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RESUMO 

 

A presente pesquisa, de natureza qualitativa, buscou analisar a relação 
indivíduo/grupo e a dimensão dos signif icados das práticas artístico-musicais, 
com ênfase na participação social de homens idosos no Projeto Vida Ativa. O 
referido projeto teve início em 2005, na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia ‒ UESB, no campus de Vitória da Conquista (lócus da pesquisa) e 
atende atualmente a um público de 150 pessoas idosas, por ano, sendo que, em 
média, 29% destes, são do sexo masculino. A representação masculina no 
grupo chama a nossa atenção, pois, de acordo com as nossas observações, há 
grande resistência à participação de homens, em projetos desta natureza. 
Alicerçados em pressupostos da etnografia o estudo tomou como apoio do 
referencial teórico da antropologia interpretativa de Geertz, e com base na 
metodologia apresentada por esse autor estabelecemos para o trabalho prático: 
a observação participante, a realização de entrevistas e a seleção dos 
principais atores. A partir da leitura de documentos, definimos os núcleos de 
significado e as unidades de sentido, mapeando os campos de encontros e 
desencontros. Na composição da pesquisa destacam-se os estudos teóricos 
inovadores e interdisciplinares de Bosi, Sacks, Sennett, Elias, Kisnerman e 
Morin que contribuem para o crescente diálogo entre as ciências 
sociais/antropologia, a arte e o protagonismo social.  Os achados levam-nos a 
compreender que o envolvimento desses idosos com as atividades 
artístico/culturais em um grupo que os identi fica como atores de grande 
relevância e protagonistas das suas histórias, abrem espaços e oportunidades 
para diferentes expressões de part icipação social, e nos mostra como esses 
espaços construídos contribuem de forma significativa para o bem estar e a 
qualidade de vida no envelhecimento que, comumente, carece de legit imidade 
e lugar no conjunto das ações que dão vida e sentido ao mundo.  

 

Palavras-chave:  Arte. Envelhecimento. Part icipação Social. Cultura.
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ABSTRACT 

 

 

This research was qualitative, aimed at analyzing individual / group 
relationship and the size of the meanings of artistic and musical practices, 
with emphasis on social participat ion of older men in Active Life Project. 
This project began in 2005, at the State University of Southwest Bahia ‒  
UESB on campus in Vitória da Conquista (research locus) and currently 
serves an audience of 150 elderly people per year, with an average of 29 % of 
these are male. The male representation in the group draws our attention 
because, according to our observations, there is great resistance to the 
participation of men in projects of this nature. Grounded in assumptions of 
ethnography study took as supporting the theoretical framework of 
interpretative anthropology of Geertz, and based on the methodology 
presented by the author to establish the practical work: participant 
observation, interviews and selection of the main actors. From the reading of 
documents, we define the core meaning and sense units, mapping the fields 
and disagreements. In the composition of the survey highlight the innovative 
and interdisciplinary theoretical studies Bosi, Sacks, Sennett, Eli jah 
Kisnerman, Morin and contributing to the growing dialogue between the 
social sciences, anthropology, art and social leadership. The findings lead us 
to understand that the involvement of these elderly people with artistic /  
cultural activit ies in a group that identi fies them as highly relevant actors and 
protagonists of their stories, open spaces and opportunit ies for di fferent  
expressions of social participat ion, and shows us how these constructed 
spaces contribute significantly to the welfare and quali ty of l i fe in aging that 
often lacks legit imacy and place in the set of actions that give l i fe and 
meaning to the world.  
 
Keywords: Art.  Aging. Social Participation. Culture. 
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Prelúdio II  

 

 
Nós vamos passar. E é então que me pergunto às vezes: o que 
f iz eu? Que memória vou deixar para que, como queria 
Homero, as gerações futuras me cantem? Bem pouco é 
verdade. Mas nunca nada. Faço a minha parte: a do espanto. 
Ao me exprimir evocando uma “humanidade”, o que tenho em 
mente é toda história das vidas humanas ao longo dos milênios 
que nos são possíveis abarcar com os documentos e a 
imaginação.. .  

Antonio Brasi leiro 
 

 

 

Prelúdio: aquilo que precede ou anuncia algo; prólogo, prefácio, 

preâmbulo; este é o conceito do dicionário Aurélio online. O Prelúdio II é 

uma versão modificada do Prelúdio I, oriundo da Dissertação: “ Papagaio véio 

não aprende a falá!?” Um ensaio pol ifônico sobre os signif icados das 

vivências musicais em grupo de idosos portadores de doença de Parkinson. 

(CORONAGO, 2009) 

Rememorando o processo da escrita da dissertação de mestrado, 

marcada por uma vertente próxima do atual objeto de estudo, percebi que a 

compreensão da natureza da escolha dessa temática advém de uma trajetória 

profissional e pessoal, construída ao longo de um período acadêmico. Essa 

busca teve início em 1983, quando concluí o curso de Harmonia, Teoria, 

Morfologia e Piano, no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro 

e, nesse ano, iniciei  o curso de Licenciatura em Música pela Universidade 

Católica do Salvador/Bahia.  

É comum, no campo da Educação Musical, os estudiosos passarem 

grande parte do tempo estudando através de métodos convencionais do ensino 

da música, o que é potencialmente reafirmado nos Cursos Superiores de 

Música e, somente após a conclusão desses cursos é que surgem os desafios 

comuns à maioria dos recém-formados: a aplicação e a adequação das teorias 

às práticas. E assim, dentre as muitas possibi l idades na área de atuação no 

mercado de trabalho, optei por lecionar musicalização, piano e teclado em 

escolas particulares, atendendo crianças e adolescentes, uti l izando métodos 
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convencionais, pré-determinados pelas escolas, gerando grande insatisfação. 

Foi a minha experiência com um aluno adulto/ idoso que abriu novas 

possibil idades de intervenção e uma nova expectativa de resultados, tanto na 

execução quanto na realização de uma aspiração.  

É o caso do Sr. Francisco que, aos 64 anos de idade, nutria um sonho: 

tocar um instrumento; foi no nosso primeiro encontro que o revelou, 

expressando, também, o seu temor ao recitar o velho ditado popular 

“ baianês” ‒ papagaio velho não aprende a falar! ‒ Ouvindo-o, refleti e 

argumentei, sem muita certeza, que isso não procedia considerando, que os 

métodos ut i l izados nas escolas, na sua grande maioria, eram elaborados para 

crianças, e os repertórios oferecidos eram os convencionais inadequados para 

grande parte dos adultos. Somente após a matrícula do Sr. Francisco fui  

desafiada a buscar um caminho, uma metodologia que atendesse às 

expectativas comuns a um aluno com tal perfi l .  

O pensamento freir iano dá suporte às pedagogias participativas ou 

ativas, em que o processo de educação não significa um mero conjunto de atos 

de transmissão de conhecimentos, mas uma criação de oportunidades para a 

construção coletiva de saberes. Ensinar e aprender, segundo Freire (1970), se 

configuram num processo socialmente construído, pelo qual o educando se 

torna sujeito de seu conhecimento; através de ações mediadas pelo educador, 

ambos aprendem.  

Norteada pelo pensamento de Freire busquei ampliar a concepção de 

educação, e percebi as complexidades inerentes às diferentes l inguagens e 

formas de expressão e através de uma relação dialógica, considerando a 

cultura e o respeito às diferenças, iniciamos o processo de ensino.  

Nessa perspectiva, convidei o Sr. Francisco para um diálogo sobre as 

canções da sua preferência, sobre ritmos e do que gostaria de aprender a 

tocar. Em seguida, elaboramos uma relação de algumas dessas canções, e 

pude organizá-las por ordem de dif iculdades, observando os campos 

harmônicos, os intervalos melódicos, para posteriormente, definir um método 

que fosse ao mesmo tempo prazeroso e eficaz. Com relação às canções que 

não me eram desconhecidas, sol icitei que as trouxesse em discos ou fitas 

cassete ou que cantasse para eu pudesse ouvir e transferi-las para a parti tura. 

