

conhecimentos construídos nas áreas da Gerontologia, Educação e Serviço 

Social, o que acabou dando forma ao capítulo 1 desta dissertação. Isso porque, 

com o reconhecimento de que a educação de idosos é questão que atravessa 

esses três campos, pareceu-me necessário e consequente, ao final da reflexão ali 

realizada, abordar o tema da transdisciplinaridade. Não sem razão, no capítulo 3, 

os conceitos centrais de cada uma destas áreas se tornaram operadores de 

leitura dos dados coletados em minha pesquisa de campo, que contou, ainda, 

com a discussão realizada no capítulo 2 cujo foco esteve voltado para 2 temáticas 

complementares à questão que envolve a educação de idosos, quais sejam: o 

contexto globalizado no qual se dá o atual envelhecimento populacional e, dentro 

dele, como se assegura, no âmbito dos direitos humanos, o direito à educação 

para esse segmento etário.  

Valendo-me da metodologia de estudo de casos múltiplos pude chegar à 

conclusão de que o TSI, que assume o compromisso com uma educação 

libertadora, segundo os idosos que dele participam, produz um impacto altamente 

positivo na sua qualidade de vida. Vale trazer à cena novamente os significantes 

que esses sujeitos invocaram para significar a experiência socioeducativa 

promovida pelo Programa do Sesc SP nas Unidades Bauru, Consolação e 

Itaquera: “fortelecimento”, “mudança”, ”evolução”, “transformação”, 

“renascimento”, “liberdade”, “abertura”, “empolgação”, entre outros.  

Também, que a metodologia adotada, a da ação comunitária ou 

metodologia de grupo, parece mesmo ser a mais adequada para o 

desenvolvimento de uma proposta educativa assentada no compromisso da 
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politicidade e dialogicidade. Assim, não apenas os idosos educandos são 

atravessados pelos conhecimentos que com eles se compartilham, mas o TSI 

abre espaço para se deixar atravessar pelos saberes acumulados na experiência 

de vida destes mesmos sujeitos que, nesta posição, se tornam educadores. Isso 

torna o terreno fértil para intervenções sociais profícuas, até mesmo no sentido de 

subverter discursos discriminatórios, preconceituosos sobre a velhice.  

Isso me dá a oportunidade de retomar aqui o tema da transdisciplinaridade. 

No capítulo 1 eu já havia indicado que ela é um sistema conceitual que se 

fundamenta na ideia de que fenômenos complexos exigem a diluição das 

fronteiras disciplinares para que um novo conhecimento resulte do 

entrecruzamento de diferentes saberes, incluindo aí os que não são científicos. 

Pois bem! Nesta dissertação, as conclusões e proposições a que se pode chegar 

no item relativo aos “resultados” são consequentes do cruzamento de conceitos 

forjados em diferentes campos da ciência, articulados com os saberes enunciados 

pelos idosos participantes do TSI. Tenho plena certeza de que esse é um passo 

pequeno na direção do que é preciso fazer para se atingir uma abordagem 

transdisciplinar. Contudo, meu esforço procurou não marginalizar a complexidade 

da questão que envolve a educação de idosos.  

Termino essas breves considerações finais colocando em relevo o fato de 

que tal trabalho de dissertação só se tornou possível porque o Sesc SP não 

apenas tem investido na Gerontologia Educacional, mas também na Educação 

Gerontológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Referências Bibliográficas 

 

ABREU, M. M. A dimensão pedagógica do Serviço Social: bases histórico-

conceituais e expressões particulares na sociedade brasileira. Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo, n.79, set., 2004.  

______. Serviço Social e a organização da cultura: perfis pedagógicos da prática 

profissional. São Paulo: Cortez, 2002. 

______. Perfis pedagógicos da organização da cultura e a institucionalização do 

Serviço Social – demarcações do princípio educativo da prática do Assistente 

Social. In: Serviço Social e a organização da cultura:perfis pedagógicos da prática 

profissional. São Paulo: Cortez, 2002a, p. 83-161.  