Assim, iniciamos as nossas aulas de teoria musical aplicada ao instrumento.  
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Como aluno determinado, inteligente e disciplinado, as práticas 

musicais começaram a fazer parte do cotidiano do Sr. Francisco e, após um 

ano de estudo, ele estreou no teclado, para um público de parentes e amigos 

no dia do seu aniversário. Tocou durante a festa por pouco mais de uma hora, 

e todos os convidados ficaram surpresos. Eu, particularmente, pude 

compreender e interpretar o significado daquele momento em sua vida.  

Muitos dos nossos sonhos são frustrados, por convicções que permeiam 

a nossa cultura do envelhecer ‒ uma visão l imitadora, preconceituosa, que 

vem sendo transformada lentamente, e que carece de uma profunda reflexão e 

de investimentos relevantes, capazes de alterar esse legado social.  

Retomando a história, provavelmente singular, do Sr. Francisco, 

concluímos que essa visão l imitadora, impressa na cultura do envelhecer e 

revelada nesse primeiro momento do nosso encontro foi, posteriormente 

substi tuída por um desejo que se tornou em realidade; atitudes como essa nos 

motivam a pensar na individualidade humana e como o nosso olhar deve ser 

ampliado para possíveis mudanças no decorrer da vida. 

Nessa trajetória (em 1998), ocupei o cargo de músico na Universidade 

Estadual da Bahia, Campus de Jequié, localizado a 150 Km de Vitória da 

Conquista, a cidade na qual resido. Trabalhando com projetos de extensão e 

pesquisa na área musical durante três anos, posso afirmar que a minha maior 

motivação para esse estudo partiu desse envolvimento, e deve-se às 

experiências com essa realidade, considerando as múltiplas possibil idades que 

a música oferece. No ano de 1999, fui convidada pela Profª Ms Edmeia 

Campos Meira, a participar do processo de implantação do Programa 

Universidade Aberta com a Terceira Idade ‒ UATI, um projeto 

interdisciplinar, reconhecido e aprovado pelo Departamento de Saúde e pela 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Esse projeto mobil izou a 

Universidade para o oferecimento de ações diversas, voltadas para o público 

idoso, quando realizamos a primeira Oficina de Cantoterapia, com expressiva 

aceitação da cl ientela. Foi fixado um público aproximado, de sessenta (60) 

pessoas, atividade desenvolvida numa sala de aula da Universidade, com um 

grupo assíduo e motivado, culminando com apresentações públicas em 

eventos importantes da instituição, da comunidade local e em outras cidades. 

Essas experiências desenvolvidas na UATI despertaram, em mim, um novo 
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olhar para as questões do envelhecer. E, a part ir de então, me integrei ao 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento ‒ GREPE. Muitas 

foram às ações desenvolvidas junto a esse grupo; tais ações me oportunizaram 

apresentar um trabalho no I Congresso de Geriatria e Gerontologia do 

Mercosul com o tema: “Cantando a vida na terceira idade”. Esse trabalho 

objetivava um redimensionamento das condições de vida do homem que 

vive/envelhece através do exercício sócio/polít ico/cultural, com práticas 

musicais que promovem a integração, o equilíbrio emocional e a ampliação 

dos conhecimentos de práticas culturais que valorizem a auto-estima, na 

perspectiva de uma vida em plenitude. Em decorrência dessas experiências fui 

convidada a realizar uma assessoria em música junto ao Projeto Tecnologias 

Assistivas Para Inclusão do Idoso Portador de Parkinson ‒ TAIP quando me 

motivei em agregar esse conhecimento à elaboração e defesa do referido 

Projeto de Mestrado intitulando-o: “Papagaio véio não aprende a falá!?” Um 

ensaio poli fônico sobre os significados das vivências musicais em grupo de 

idosos portadores de doença de Parkinson”. (CORONAGO, 2009) 

Com essas experiências novos questionamentos foram surgindo durante 

a elaboração do presente estudo, e deverão ser detalhados, de forma que 

compreendamos as relações e o mapeamento dos campos que definiram esse 

empreendimento.  

A pesquisa configurada em forma de tese traz, hoje, uma singular 

reflexão: parte da nossa experiência como coordenadora do Projeto Vida 

Ativa/UESB e de entrevistas aprofundadas com cinco homens idosos, maiores 

de setenta anos, que part icipam das ações oferecidas pelo projeto lembrando 

que, a história do referido projeto é revisitada constantemente através da 

memória social de outros sujeitos que participaram dessa construção.  

Corroborando Bosi (2003), “fomos ao mesmo tempo sujeito e objeto. 

Sujeito enquanto indagávamos, procurávamos saber. Objeto enquanto 

ouvíamos, registrávamos, sendo como que um instrumento de receber e 

transmit ir suas lembranças”.  

Como objetivo geral, buscamos anal isar a relação individuo/grupo e a 

dimensão dos significados das práticas artísticas/musicais neste contexto, 

como também, conhecer as dinâmicas interativas da participação social de 

homens idosos no projeto Vida Ativa; foram considerados os encontros e 
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relacionamentos construídos, bem como, buscar a compreensão das 

experiências humanas que se dão ao longo da vida, no mundo do trabalho do 

entretenimento e da arte. No desdobramento dessa pesquisa pude perceber 

como emergem as formas de negociação, solidariedade, valores, transmissão, 

trocas e simbologias.  

O projeto de extensão que se configurou como campo empírico dessa 

pesquisa teve início em 2005, na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, no campus de Vitória da Conquista, e atende a um público de 150 

pessoas idosas por ano, sendo que, em média, 29% destes, são do sexo 

masculino. A representação mascul ina no grupo despertou a nossa atenção, 

considerando que, de acordo com a cultura regional, há uma enorme 

resistência por parte dos homens a projetos desta natureza. Destacar a 

participação desses homens nas ações que foram desenvolvidas ao longo 

desses quase dez anos é interessante porque revela uma mudança de 

comportamento social; o Sr. Francisco de Souza Chagas oferece uma 

interessante l ição de vida quando assume, durante a nossa ausência para 

estudos de mestrado e doutorado, a coordenação geral do grupo de 

cantoterapia. Ele vê, nesse momento, uma oportunidade para transmitir as 

suas experiências, aconselhar as pessoas a buscarem melhorias da qualidade 

de vida, apoiar aqueles que se sentiam enfraquecidos emocionalmente e, 

principalmente garantir a continuidade do projeto. Conta que essa experiência 

trouxe um novo sentido para a sua vida após a aposentadoria, “sentia um 

vazio”, e desejava se ocupar de atividades que lhe dessem alegria e prazer.  

Na organização da tese ut i l izamos o termo “Movimento” delimitando 

cada capítulo, que foi  distribuído em quatro partes. No I movimento 

abordamos aspectos metodológicos, incluindo: a forma uti l izada para coleta e  

análise das informações; o local da pesquisa e os aspectos éticos do estudo. 

Para compor o II movimento traçamos o caminhar do Projeto Vida Ativa 

desde a sua concepção que inclui as principais ações, até o depoimento de 

alguns participantes do grupo. O III  movimento apresenta conceitos e 

referenciais teóricos que nortearam a proposta, e que nos auxil iaram nas 

análises, interpretações e considerações parciais desse estudo. O IV 

movimento contém os núcleos de signif icado e as unidades de sentido com 

base nas entrevistas, nos textos escritos e nas observações dos participantes. 
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As considerações finais foram expressas no IV movimento, que se inicia com 

a interpretação dos discursos e finaliza com o arremate da pesquisa. 

 

  
 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
I Movimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DA PESQUISA 

 



20 

 

1. COMPOSIÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo está pautado numa abordagem qual itativa, alicerçado 

em pressupostos da etnografia e apoiado no referencial teórico da 

antropologia interpretativa de Geertz. 