AMARO, S. A. et al. Serviço social na escola: o encontro da realidade com a 

educação. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 

ANDER-EGG, E. El trabajo social como acción liberadora. Cuadernos de Trabajo 

Social, Buenos Aires, n. 9, 1974. 

______.¿Qué es la Animacion Socio Cultural?. Centro de Cultura Popular. Santa 

Cruz de Tenerife, 1988. 

______. Metodologia y pratica de la animación sociocultural. Buenos Aires: 

Humanitas, 1991. 

ANDRADE, M. M. Introdução a Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2005. 

ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

BARROS,A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Projeto de pesquisa: propostas 

metodológicas. Petrópolis (RJ): Vozes, 1990. 

BERNET, J. Conceito, discurso e universo da animação sociocultural. In: 

Animação Sociocultural - Teorias, programas e âmbitos. Lisboa: Instituto Piaget, 

2004, p. 19-44. 



138 
 

BORGES, G. M.; CAMPOS, M. B.; SILVA, L. G. C. Transição de estrutura etária 

no Brasil: oportunidades e desafios para a sociedade nas próximas décadas. In: 

Mudança Demográfica no Brasil no Início do Século XI - Subsídios para as 

projeções da população.  Série Estudos & Análises. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 9.853 - de 13 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1946/9853.htm>. Acesso em 19 jul. 2015. 

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível 

em:<http://www.portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola>. Acesso em 20 jul. 2015. 

______. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em 12 nov. 2015. 

BREDEMEIER, S. M. L. Conselho do Idoso como espaço público. Serviço Social 

& Sociedade. São Paulo, ano XXIV, n. 75, 2003, p. 84-102. 

CACHIONI, M.; NERI, A. L. Educação e gerontologia: desafios e oportunidades. 

Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, Passo Fundo, 99-115, 

2004. 

______. M. Quem educa os idosos? Um estudo sobre professores de 

universidades da terceira idade. 1ª ed. Campinas: Alínea, 2003. 

CAMARANO, A. A. “Mulher idosa: suporte familiar ou agente de mudança?”, 

Estudos avançados, vol. 17, n.49, São Paulo: SciELO, set./dez 2003. 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2015. 

CARDOSO, F. G.; MACIEL, M. Mobilização social e práticas educativas. In: 

Capacitação em Serviço Social e Política Social. Brasília, DF: UnB, Centro de 

Educação Aberta, Continuada a Distância, módulo 4, 2000, p. 139-150. 

CEBRAP. Relatório de Pesquisa - Trabalho Social com Idosos no Sesc SP, 02 

julho de 2015. 



139 
 

CORTELLETTI. I. A.; CASARA, M. B. Projeto Pedagógico como fator educativo 

de promoção para bem-envelhecer. In: Educação e envelhecimento humano. 

Caxias do Sul, RS: Educs, 2006. 

DEBERT, G. G. Gênero e Envelhecimento. Estudos Feministas. v. 2, n. 3, 1994, 

p. 33-51. 

______. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 

envelhecimento. São Paulo: Edusp; Fapesp, 1999.  

Declaração Universal dos Direitos Humanos - de 10 de dezembro de 1948.UNIC, 

Rio/005, janeiro 2009. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-

content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em 25 out. 2015. 

DELORS, J. (Coord.) et al. Educação: um tesouro a descobrir. 7. ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília (DF): UNESCO, 2012. 

DOLL, J. Educação e envelhecimento - fundamentos e perspectivas. In: Revista A 

Terceira Idade. v.19, n.43, Sesc: São Paulo. out. 2008, p.7-26. 

DOLL, J.; RAMOS A. C.; BUAES C. S. Educação e Envelhecimento. In: Educação 

& Realidade. v.40, n.1, Porto Alegre, jan./mar. 2015. 

DUARTE, Sérgio Guerra. Dicionário brasileiro da educação. Rio de Janeiro: 

Edições Antares: Nobel, 1986. 

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade-transdisciplinaridade: visões culturais e 

epistemológicas. In: O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008. p. 

17-28. 