A pesquisa qualitativa constitui-se em uma modalidade que exige uma 

compreensão mais aprofundada dos fenômenos sociais e dos objet ivos da 

pesquisa. Assim, os métodos quali tat ivos enfatizam as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e sua razão de ser. Com essas 

característ icas, a pesquisa quali tat iva opta por estudos com um número menor 

de indivíduos em vez de grandes amostras com significância estatística. Tal 

aspecto é enfatizado por Geertz ao afirmar: 

 
Segundo a opinião dos l ivros-textos, prat icar etnografia é 
estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 
textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 
diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as 
técnicas e os processos determinados que definem o 
empreendimento. O que define é o esforço intelectual que ele 
representa: um risco elaborado para uma descrição densa. 
(GEERTZ, 1997) 
 
 

Para que a etnografia produza determinados dados que nos permitam 

compreender e interpretar o significado de determinados fenômenos ou 

comportamentos faz-se necessário o conhecimento de alguns pressupostos 

teóricos metodológicos.  

Para Geertz(1989) fazer etnografia é [.. .]  “como tentar ler um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses e incoerências emendas 

suspeitas e comentários tendenciosos”. Portanto, torna-se cada vez mais 

necessária a revisão de posturas, o que significa rever convicções e crenças 

teóricas, romper com uma visão convencional e perceber a transitoriedade dos 

sinais convencionais (CORONAGO, 2009). 

Diante dessas considerações estabelecemos como objet ivo geral 

investigar a relação indivíduo/grupo e a dimensão dos significados das 

práticas artíst ico/musicais, buscando perceber como emergem as formas de 

negociação, solidariedade, valores, transmissão, trocas e simbologias dos 

participantes do grupo. 
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Estudar a cultura, de acordo com o pensamento de Geertz (1989), é 

procurar entender a teia de significados construídos pelos homens em uma 

dada sociedade, e é nossa tarefa buscar interpretações dos sujeitos acerca de 

seu mundo social e dos modos de pensamento diretamente observáveis em 

suas experiências, construídas sob a direção dos significados dos símbolos 

comparti lhados. 

A observação e o envolvimento com essas experiências compart i lhadas 

são a base da nossa etnografia; consideramos que, nesta nos foi permit ido 

compreender a estrutura das relações que ocorrem a partir de uma 

determinada proposta, no conjunto de um projeto maior o que, 

concomitantemente, gera questões referentes a todos os envolvidos no 

processo. 

Com base na referida metodologia, estabelecemos para o trabalho 

prático: a seleção dos participantes com ênfase na trajetória de cinco idosos 

participantes do projeto e a real ização de entrevistas. Na abordagem da 

trajetória de vida uti l izamos duas modalidades de construção da escrita: uma 

proveniente da narrativa oral e outra construída pelo próprio autor. Essas 

construções em conjunto com a observação participante e as entrevistas 

realizadas, nos permitiram definir os núcleos de significado e as unidades de 

sentido para, em seguida mapear os campos de encontros e desencontros. 

Enfrentamos a primeira etapa quando selecionamos os principais 

sujeitos da pesquisa, optando por aqueles que têm uma relação mais estreita e 

explici ta com as ações do projeto, especialmente no que se refere ao Grupo de 

Cantoterapia. Embora todos os participantes desempenhem, de forma 

individual, um papel social no projeto, foram escolhidos cinco que se 

destacaram por uma atuação mais ativa, pela disponibil idade e, sobretudo, por 

uma realidade sociocultural di ferenciada. A figura a seguir demonstra parte 

da participação masculina no Projeto Vida Ativa:  
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 Figura 01: Representação mascul ina no 
Projeto Vida Ativa/UESB/2013 

 
  Fonte: Pesquisa de campo. Agosto/2013 
 Autora: Coronago, V.M.M.O.  

 

 

A estrutura desse trabalho segue lógica do encadeamento das 

informações, descritas e analisadas. E, pelas suas especificidades, o texto está 

distr ibuído da seguinte forma: nesse primeiro movimento, discutimos os 

objetivos, o referencial teórico e o caminhar metodológico da proposta; no 

segundo movimento, delineamos os campos teóricos que envolvem a pesquisa, 

começando por aspectos culturais do envelhecimento, o lugar da arte/música 

neste contexto e o Projeto Vida Ativa da UESB; no terceiro apresentamos os 

participantes: a trajetória de vida, as vivências com a família, com o grupo e 

o lugar da arte/música no contexto integral de cada um. Em continuidade 

apresentamos a últ ima parte do trabalho expondo a análise dos resultados e os 

arremates finais. 

Na composição do trabalho destacamos o estudo “Memória e Sociedade: 

Lembranças de Velhos”, de Ecléa Bosi. Esse conjunto de ideias articulado nos 

inspira quando a autora integra poesia à pesquisa científ ica, passando por uma 

redefinição das relações entre sujeito e objeto do conhecimento e, numa 

perspectiva de alternância da condição entre ambos estabelece uma relativa 

proximidade no que se refere às estreitas conexões entre a pesquisadora e os 

idosos pesquisados. 
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Destacamos, também, outros autores que nos permitiram perceber a 

ampli tude das interpretações dos temas em estudo: Sacks, Sennett, Elias, 

Kisnerman e Morin. 

 A partir da observação participante, da leitura de documentos e das 

entrevistas realizadas definimos os núcleos de significado e as unidades de 

sentido que deu subsídio as anál ises realizadas como demonstra a f igura 2. 

 

Figura 2: Quadro de Núcleos de Sentido e 
 Unidades de Significado//2014 

NÚCLEOS DE 
SENTIDO 

UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  

Trajetória de vida  ·  História pessoal 
 

Vivência com as redes 
sociais  

·  A família 
·  O grupo 

O Lugar da Arte/Música  ·  Trilhando nos 
caminhos arte 

·  O lugar da 
arte/música na vida 
social 

·  Práticas 
artísticas/culturais 
em grupo: 
possibil idades de 
protagonismo 

Fonte: Pesquisa de Campo/2014 
Org. Coronago,  V.M.M.O.  
 

Ainda apoiados no pensamento de Geertz, entendemos que a cultura se 

faz pelas estruturas de signif icado, através das quais os homens dão forma às 

suas experiências, a partir de temas múltiplos que envolvem questões de: 

definição, veri ficação, causalidade, representatividade, mediação e 

comunicação. Assim, aplicamos uma análise do significado das estruturas 

conceituais que os indivíduos uti l izaram para construir as suas experiências, 

de modo que sejam ao mesmo tempo [ ...]  “suficientemente circunstancial,  

para se ter convicção, e suficientemente abstrata, para se construir uma 

teoria” (GEERTZ, 1997, p.136). 

Todo o trabalho de campo foi realizado com a intenção de identificar e 

mapear diferentes princípios, lógicas e significados por meio dos quais os 



24 

 

participantes atribuem sentido e organizam a realidade em que estão 

inseridos. É interessante perceber como os homens idosos se encontram, e 

como assumem papéis divergentes e ao mesmo tempo convergentes no 

contexto do projeto.  

Morin (2010, p. 369) em resposta a uma entrevista na qual é 

questionado sobre como se remontam os fios da sua vida, os nascimentos e 

renascimentos sucessivos como receita da sua jovialidade, explica que a 

existência de “errâncias e experiências” se repercutem por um desencadeado 

de acontecimentos externos. Os momentos de mudanças para novas outras 

vidas comportavam mágoas, aspirações e dúvidas. Então, o autor relata uma 

experiência que viveu após um coma: [. . .]  “renasço em mim mesmo, decido 

reconhecer minhas verdades, retomar minha vida, tentando escapar da minha 

dispersão, o que não consigo fazer” (MORIN, 2013, p.237). 

Observamos que, nas falas dos participantes desta pesquisa 

encontramos, também, experiências próximas, como renascimentos e 

recomeços, rupturas e continuidades. De acordo com Morin (2013, p. 371) 

[...]  “a continuidade é a infância e a adolescência conservadas até a velhice”. 

E completa o seu pensamento [...]  “a continuidade é o amor jamais exaurido e 

a aptidão de renascer e renascer...” 

Pensando assim, podemos afirmar que o real sentido de ouvir os 

participantes é tornar possível um mapeamento dos processos cognitivos 

conscientes ou inconscientes que determinam os desejos, as aspirações 

presentes nas relações, e como a arte/música encontra espaço nesse caminhar. 

1.1  Coleta de informações 

A etnografia, do ponto de vista metodológico envolve processos de 

observação, part icipação e entrevistas com o objet ivo de entender e mapear a 

completude da vida que é composta de múltiplas aproximações. Pelo que já 

foi explicitado, anteriormente, uti l izaremos o referencial teórico da 

antropologia interpretativa de Geertz. E, de acordo com a recomendação de 

Franz Boas (1858-1942) para estudos de abordagem etnográfica, tudo deve ser 
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anotado, tudo deve ser objeto de descrição meticulosa e retranscrição mais 

fiel possível (LAPLANTINE, 2007). 

Em uma primeira reunião com o grupo procuramos esclarecer sobre os 

objetivos do projeto e definimos a nossa atuação de acordo com a 

disponibil idade de cada um. Segundo Barbosa (2003), quando a observação 

direta do trabalho de campo é combinada, todas as informações são vistas 

com profundidade, em via de regra no trabalho etnográfico a informação 

visual é enriquecida com o ponto de vista de cada um sobre as práticas, as 

lógicas, os valores observados e o tom emocional que permeia a situação. A 

autora chama a nossa atenção para a oportunidade única de olhar a realidade 

de um grupo específico de pessoas por intermédio das próprias categorias que 

elas uti l izam para percebê-la, vivenciá-la e organizá-la, evitando assim a 

armadilha do egocentrismo.  

Iniciamos, para caracterização dos sujeitos, aplicando o questionário 

sociocultural com o intuito de obter dados individuais como: endereço e 

telefone, iniciais do nome, sexo, idade, escolaridade, ocupação, período de 

trabalho, entre outros sendo que o formulário foi aplicado no local de reunião 

das atividades semanais do grupo (Apêndice B). Dessa forma, a investigação 

realizada no formato de observação participante foi realizada nos encontros 

semanais do Grupo de Cantoterapia, com registro em diário de campo e 

anotação dos detalhes da situação investigada. Tal técnica possibil i tou uma 

análise que permit iu [...]  "apreender os vários elementos envolvidos, 

propiciando uma visão panorâmica e um primeiro delineamento dos 

significados e sentidos da situação investigada" (ROSSETTI-FERREIRA et 

al. , 2004, p. 31). Inúmeros encontros presenciais, pré-estabelecidos, foram 

realizados; encontros estes que tornaram possível o estabelecimento de uma 

estreita relação de confiança com os envolvidos e a discussão de múltiplas 

informações sobre o projeto. E, só após a definição dos participantes, é que 

iniciamos os processos de entrevistas. 

 As entrevistas abertas foram conduzidas no domicílio, individualmente 

registradas em áudio e, posteriormente, transcritas na íntegra. No encontro 

com cada idoso foi discutido, detalhadamente, o objet ivo e os procedimentos 

para o estudo; o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado 

e, após novos esclarecimentos e aceite, sol icitou-se a assinatura do 
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participante. Corroborando as ideias de Mynaio (2004), a entrevista, ao lado 

da observação participante é, no seu sentido mais amplo, de comunicação 

verbal, e como colheita de informações, no sentido mais restrito, a técnica 

mais usada no processo de trabalho de campo. Através da entrevista o 

pesquisador pode adquirir informações objetivas, concretas e informações que 

se referem diretamente ao indivíduo, como suas at itudes, valores e opiniões. 

Esses valores são chamados pelos cient istas de subjetivos. Desta forma, a 

entrevista fornece informações primárias e secundárias. Portanto, a maneira 

de pensar, as crenças, os hábitos, opiniões, formas de sentir e de expressar, as 

condutas ou comportamento presente ou futuro, as razões conscientes e 

inconscientes de determinadas crenças foram percebidas e interpretadas ao 

longo do processo de investigação. 

 

1.2  Análise das informações 

Semelhantemente ao trabalho realizado no Curso de Mestrado, 

uti l izamos as informações das abordagens conceituais fornecidas pelos 

sujeitos e construímos a análise, observando o que é genérico a essas 

abordagens, o que pertence a elas e porque são o que são, e o que se destaca 

contra outros determinantes do comportamento humano. A inferência começa 

com um conjunto de significantes e tenta enquadrá-las, de forma inteligível,  

como sugere Geertz (1997). Em etnografia, o dever da teoria é fornecer um 

vocabulário no qual possa ser expresso que, o ato simbólico tem a dizer sobre 

ele mesmo – isto é, sobre o papel da cultura na vida humana. (GEERTZ, 1997, 

p. 19). 

No estudo etnográfico, a análise das informações é um processo cícl ico 

fei to concomitante à coleta. Na medida em que as informações foram 

coletadas iniciou-se uma pré-anál ise, com o objetivo de identi ficar os 

aspectos comuns e incomuns, o que gera a reflexão sobre questões relativas 

ao fenômeno; assim, faz-se necessário, muitas vezes, o retorno ao campo da 

pesquisa para tentar respondê-las, o que caracteriza a descrição densa das 

experiências apreendidas. 
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Sobre as entrevistas, todas elas foram submetidas à análise 

interpretativa compreendida por quatro etapas, a saber: 

a) Organização das informações: Processo de familiarização e 

organização das informações. A organização ou ordenação das informações, 

segundo Minayo (2004) envolve a transcrição dos dados das entrevistas, das 

observações, das notas de campo, e a montagem de um mapa horizontal das 

descobertas do pesquisador ou um texto. Para Geertz (1997), a hermenêutica 

dialética considera o texto como a cultura dos informantes.  

b) Codificação das informações: Este é o momento de leitura exaustiva 

dos textos produzidos. Após a leitura horizontal de cada um, delineamos as 

seções do texto e foram feitos os comentários à margem esquerda da 

transcrição, buscando identi ficar a coerência das informações, ou seja, aquilo 

que era comum/incomum nos discursos dos informantes. Esses comentários 

incluem impressões pessoais e aspectos de interesse e planos de trabalho. 

Identi ficamos as palavras, frases, assuntos ou conceitos. Minayo (2007) 

denomina esse momento de “leitura flutuante”, na qual se busca apreender as 

estruturas de relevância para os atores sociais, o que as suas idéias 

transmitem e os momentos e posturas frente ao tema investigado. 

Assim, a codificação das informações teve como base o tema de 

pesquisa, os objetivos e os pressupostos teóricos. As seções grifadas no texto 

foram recortadas e agrupadas sob forma de arquivos separados, de modo que 

todos os dados fossem incluídos de maneira significativa.  

c) Identificação das unidades de significação: A análise foi  fei ta com 

base nas escolhas das estruturas de significação e determinando sua base 

social e sua importância. Essa etapa, considerada intermediária no processo 

de análise, sugere a leitura transversal de cada subconjunto e do conjunto em 

sua total idade, como fim de identi ficar ou classificar as categorias empíricas, 

– as unidades de sentido, que são as unidades de significação segmentadas 

pelo discurso ‒ com o agrupamento dos códigos comuns e os incomuns, 

porém, tendo sempre à mão todos os textos apoiados em conceitos teóricos da 

etnografia (crenças, condutas, sentimentos). (GEERTZ, 1997) 

d) Os núcleos de signif icados: Concluindo as etapas de ordenação e 

classificação dos dados, iniciamos a interpretação da lógica interna dos 
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discursos dos envolvidos, realizamos uma releitura das unidades de 

significado considerando as seguintes questões: 

- os objetivos da pesquisa 

- os pressupostos teóricos adotados 

 -o contexto de cada participante 

A interpretação dos resultados partiu das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, do referencial da antropologia interpretat iva e de reflexões baseadas 

nos princípios uti l izados pelo músico e neurologista Oliver Sacks, que 

compreende a interpretação como um ato em que o pesquisador busca 

compreender e explicar o sentido da ação individual ou colet iva frente a uma 

experiência. Tal princípio é também enfat izado por Geertz ao afirmar: 

Os estudos constroem-se sobre outros estudos, não no sentido 
de que retomam onde outros deixaram, mas no sentido de que, 
melhor informados e melhor conceitual izados, eles 
mergulham mais profundamente nas mesmas coisas [.. .]  Fatos 
anteriormente descobertos são mobil izados, conceitos 
anteriormente desenvolvidos são usados, hipóteses formuladas 
anteriormente são testadas. (GEERTZ, 1997, p. 18) 

   

  De acordo com as ideias apresentadas mergulharemos nos fatos 

apresentados e formularemos hipóteses no sentido de contr ibuir para outras 

percepções. 