______. Dicionário em construção: interdisciplinaridade. 2. ed., São Paulo: Cortez, 

2002. 

FERRIGNO, J. C. Co-educação entre gerações. Rio de Janeiro: Vozes; São 

Paulo: Sesc, 2003. 

______.; LEITE, M. L. C. B. de; ABIGALIL, A. Centros e Grupos de Convivência 

de Idosos: da conquista do direto ao lazer ao exercício da cidadania. In: 

http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf


140 
 

FREITAS, FREITAS, E. V. de et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

48 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014a. 

______. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2014b. 

______. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1994. 

______. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

______. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

______. Papel da educação na humanização. Salvador: Faculdade de Educação 

da Bahia, Ano 6, n.7, jan. a jun., 1997, p. 9-32. 

______. Política e educação: ensaios. 5 ed., v. 23. São Paulo: Cortez, 2001. 

______. Meu sonho é sonho da liberdade. In: FREIRE, A. M. (Org). Pedagogia da 

tolerância. São Paulo: UNESP, 2004. 

GADOTTI, M. Boniteza de um sonho - ensinar-e-aprender com sentido, Novo 

Hamburgo: Editora da Feevale, 2003. 

GLENDENNING, F. Educational gerontology in the future: Unanswered 

questions", en Silvanasi  Gregorio (ed.): Social gerontology: new directions. New 

York: Croom Helm, 1987. 

GLENDENNING, F.; BATTERSBY, D. Why you need educational gerontology and 

education for older adults: a statement of first principles. En F. Glendenning y K. 

Percy (eds.): Ageing, education and society. Readings in educational gerontology. 

Keele: Association for Educational Gerontology, 1990, p. 219-231. 

GONÇALVES, I. C. S. Oficina de Memória: prática social de oportunidade para o 

envelhecimento ativo. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2015. 



141 
 

História dos bairros paulistanos - Consolação - Banco de Dados Folha. Disponível 

em: < http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_consolacao.htm>. Acesso em: 10 set. 

2015. 

IAMAMOTO, M. V. & CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1983. 

IAMAMOTO, M. V. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2005. 

______. M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 1998.  

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

KONOPKA, G.Serviço Social de grupo:Um processo de ajuda. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1972. 

LACERDA, S. M. Universidade aberta da 3ª idade: representações da velhice. 

2009, 94f. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2009.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Metodologia do Trabalho Científico. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

LEMIEUX, A.; VELLAS, P. L'education universitaire des persones agées, en 

Perspectives, vol.22, nº1 Montréal, 1986. 

LEMIEUX, A. Los programas universitarios para mayores. Enseñanza e 

investigación. Madrid: IMSERSO, 1997. 

LODOVICI, F. M. M.; SILVEIRA, N. D. R. Interdisciplinariedade: desafios na 

construção do conhecimento gerontológico. In: Estudos interdisciplinares sobre o 

envelhecimento. Porto Alegre (RS), 16(2), p. 291-306. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/24814/15444>. Acesso em 2 fev. 2012. 

LOPES, M. de S. A animação sociocultural em Portugal. Revista Iberoamericana, 

vol.1, n.1, Portugal, out.2006/fev.2007. 

http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/24814/15444


142 
 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Disponível em: 

<http://douwnload.inep.gov.br/download/70anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf

>. Acesso em 19 jul. 2015. 

MARTÍNEZ, M. S. Haciendo Avanzar la Gerontagogía: apriendendo de la 

experiencia canadiense. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria n. 6-7 

Segunda Época. Dezembro 2000-Junho 2001. p. 243-262. 

MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

MERCADANTE, E.; BRANDÃO, V. M. A. T. Envelhecimento ou Longevidade? 

São Paulo: Paulus, 2009. 

MESSY, J. A pessoa idosa não existe. Uma abordagem psicanalítica da velhice. 

São Paulo: Editora Aleph, 1992/1999. 

MINAYO, M. C. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 33 ed. Rio 

de Janeiro: Vozes, 2013. 