1.3  Local do estudo 

Este estudo foi realizado no Centro de Extensão Comunitária da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Vitória da 

Conquista, onde acontecem as reuniões do Projeto Vida Ativa. A cidade de 

Vitória da Conquista é, atualmente, a terceira cidade do estado da Bahia. 

Localiza-se no sudoeste da Bahia, 520 km da capital, possuindo 306.866 

habitantes, com população estimada, em 2013, de 336.987. Destes, 30.588 são 

idosos o que representa 9,97% da população total (IBGE, 2010).  

A figura a seguir apresenta uma visão parcial da cidade de Vitória da 

Conquista: 
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Figura 03: Visão parcial da cidade  
de Vitoria da Conquista/2014 

 
 Fonte: Pesquisa de campo/2014.   
 Autora: Coronago, V.M.M.O.  

Vitória da Conquista é uma cidade que abriga um pólo comercial e 

educacional que polariza toda a região do Centro-Sul baiano e grande parte do 

estado de Minas Gerais. Gradativamente a cidade vem se destacando como um 

importante Centro Universitário, através da criação de diversas inst ituições 

de Ensino Superior. Teve seu marco inicial com a implantação da UESB, há 

33 anos.  

Vitória da Conquista se destaca também como um importante Centro 

Cultural; no cenário nacional e internacional é enriquecido com nomes 

importantes como: Glauber Rocha (cinema) e Elomar Figueira (música). A 

cidade mantém uma tradição cultural em música, o que pode ser constatado 

através da observação da manutenção de práticas habituais. Inspirados ou não 

em Elomar Figueira, são incontáveis os representantes dessa terra premiados 

em Festivais no âmbito nacional da música. Na música acadêmica, chamada 

de “Erudita ou Clássica”, o destaque é ainda maior; podemos encontrar 

conquistenses pertencentes ao quadro de cantores do Coro de Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, do Coro do Teatro de Boston/ Estados Unidos e 

um número significativo de instrumentistas. Seguramente, o mais importante 

destes é o pianista Ricardo Castro que tem um significat ivo reconhecimento 

no Brasil e na Europa.  
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Os primeiros registros de ensino musical em Conquista são encontrados 

da década de 1930, quando foi fundada a Banda Fi larmônica Maestro 

Vasconcel los, ainda em atividade. Como parte das práticas difundidas nas 

fi larmônicas, o ensino formal de teoria sempre foi  prioritário. Os músicos 

oriundos dessa prática realizavam apresentações em salões de baile, clube, 

etc.  

No início da década de 1960 foi criado o Conservatório de Música de 

Vitória da Conquista, uma instituição particular dirigida pela Professora 

Almerinda Figueira e, atualmente, pela Professora de Piano Vanilda Figueira 

de Oliveira Freitas. Em 1964 foi estabelecido um convênio cultural entre esta 

instituição e o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Em 

média 10 alunos, anualmente, certif icam-se em música. Na década de 1980 foi 

criado o Conservatório Municipal de Música, o qual vem realizando um 

trabalho de musicalização que at inge a maioria dos músicos profissionais que 

atuam na cidade. A criação deste Conservatório possibil i tou para a população 

o ensino gratuito de violão, piano, entre outros instrumentos, sendo que o 

ensino de instrumentos de arco só começou a ser oferecido nos conservatórios 

em 1995. Atualmente, a cidade conta com, aproximadamente, 30 instituições 

de ensino de música. Algumas Igrejas têm investido em instrumentos de arco 

e sopros, formando pequenos conjuntos orquestrais. São catalogados cerca de 

30 corais, dentre os coros de igrejas, escolas, insti tuições de saúde e 

empresas diversas. Esses grupos vocais part icipam ativamente das at ividades 

culturais promovidas pela Prefeitura Municipal desde 1997, destacando-se o 

projeto Natal da Cidade.  

As parcerias da Prefeitura Municipal com a Petrobrás têm conseguido 

enriquecer o cenário musical da cidade, presenteando a comunidade com 

diversos concertos, com destaque para a apresentação da Orquestra Sinfônica 

da Bahia, do Pianista Arthur Moreira Lima, de cantores líricos e dos ternos de 

reis, a Antiphonaria Sertani e Cenas Brasileiras de Elomar Figueira e ainda o 

espetáculo Pernambuco Falando para o Mundo com Antônio Nóbrega, são 

apenas alguns exemplos. 

Em se tratando de polít icas públicas e privadas, na área do 

envelhecimento, destacam-se: o Conselho Municipal do Idoso, o Programa 

Vivendo a Terceira Idade, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social 
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da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o Grupo Sempre Viva, uma 

ação do SESC, a Instituição de Longa Permanência Albergue Nosso Lar e o 

referido Projeto Vida Ativa da UESB.  

1.4 Part icipantes do estudo 

Embora o foco desta pesquisa seja a voz masculina, oportunamente, 

evocaremos outras vozes envolvidas nesse projeto. Inicialmente, salientamos 

cinco homens voluntários participantes do Grupo de Cantoterapia, que se 

propuseram a part icipar do estudo, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, observando o previsto na Resolução nº196/96, que trata 

de pesquisas envolvendo seres humanos (Apêndice B ). Todos esclarecidos 

sobre o objetivo e a finalidade deste estudo, sobre a manutenção dos seus 

nomes como, também, o acesso a todos os dados e a liberdade de desistir, se o 

desejassem (BRASIL, 1996). 

A decisão para a escolha dos idosos foi  feita após a realização de uma 

entrevista estruturada para grande parte dos participantes; dialogamos sobre 

as possibil idades, e optamos por trabalhar com três idosos que se mostraram 

inteiramente assíduos, e mais dois que, por motivos pessoais, não 

apresentaram uma constância presencial às reuniões do grupo.  

As vozes representadas pelos idosos farão um contraponto com as falas 

de autores através de citações e reflexões, caracterizando a forma polífônica 

de apresentação no texto.  

A forma polifônica é apresentada na l i teratura como a multipl icidade de 

vozes, mediadas pelos pontos de vista e modos de presença no mundo 

discursivo (LOPES, 2008). A palavra poli fonia vem do grego, e significa 

várias vozes. Pesquisando sobre o significado do romance polifônico, 

encontramos definições como aquela em que cada personagem funciona como 

um ser autônomo, com visão de mundo, voz e posição própria. Em linguística, 

poli fonia é, segundo Mikhail Bakhtin, a presença de outros textos dentro de 

um outro texto, causada pela inserção do autor num contexto que já inclui,  

previamente, textos anteriores que o inspiram ou o influenciam.  
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A poli fonia na música é a uti l ização das várias vozes da harmonia em 

linhas melódicas distintas e que, num sentido estrito, também engloba a 

homofonia (melodia acompanhada, com a predominância de uma voz sobre as 

outras); o termo pol ifonia deve ser ut i l izado somente quando todas as vozes 

apresentam o mesmo "peso" dentro da estrutura musical (LOPES, 2008).  

É com tal entendimento que apresentamos um breve histórico do Projeto 

Vida Ativa caracterizando-o como mais um espaço de diálogo poli fônico que 

oportuniza o protagonismo social, com vistas ao exercício da cidadania plena 

do ser humano que vive/envelhece.  

Os atores sociais desse estudo estão inseridos nessa proposta, e 

consideramos relevante expor os objetivos, principais ações e alguns 

depoimentos desses participantes a fim de compreendermos o lugar em que 

foram construídas as nossas hipóteses: Havendo de fato uma relevante 

presença de homens assíduos no grupo, uma questão se faz premente: o que os 

motiva? De que forma as atividades/ações favorecem a permanência dos 

idosos no projeto? Quais as ações que de fato contribuem para o 

protagonismo?  

Part indo do esboço desse projeto tentamos, aqui, dar a dimensão justa 

para as nossas questões. 
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2. PROJETO VIDA ATIVA – ACORDES E RESSONÂNCIAS 

2.1 Primeiros acordes 

O significativo aumento da longevidade da população brasileira é um 

dado revelado, censo após censo, nas pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ( IBGE). Essa tendência é confirmada quando 

comparamos o número de brasileiros acima de 60 anos com o número de 

crianças com menos de 5 anos. Em 1981, para cada idoso havia duas crianças 

na faixa de idade acima citada. A partir de 2002, os dados se inverteram e, 

atualmente, o Brasil conta com 120 idosos para cada 100 crianças. De 2001 a 

2011, o número de idosos com 60 anos ou mais passou de 15,5 milhões para 

23,5 milhões de pessoas. A participação relativa deste grupo aumentou de 9% 

para 12,1%. A de idosos com 80 anos chegava a 1,7% da população, em 2011 

(IBGE, 2012). 

O notável crescimento de idosos na população em geral reflete ganhos 

posit ivos em termos de desenvolvimento social, contudo, o processo de 

envelhecimento humano também representa muitos desafios, face às demandas 

emergentes e a falta de provimento de serviços e programas alternativos de 

apoio a esse grupo. As ações existentes nas áreas humanas e sociais, estão 

muito aquém, em quantidade e eficácia das existentes nas demais áreas de 

atendimento do ciclo vital que não seja o do idoso.  

A qualidade de vida na velhice tem como características primordiais a 

autonomia e a independência do idoso; desenvolver, adaptar e testar ações 

educativas para a manutenção e/ou recuperação da autonomia e independência 

nas atividades da vida diária dos idosos e, em alguns casos, promover o 

protagonismo destes, foi  e será o nosso maior desafio. 

Para Chauí (apud Bosi, 1994) ser velho, em nossa sociedade é lutar para 

continuar sendo homem. Para a autora, a opressão na velhice se realiza de 

múltiplas maneiras, “algumas tacitamente brutas, outras tacitamente 

permitidas”. Complementa que a opressão do velho acontece por intermédio 

de mecanismos institucionais, a exemplo do processo burocrático de 
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aposentadoria, por abusos, violências psicológicas, muitas vezes evidentes 

outras sut i lmente e quase invisíveis. 

De acordo com o artigo 230 da Consti tuição da República (1988), a 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua part icipação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem 

estar e garantindo-lhes o direito a vida. Em conformidade com o Estatuto do 

Idoso, Lei nº 10.741/03, este, também, representou um relevante marco para o 

estudo dos direitos da pessoa idosa; os direitos fundamentais ali previstos 

garantiram, com absoluta prioridade, a efet ivação dos direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à l iberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária dos idosos. Mas não foi só isso: o art. 3º do referido diploma 

legal, além de estabelecer direitos, também identi ficou as instâncias 

obrigadas a dar-lhes efetividade, quais sejam: a família, a comunidade, a 

sociedade e o Poder Público. 

Nesta perspectiva, propusemos junto à Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB este projeto com vistas a uma participação ativa 

na construção e na coesão social,  no aprofundamento da democracia, na luta 

contra a exclusão social e na defesa da diversidade cultural.  A extensão na 

UESB tem um signif icado especial e envolve uma vasta área de prestação de 

serviços, a públicos variados: grupos sociais populares; movimentos sociais; 

comunidade locais/regionais.  

Conforme o exposto, essa visão da instituição nos impulsiona a 

participar do processo de discussão sobre a temática do envelhecimento; a 

Universidade Aberta com a Terceira Idade – UATI, no ano de 1999, no 

Campus de Jequié, entre outras ações oferecidas, iniciou sob a nossa 

coordenação a Oficina de Cantoterapia com significat iva aceitação da 

clientela, fixando um públ ico de sessenta (60) pessoas. Com essa experiência 

damos início, em 2005, a essa proposta no Campus de Vitória da Conquista,  

sendo possível cadastrar o Projeto: Música, Linguagem da Emoção em 

parceria com o Projeto Juventude Acumulada que t inha como uma das ações a 

Oficina de Cantoterapia. Essa oficina, realizada a princípio no Centro de 

Cultura Camilo de Jesus Lima, devido à mudanças administrativas foi 

transferida para Projeto de Leitura ‒ PROLER/UESB, com o apoio da Profª 
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Heleusa Figueira Câmara. Com o número crescente de participantes e espaço 

l imitado, em março de 2007 transferimos a maioria das ações para o Centro de 

Extensão Comunitário da UESB.  

Observa-se que o público participante alterna de cem a cento e 

cinqüenta idosos ao ano, com atividades diversas: prát icas de canto, 

apresentações públicas, fóruns de discussão, campanhas educativas em 

parcerias, pesquisas e registros de músicas populares e canções folclóricas. 

Em 2008 a gravação de um CD pelo grupo representou um marco importante 

desse projeto. Ainda são desenvolvidos, paralelamente, estudos sobre direitos 

humanos e saúde (através de palestras desenvolvidas por estudantes da 

UESB), divulgação dos artigos dos participantes (narrativas, poemas, etc...),  

momentos de reflexões acerca da saúde com abordagens multidisciplinares; 

visitas domicil iares a pessoas com limitações físicas ou com sintoma de 

depressão. E para envolver a comunidade nesse projeto social, oferecemos 

recentemente espaços para pesquisa, envolvendo alunos de cursos médios e 

faculdades interessadas no tema. Em linhas gerais o projeto apresenta os 

seguintes objetivos: 

• Apoiar e fortalecer a criação de grupos de convivência com ações de 

valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais. 

• Buscar parcerias inst itucionais com vistas a ampliação do projeto. 

• Divulgar os direitos da pessoa idosa 

• Incentivar os processos de criação, as atividades culturais e artísticas 

nas múltiplas l inguagens. 

• Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da pessoa 

idosa, possibil i tando a participação ativa. 

•  Potencial izar ações com ênfase no diálogo intergeracional, 

visando a valorização do conhecimento acumulado das pessoas idosas. 
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2.2  Atividades/ações do Projeto Vida Ativa 

As at ividades foram idealizadas compondo um conjunto de ações que 

inclui: organização de grupo, oficinas, cursos de aperfeiçoamento em 

palestras, fóruns, workshops, seminários e campanhas. Para melhor 

visualização organizamos as principais ações por ordem cronológica a partir 

de março de 2005. 

 Em março de 2005, oferecemos a oficina de cantoterapia. Essa oficina 

se configurou como principal ação do projeto, em razão do grande número de 

participantes. Encerramos esse ano com a participação de cerca de 70 idosos, 

numa apresentação pública, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima em 

Vitória da Conquista, (Figura 04) conta com a presença efetiva dos idosos e 

dos seus familiares; cerca de 500 pessoas prestigiaram esse evento. O texto de 

abertura, escrito por uma idosa participante do grupo, descreve a trajetória da 

proposta e pode ser l ido no Anexo A. 