MIOTO, R. C. Orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e 

famílias. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Unidade 

V. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 

MIRANDA, D. S. O Sesc e o seu papel na cultura. Disponível em: 

<www.blogacesso.com.br/?p=30>.Acesso em 19 jul. 2015. 

MORAES, Maria Cândida. Uma educação para a era das relações. In: O 

paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus, 1997. p. 209-228. 

MOREIRA, C. F. N. O trabalho com grupos em serviço social: a dinâmica de 

grupo como estratégia para reflexão crítica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014. 

MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 2 ed. São 

Paulo/Brasília. Cortez/UNESCO, 2000. 

______. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. 



143 
 

NERI, A. L. Gerontologia. Campinas, SP: Editora Alínea, p. 92-94, 2005. 

Disponível em: <http://gerovida.blog.br/2013/01/28/as-8-premissas-da-fisioterapia-

gerontologica/>. Acesso em 18 jun. 2013. 

______. Envelhecimento e qualidade de vida na mulher. In: Congresso Paulista 

de Geriatria e Gerontologia, 2., 2001, São Paulo. Anais.São Paulo: GERP, 2001. 

Disponível em: 

<http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/maio2007/2congresso.pdf.> Acesso em: 

20 jan. 2014. 

______. (Org.). Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira 

idade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Sesc SP, 2007. 

NEVES, S. A. H. Velhice: Complexa Idade - O paradigma da complexidade e sua 

importância para o campo da Gerontologia. 2013, 81f. Dissertação de Mestrado 

em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013. 

OLIVEIRA, J. F. P.; PESSINI L. Espiritualidade e Finitude na "Religiosidade" do 

Envelhecimento. In: Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3. ed. Editora 

Guanabara Koogan, 2011. 

OTTONI, B. V. História do Serviço Social: contribuição para a construção de sua 

teoria. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1978. 

ONU. Plano de ação internacional para o envelhecimento.Tradução de Arlene 

Santos. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, Série Institucional em 

Direitos Humanos; v. 1, 2003. 

PEREIRA, R. S.; CURIONI, C. C.; VERAS, R. Perfil demográfico da população 

idosa no Brasil e no Rio de Janeiro em 2002, v.1, 2003, p. 43-59. 

PÉREZ, V. J. V. Perspectiva comparada da animação sociocultural. In J. T. Bernet 

(Coord.), Animação sociocultural: teorias, programas e âmbitos. Lisboa: Editorial 

Ariel/Instituto Piaget, 2004, p.85-100. 

_____. A animação sociocultural na Europa – Conferencia inaugural da 

licenciatura em Animação Sociocultural da UTAD – Chaves. In A. N. Peres & M. 

http://gerovida.blog.br/2013/01/28/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/
http://gerovida.blog.br/2013/01/28/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/


144 
 

S. Lopes (Coord.), Animação sociocultural e os novos desafios XXI. Chaves: 

Edição APAP 2007, p.35-42. 

PETERSON, D. A. Who are the educational gerontologists¿ In: Educational 

Gerontology, 5, 1980. 

PETERSON, D. A. Educational Gerontology: the state of the art. Educational 

Gerontology: an international quarterly, Washington, DC: Hemisphere, v.1, 1976, 

p. 61-73. 

PIANA, M. C. Serviço Social e Educação: olhares que se entrecruzam. Serviço 

Social & Realidade, Franca, v. 18, n. 2, 2009, p. 182-206. 

PINHEIRO, C. C. Idosos Cuidadores de Idosos: Estresse e suas Implicações. 

2013. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 2013. 

PNUD. Ranking IDHM 2010. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/ranking-idhm-municipios-2010.aspx>. Acesso em: 11 

nov. 2015. 

PNUD. O que é desenvolvimento humano. Disponível em: < 

<http://www.pnud.org.br/IDH/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH>. 

Acesso em: 27 dez. 2015. 

SALGADO, C. D. S. Mulher idosa: a feminização da velhice. Estudos 

interdisciplinares e envelhecimento. Porto Alegre, v.4, p. 7-19, 2002. Disponível 

em: <http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/4716>. Acesso em: 07 mar. 2013. 