 

Figura 04: Encerramento das at ividades  
do Projeto Vida Ativa/2005 

 

  Fonte: Pesquisa de campo/2005.  
  Autora: Coronago,  V.M.M.O.  

No ano de 2006 foi fi rmada uma parceria com o PROLER, se 

concretizando com a part icipação do Grupo Vida Ativa no lançamento do 

l ivro: Brasileiro Apurado: Lembranças de Estiva da autoria de Aureliana 

Luzia de Carvalho . O l ivro foi publicado pelo Núcleo de Letras de Vida: 

Escritas de Si, que pertence ao Proler/Uesb. “Aureliana Luzia de Carvalho, 
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conhecida como dona Lera, nasceu em 13 de dezembro de 1922 e como muitas 

brasileiras, dona Lera precisou pegar na enxada para trabalhar no campo, 

além de cuidar da casa e da família. Com tanto tempo dedicado ao trabalho, 

não lhe foi possível freqüentar a escola. Aprendeu a ler sozinha, mas a arte da 

escri ta permaneceu adormecida durante muitos anos (UESB, 2006)”. 

A participação nesse evento foi de grande relevância para o nosso 

projeto: todos se motivaram com a proposta, bem antes de conhecer a autora; 

uma composição musical de Dona Lera foi ensaiada com o grupo e 

apresentada no dia do lançamento, momento marcante para os que ali se 

encontravam. A figura 05 retrata a apresentação do grupo no momento das 

homenagens. 

  

Figura 05: Part icipação do Grupo de Cantoterapia no 
 Lançamento do l ivro de dona Lera/2006 

 
 Fonte:  Arquivo PROLER/UESB 

No ano de 2007, em função das atividades de mestrado, o projeto ficou 

sob o coordenação de Sr. Francisco de Chagas Souza (Figura 06), participante 

ativo em todas as atividades. Dentre outras atividades, foi programada a 

comemoração junina, com o intuito de fortalecer a cultura local e os laços de 

convivência, o que foi realizado com compromisso competência e prazer. 

Durante a comemoração foi organizada uma Quadrilha Junina (figura 07), que 

é uma contradança de origem holandesa com influência portuguesa, na qual 
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um animador pronuncia frases enquanto os demais participantes, geralmente 

em casais, se movimentam de acordo com as mesmas. 

 

Figura 06: Sr.  Souza na l iderança  
do Projeto Vida Ativa/2007 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 2007 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 

 
Figura 07: Part icipação do Projeto Vida Ativa na 

 Festa Junina 2007 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 2007 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

No ano de 2008 iniciamos pesquisas sobre os registros de músicas 

populares e letras de canções folclóricas; culminamos com a gravação do CD 

‒ Celebrando a Vida com Doces Canções (figura 08). Para a realização dessa 

ação contamos com o apoio de empresas particulares da região, da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista e da UESB. 
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Para lançamento do CD, organizamos um evento cultural que aconteceu 

no Teatro Glauber Rocha/UESB; contamos com a presença da Banda 

Filarmônica da cidade de Vitória da Conquista que tocou no foyer do teatro, 

durante o coquetel. Nessa oportunidade cada participante apresentou a sua 

música, sendo expressiva a participação da comunidade acadêmica e da 

comunidade local.  

 

Figura 08: Capa do CD Celebrando a Vida com Doces Canções 
Ação do Projeto Vida Ativa/2008 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 2008 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

Aproveitamos para divulgar a produção de arte visual do artista plást ico 

Claudio Lacerda, um idoso, colaborador do Projeto Vida Ativa. Alunos do 

curso fundamental do Educandário Juvêncio Terra (escola local) foram 

convidados para um trabalho de Leitura de Imagens, a partir da observação da 

arte visual, produzida por esse talentoso artista. Os alunos fizeram uma 

entrevista com Sr. Claudio, com o objetivo de compreender o processo 

criativo; esse foi um momento interessante, pois, as questões muito foram 

elaboradas pelas crianças o que surpreendeu o artista. No final alguns 

pediram autógrafos e pudemos perceber a satisfação de ambos, crianças e 

art ista, para esse momento de valorização e reconhecimento de um trabalho 

essencialmente rico, mas pouco divulgado. 
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 Figura 09: Art ista Plást ico Claudio Lacerda recebendo 
 os alunos do Educandário Juvêncio Terra 

Ação do Projeto Vida Ativa/2008 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 2008 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 

 
O comparti lhamento dessas experiências nos levou a prestar uma 

assessoria, em música, junto ao Projeto Interinstitucional Tecnologias 

Assistivas Para Inclusão do Idoso Portador de Parkinson – TAIP ( figura 10) 

desenvolvido em dois contextos: junto à Universidade Federal de Santa 

Cantarina ‒ UFSC (Florianópolis-SC) e à Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia ‒ UESB (Campus de Jequié – Bahia), parceria agregou novos 

projetos de pesquisa à nossa proposta, com expansão para a realidade do 

Campus de Jequié/Bahia. O projeto consist ia na criação, readaptação e 

desenvolvimento de tecnologias assistivas alternativas para idosos 

parkinsonianos manterem-se em mais alto nível possível de autonomia e 

independência no desempenho das atividades cotidianas e foram inseridas as 

vivências musicais como prática terapêutica que contribui para o 

aprimoramento da dicção e expressão oral, da coordenação motora e 

habil idade rítmica. 
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 Figura 10: Reunião do Grupo de Ajuda Mútua – Projeto TAIP, ano 2008  
Ação em parceria com o Projeto Vida Ativa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2008 
Autora: Coronago, V.M.M.O.  

 

A participação do grupo no projeto Eu, Cidadão Idoso, vinculado a Pró-

reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da UESB, realizado 

no período 20 a 27 de setembro de 2010 foi proveitosa. Através de atividades 

esport ivas, oficinas, palestras e exposições de trabalhos voltados para a 

temática do idoso, foi dada uma nova dimensão ao Projeto Vida Ativa. O 

objetivo central dessa atividade foi contribuir para uma sociedade saudável e 

cidadã, buscando alcançar uma participação ampla foram convidados 

públicos: do Centro Educacional Poliana, da Urbis VI; o Centro Social 

Urbano (CSU), da Urbis III;  o Museu Regional e o Albergue Nosso Lar.  

A culminância do projeto ocorreu no dia 27 de setembro, data em que se 

comemora o Dia Nacional do Idoso (Figura 11), com a part icipação do Grupo 

de Cantoterapia numa apresentação em uma das principais praças da cidade. 
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 Figura 11: Part icipação do Grupo de Cantoterapia  
Vida Ativa no Projeto Eu, Cidadão Idoso/2010. 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 2010 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 
 
 

 Em 2011 consolidamos uma parceira com o Conselho Municipal do 

Idoso e o Ministério Público para a realização do Projeto: Pessoa Idosa, 

Direitos e Cidadania, quando foram promovidas ações sócio-educativas em 

bairros com maiores índices de violação dos direitos da pessoa idosa. Nesse 

mesmo ano foi realizada a 3ª Conferência Territorial  dos Direitos da Pessoa 

Idosa com o tema: O compromisso de todos por um envelhecimento digno no 

Brasil. Fizeram parte da comissão organizadora e da abertura do evento vários 

grupos incluindo o Grupo de Cantoterapia Vida Ativa (Figura 12). Nessa 

Conferência foram eleitos dez delegados, como representantes na 3ª 

Conferência Estadual. Dois idosos, part icipantes do Projeto Vida Ativa e 

dessa pesquisa, foram eleitos: Sr. Sérgio Mario de Oliveira Fonseca e o Sr. 