SALGADO, M. A. Velhice, uma nova questão social. São Paulo: SESC/GETI, 

1982.  

SANTOS, A. Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios 

para resgatar o elo perdido.Revista Brasileira de Educação, v.13, n.37, 2008, 

p.71-83.Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf>. Acesso em: 

20 maio 2015. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização - do pensamento único à consciência 

universal. 6ª ed. São Paulo: Record, 2001a. 

http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/ranking-idhm-municipios-2010.aspx
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf


145 
 

______. Geógrafo ataca o uso político de estatísticas. Entrevista com o professor 

Milton Santos, concedida a: ROIFFE, A. G. Folha de S. Paulo, Caderno Especial, 

27 de mar. de 2001b. 

______.O espaço da cidadania e outras reflexões. Org. por Elisiane da Silva; 

Gervásio Rodrigo Neves; Liana Bach Martins. Porto Alegre: Fundação Ulysses 

Guimarães, Coleção O Pensamento Político Brasileiro; v.3, 2011.  

______. O país distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: SP: 

Publifolha, 2002. 

______. Por uma Pedagogia do Conflito. In: Contra o desperdício da Experiência, 

Porto Alegre: Redes Editora, 2009. 

SÃO PAULO. Bairro Itaquera - Disponível em: 

<http://www.spbairros.com.br/itaquera/>. Acesso em: 11 set. 2015. 

SECRETARIA DE SAÚDE. Envelhecimento populacional no município de São 

Paulo. Boletim CEInfo Informativo do Censo Demográfico 2010. Coordenação de 

Epidemiologia e Informação. nº 03, 2012. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boleti

m_CEInfo_Censo_03.pdf>. Acesso em 17 jan. 2016. 

SESC. O século da terceira idade. São Paulo: SESC, 2003. 

_____. O que pode um encontro: o Programa Trabalho Social com Idosos do 

Sesc e a sociabilização como elemento transformador nas ações voltadas para a 

pessoa idosa. In: A Terceira Idade: estudos sobre envelhecimento, São Paulo: 

Sesc /GETI, v. 24, n. 58, nov. 2013, p. 6-22. 

SILVEIRA, N. D. R. A pessoa idosa: educação e cidadania. São Paulo: Secretaria 

Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social: Fundação Padre Anchieta, 

2009. 

STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. Dicionário Paulo Freire. 2ª ed., Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

TODARO, M. de Á. Educação Permanente. In: Palavras-chave em gerontologia, 

Campinas, SP: Alínea, 3ª ed., 2008, p. 63-67. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Censo_03.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Censo_03.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Censo_03.pdf


146 
 

VIEIRA, B. O. História do serviço social: contribuição para a construção de sua 

teoria. Rio de Janeiro: Agir, 1977. 

WANDERLEY, M. B. Conceitos de animação sociocultural. Disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/5/frames/fr_conceitos.aspx. 

Acessoem8 dez.15. 

YIN, R. K. Aplications of case study research. Thousand Oaks: SAGE 

Publications, 1993. 

_____.Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

  

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/5/frames/fr_conceitos.aspx


147 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Anexo 1 – Formulário de Identificação dos Participantes 

  

 

Entrevista nº: _____________________________ 

Município: __________________________________ 

Unidade Operacional do Sesc: __________________ 

Data da entrevista: ____/____/______  Horário de início: ____:____ 

       Horário de término: ____:____ 

 

 

Bloco I - Identificação 

Nome 

_____________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ___/___/______ 

 

Sexo:(  ) Feminino    (   ) Masculino 

 

Cor/Raça (  ) Branca  (  ) Parda  (  ) Indígena 

  (  ) Preta  (  ) Amarela   

 

Estado Civil (  ) Solteiro(a) (  ) Viúvo(a)  (  ) Separado(a) 

  (  ) Casado(a) (  ) União Estável (  ) Divorciado(a)   

 

Nacionalidade(  ) Brasileira (  ) Outros_________________ 

 

Natural de____________________ 

 

Reside(  ) Sozinho   (  ) Esposo(a)   (  ) Filhos   (  ) Outros __________________ 

 

Município que reside atualmente _______________________________________ 

 

Qual foi seu último ramo de atividade?(  ) Comércio   (  ) Serviços  (  ) Indústria 

             (  ) Agropecuária     (  ) Outros __________ 
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Profissão ______________________ 

 

Se aposentado, qual o tipo de sua aposentadoria? 

(  ) por tempo de trabalho   (  ) por idade   (  ) por invalidez   (  ) Outra __________ 

 

Atualmente está trabalhando?(  ) Sim    (  ) Não  Em que?___________________ 

 

Renda Mensal:(  ) 1 Salário Mínimo 

     (  ) entre de 1 e 2 Salários Mínimos 

     (  ) entre de 3 e 5 Salários Mínimos 

     (  ) entre de 6 e 10 Salários Mínimos 

     (  ) acima de 10 Salários Mínimos 

 

Qual a sua fonte de renda? 

(  ) Aposentadoria   (  ) Pensão   (  ) Trabalho remunerado   (  ) Aluguel 

(  ) Negócio próprio  (  ) Auxílio de parentes ou amigos   (  ) Outros Quais? ______ 

 

Religião: (  ) Católica    (  ) Evangélica   (  ) Espírita    (  ) Outras Qual? _________ 

 

Escolaridade:(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

  (  ) Ensino Fundamental Completo 

  (  ) Ensino Médio Incompleto 

  (  ) Ensino Médio Completo 

  (  ) Superior Incompleto 

  (  ) Superior Completo 

 

Matrícula no Sesc: (  ) Credencial Plena 

   (  ) Credencial Atividade    

   (  ) Matrícula de Interesse Social - MIS 
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Anexo 2 - Entrevista semidiretiva 

 

1. O que é ser velho para o senhor? É o mesmo que ser idoso? 

2. O senhor se sente velho/idoso? 

3. Faz sentido para o senhor dizer que também na velhice se aprende? 

4. Me fale um pouco sobre quem é o senhor. 

5. Como, quando e porque o senhor chegou ao Sesc? 

6. Que atividades o senhor mais gosta de participar no Sesc? Por quê? 

7. O que o senhor diz dessa experiência de participar do Programa Trabalho 

Social com Idosos, aprendeu coisas novas, relembrou outras coisas no 

Sesc? 

8. Participar de atividades socioeducativas tem influenciado na sua vida 

cotidiana? Como? 

9. O que o senhor pensa sobre atividades que misturam pessoas de idades 

diferentes? 

10. O que é que o senhor faz no seu tempo livre? 

11. Quais são os seus planos para o futuro? 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

NOME DO PARTICIPANTE: ________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/_____ IDADE:________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: TIPO: ____ Nº ________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

BAIRRO:__________________ CIDADE: _________________ ESTADO: ____ 

CEP: _______________ FONE: __________________________ 

 

Eu, ____________________________________________________________, 
declaro, para os devidos fins ter sido informada(o) de forma suficiente a respeito da 
pesquisa: Ações Socioeducativas na Educação Permanente: construção de saberes 
na velhice" desenvolvida pela aluna Sandra Carla Sarde Mirabelli, sob  orientação da 
Profª Dra. Suzana Carielo da Fonseca, do Programa Estudos Pós-Graduados em 
Gerontologia da PUC - SP.  

A pesquisa tem por objetivo investigar as contribuições da ações 
socioeducativas para uma reflexão que envolve as áreas da educação, gerontologia e 
serviço social.  

Estou ciente de que este material será utilizado para apresentação de: pesquisa e 
respectivos relatórios e textos, observando os princípios éticos da pesquisa científica.  

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo 
sobre minha participação, quando da apresentação dos resultados em publicação 
científica.  

Fui esclarecido de que poderei me recusar a participar ou a responder algumas das 
questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a 
minha decisão. 

 
_____________________________, ________ de _______________ de 2015. 
 
 
__________________________  _______________________________ 
Pesquisador responsável    Assinatura do Participante 
Sandra Carla Sarde Mirabelli 
E-mail: sandramirabelli@ig.com.br 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________  ____________________________ 

 
 
 

mailto:sandramirabelli@ig.com.br
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Anexo 4 - Instrumento utilizado no Caso piloto 

  

Entrevista nº: _____________________________ 

Município: __________________________________ 

Unidade Operacional do Sesc: __________________ 

Data da entrevista: ____/____/______  Horário de início:____:____ 

       Horário de término: ____:____ 

 

 

Bloco I - Identificação 

Nome 

_____________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ___/___/______ 

 

Sexo:(  ) Feminino    (   ) Masculino 

 

Cor/Raça (  ) Branca  (  ) Parda  (  ) Indígena 

  (  ) Preta  (  ) Amarela   

 

Estado Civil (  ) Solteiro(a) (  ) Viúvo(a)  (  ) Separado(a) 

  (  ) Casado(a) (  ) União Estável (  ) Divorciado(a)   

 

Nacionalidade (  ) Brasileira (  ) Outros_________________ 

 

Natural de____________________ 

 

Reside(  ) Sozinho   (  ) Esposo(a)   (  ) Filhos   (  ) Outros __________________ 

 

Município que reside atualmente _______________________________________ 

 

Qual foi seu último ramo de atividade? (  ) Comércio   (  ) Serviços  (  ) Indústria 

      (  ) Agropecuária (  ) Outros ___________ 
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Profissão ______________________ 

 

Se aposentado, qual o tipo de sua aposentadoria? 

(  ) por tempo de trabalho   (  ) por idade   (  ) por invalidez   (  ) Outra __________ 

 

Atualmente está trabalhando? (   ) Sim    (   ) Não  Em que?__________________ 

 

Renda Mensal: (  ) 1 Salário Mínimo 

   (  ) entre de 1 e 2 Salários Mínimos 

   (  ) entre de 3 e 5 Salários Mínimos 

   (  ) entre de 6 e 10 Salários Mínimos 

   (  ) acima de 10 Salários Mínimos 

 

Qual a sua fonte de renda? 

(  ) Aposentadoria   (  ) Pensão   (  ) Trabalho remunerado   (  ) Aluguel 

(  ) Negócio próprio  (  ) Auxílio de parentes ou amigos   (  ) Outros Quais? ______ 

 

Religião:(  ) Católica    (  ) Evangélica   (  ) Espírita    (  ) Outras Qual? _________ 

 

Escolaridade:(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

  (  ) Ensino Fundamental Completo 

  (  ) Ensino Médio Incompleto 

  (  ) Ensino Médio Completo 

  (  ) Superior Incompleto 

  (  ) Superior Completo 

 

Matrícula no Sesc: (  ) Credencial Plena 

   (  ) Credencial Atividade    

   (  ) Matrícula de Interesse Social - MIS 
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Roteiro para Entrevista Semidiretiva 

 

1. Me fale um pouco sobre a sua história de vida, aquilo que o senhor acha 

interessante para essa pesquisa. 

2. Como e quando o/a sr(a). chegou ao Sesc? 

3. O que é ser idoso para o/a sr(a).? 

4. O/a sr(a). se sente idoso? 

(   ) Sim    (   ) Não    Porque? 

5. Se o/a sr(a). não é idoso, qual o termo que melhor define o que o/a sr(a). é, 

pensando que o/a sr(a). tem ____ anos? 

6. Quando o/a sr(a) acha que chegamos à velhice, ou que ficamos idosos? 

7. O/a sr(a). está falando isso porque a maioria das pessoas que o/a sr(a). 

conhece(ou encontra) se enquadram nesse jeito de viver? 

8. O que o/a sr(a). pode nos dizer dessa experiência de participar do 

Programa Trabalho Social com Idosos? 

9. Faz sentido para o/a sr(a). dizer que também na velhice se aprende? 

10. O sr diria que aprendeu coisas novas no Sesc? O que? 

11. Como o/a sr(a). se informa sobre a programação realizada no Sesc? 

12. Que atividades o/a sr(a). mais gosta de participar no Sesc? Por quê? 

13. Participar de atividades socioeducativas tem influenciado na sua vida 

cotidiana? Como?  

14. Em pesquisa recente constatamos que 56% dos idosos que frequentam o 

Sesc preferem atividades combinadas com todas as idades. Você se 

sentiria melhor combinando? (   ) Sim    (   ) Não Por quê? 

15. O que é que o/a sr(a). faz no seu tempo livre? 

16. O que o/a sr(a). gostaria de fazer no seu tempo livre? Por quê? 

17. O o/a sr(a). gosta de ler?Tem algum lugar que o senhor frequenta 

exatamente para fazer isso? 

18. E de dançar o/a sr(a). gosta? Mas porque o o/a sr(a).nunca quis aprender? 

19. Quais são os seus planos para o futuro? 
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Anexo 5 - Carta para Autorização da Pesquisa 

 

 

 

São Paulo, 25 de agosto de 2015. 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, informo que em virtude da realização do curso de Mestrado em 

Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica  de São Paulo PUC SP, na área 

de concentração de Gerontologia Social, estou desenvolvendo a pesquisa 

intitulada Ações Socioeducativas na Educação Permanente: construção de 

saberes na (e da) velhice, sob orientação da Profª Dra. Suzana Carielo da 

Fonseca, do Programa Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC - SP.  

A pesquisa tem por objetivo investigar as contribuições da ações 

socioeducativas para uma reflexão que envolve as áreas da educação, 

gerontologia e serviço social.  

Assim, solicito autorização para que eu, Sandra Carla Sarde Mirabelli, funcionária 

desta Entidade, possa realizar a pesquisa nas Unidades Operacionais de Bauru, 

Consolação e Itaquera, junto aos idosos participantes do Programa Trabalho 

Social com Idosos do Sesc SP.  

Informo que todo o material coletado será utilizado para apresentação do trabalho 

acima referenciado, observando os princípios éticos da pesquisa científica.   

 

Atenciosamente, 

 

Sandra Carla Sarde Mirabelli 
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Anexo 6 - Tabela comparativa de dados sociodemográficos entre os 

municípios de Bauru, São Paulo, estado de São Paulo e Brasil, com 

destaque para pessoas acima de 60 anos. 

 

Idade Bauru São Paulo (município) São Paulo (estado) Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 10.569 10.178 361.709 349.218 1.361.616 1.313.756 7.016.614 6.778.795 

5 a 9 anos 11.499 10.979 385.672 372.607 1.457.203 1.403.430 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 13.185 12.734 438.356 429.074 1.687.826 1.637.087 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 13.660 13.039 420.552 421.705 1.667.482 1.636.426 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 15.254 14.488 489.432 502.227 1.835.222 1.802.466 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 15.696 15.618 519.694 554.889 1.881.495 1.908.294 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 14.398 14.716 481.258 528.818 1.741.346 1.815.101 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 12.602 13.232 423.024 465.660 1.549.270 1.634.851 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 11.896 12.668 385.172 427.807 1.444.230 1.536.444 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 11.139 12.673 342.042 400.678 1.308.853 1.444.270 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 9.796 11.440 301.852 365.806 1.149.501 1.286.603 4.834.88 5.305.231 

55 a 59 anos 8.036 9.501 243.863 304.250 930.303 1.057.688 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 6.092 7.473 183.012 240.043 705.940 831.069 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 4.521 5.778 127.020 175.318 499.180 609.906 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 3.495 4.723 95.214 142.087 371.655 484.550 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 2.421 3.739 64.324 106.645 246.532 354.796 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 1.492 2.500 41.305 78.206 150.452 246.113 668.589 998.311 

85 a 89 anos 635 1.198 17.737 39.468 63.558 121.030 310.739 508.702 

90 a 94 anos 210 475 5.877 15.357 20.758 45.806 114.961 211.589 

95 a 99 anos 39 114 1.270 4.228 4.534 12.323 31.528 66.804 

Mais de 100 anos 14 22 247 780 917 2.317 7.245 16.987 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. 