Antônio Silva de Oliveira (Figura 13). 
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Figura 12: Part icipação do Projeto Vida Ativa na 
 Abertura do Projeto Pessoa Idosa 

Direitos e Cidadania”:  
 Centro Integrado de Educação Navarro de Br i to 

2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo. jun/2011 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 

 
 

 

Figura 13: Part icipação do Grupo de Cantoterapia na 3ª Conferência Terr i tor ial 
dos Direitos da Pessoa Idosa/2011 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo/2011 
Autora: Coronago, V.M.M.O.  
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 No dia 14 de novembro, desse mesmo ano, o grupo foi presenteado com 

uma Oficina de Percussão. A percepção rí tmica é um dos maiores objetivos 

deste trabalho com música; questões de ajuste rítmico e a coordenação motora 

são os grandes desafios para todos que part icipam do Grupo de Cantoterapia. 

Ações como essas ajudam a ampliar a sensibil idade e a independência rítmica, 

possibil i tando uma nova compreensão sobre as atividades que envolvem os 

conhecimentos técnicos de música. A figura a seguir demonstra a participação 

dos idosos nessa oficina: 

Figura 14: Part icipantes do Projeto Vida Ativa na 
 Aula de percussão/2011 

 
Fonte: Pesquisa de Campo/2011 
Autora: Coronago, V.M.M.O.  

No ano de 2012 part icipamos do lançamento do Programa Prepare-se ‒  

Programa de Preparação do Servidor para a Aposentadoria, que teve como 

objetivo esclarecer dúvidas sobre a aposentadoria, direitos e deveres do idoso 

bem como incentivar a prática de uma vida saudável e a integração entre os 

servidores e o Governo do Estado.  
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 Figura 15: Part icipação do Grupo de Cantoterapia na 
 Abertura do Programa de Preparação do Servidor 

para a Aposentadoria/2012 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo. 2012 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 

 
 

 

Iniciamos, também, um trabalho no Povoado de Vivenda Vale das 

Flores, realizando encontros para apresentação da proposta, com abordagem 

sobre: Direito dos Idosos, e Integração de Grupos. Esse Povoado fica a cerca 

de 30 km de distância da cidade de Vitória da Conquista, e a iniciativa partiu 

de uma comunidade evangélica que participou do I Fórum de Discussão e 

Elaboração de Projetos em Atenção a Pessoa Idosa e nos procurou 

demonstrando interesse por essa proposta para a referida comunidade. 

 Após a primeira reunião, organizamos um encontro dos dois grupos, 

com o objetivo de socializarmos as nossas práticas e promover a integração. 

Houve uma significativa part icipação da comunidade local e dos integrantes 

do projeto da zona urbana.  
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Figura 16: Part icipação do Projeto Vida Ativa na 
 Reunião no Povoado Vivenda Vale das Flores  

2013 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo. setembro/2013 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  
 

No ano de 2013 com o intento de mobil izar diversos segmentos da 

sociedade e no sentido de realizar ações voltadas para as necessidades do 

idoso, programamos o I Fórum de Discussão e Elaboração de Projetos em 

Atenção à Pessoa Idosa (período de 18 a 20 de fevereiro de 2013). Esse 

evento foi idealizado pela coordenação do Projeto Vida Ativa, e realizado em 

parceria com a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

Universidade (Proex) e o Conselho Municipal do Idoso. 

No dia 19/02, às 14h30, o Grupo Vida Ativa teve a sua participação 

marcada por apresentação musical que antecedeu à palestra intitulada 

Envelhecimento e Cidadania, desafios e possibil idades, ministrada pelo 

professor Rafael de Oliveira Tavares, coordenador do Programa do Idoso de  
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Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, foi fei to um relato de 

experiência – Como Envelhecer com Qualidade de Vida ‒ pelo Sr. Francisco 

Souza, membro e colaborador do Grupo Vida Ativa. 

 Naquela oportunidade, promovemos uma mesa de debate com o tema: 

“Experiências e possibil idades de Projetos em Atenção à Pessoa Idosa”, 

coordenada pela Drª Edméia Campos Meira, professora da UESB. A 

Assessoria na Gestão de Projetos e Convênios Inst itucionais da Universidade 

(Agespi/UESB) se fez presente, expondo diversos editais de incentivo a 

projetos em atenção à pessoa idosa, com contribuições valiosas dos 

participantes: gestores públicos, alunos, idosos e outros (Figura 17). No 

encerramento, foram concedidos espaços para que os idosos encerrassem o 

evento com apresentações culturais. 

 

Figura 17: I  Fórum de Discussão e Elaboração  
de Projetos em Atenção a Pessoa Idosa /2013 

  
 Fonte: Pesquisa de Campo. Fevere iro/2013 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 

Durante o período do recesso (dezembro de 2013 a janeiro de 2014), 

três participantes do Projeto decidiram iniciar uma ação nomeada como Ação 

Solidária. O grupo, l iderado por Sr. Souza e apoiado por Neuza Pesce e Neide 

Freitas, decidiu que faria visitas domicil iares a idosos em situação de 
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fragi l idade impedidos de participar das atividades nos espaços públicos;  

atividades que foram estendidas às Escolas Públicas da cidade.  

A proposta inicial era levar momentos de alegria e descontração através 

de cantos, “causos”, poemas, histórias e mensagens de conforto. 

Acompanhamos duas visitas (nos contexto escolar e familiar) e percebemos a 

dimensão dessa prát ica social. A satisfação de todos, visitantes e visitados, 

era visível. Neuza Pesce faz um breve relato dessa vivência: 

  

Aos cinqüenta e cinco anos já estava aposentada. A minha vida 
de trabalho agitado entre viagens e reuniões f icara para trás. 
Outros sonhos novas real izações, por motivos alheios também 
se perdendo. No meio de tanta desi lusão, f iquei tr iste me 
sentindo quase abandonada, quando uma amiga me falou de um 
grupo muito alegre que tomara conhecimento. 
“Vai lá menina, você vai gostar”, assim dissera naquela 
ocasião; e eu respondi prontamente: Irei !  
Cheguei, vi ,  gostei e encantada perguntei no pensamento: “Que 
grupo maravi lhoso é este?” Esta foi  a minha reação no 
primeiro dia da cantoterapia.  
Já faz alguns anos e cada vez mais eu tenho grat idão por esse 
grupo que muito tem ajudado atravessar as barreiras da minha 
t imidez. Até já canto alguma coisa! 
Neste grupo encontrei na pessoa da jovem coordenadora 
“Virginia” a alegria e o estímulo para embelezar a minha vida. 
Também conheci pessoas bonitas que me abraçaram; bem como 
o Sr. Souza, part icipante at ivo como assistente da 
coordenadora; Júl io,  o nosso tecladista maravi lhoso e 
ef iciente; Gi lberto um psicólogo. E os colegas? Eles são uns 
amores, que me dão prazer encontrá-los e abraçá-los quando 
nos reunimos.  
Atualmente a jovem integrante e grande amiga Neide, o Sr.  
Souza e eu, formamos um grupo independente de apresentação 
nos lares, quando por convites, vamos levar mensagens de 
conforto e alegria, distr ibuindo sorr isos por onde passamos. 
São histórias,  canções, encenações e piadas apresentadas, que 
est imulam a part icipação de todos os presentes.  
Já estamos colhendo os frutos que nos enchem de felicidade. 
Numa dessas visi tas, fomos a casa de uma senhora que sofre 
um Acidente Vascular Cerebral- AVC e estava sem andar e sem 
falar. Durante a apresentação do grupo, quando um dos 
componentes cantava, observamos que ela movia os lábios 
como que cantando e dos seus olhos escorr iam lágrimas.  
Após uma semana f icamos sabendo que esta senhora já estava 
balbuciando algumas palavras e até já fomos sol ici tados pela 
famíl ia para uma nova apresentação.  
Assim somos fel izes fazendo os outros fel izes. (NEUZA 
PESCE) 

 



50 

 

 As f iguras 18 e 19 retratam as ações do projeto Ação Sol idária, em dois contextos: 

escolar e domici l iar.  

 

Figura 18: Grupo de l iderado por Sr. Souza 
na Creche – Contando histórias/2013 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo. dezembro/2013 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 
 
 

Figura 19: Grupo de l iderado por Sr. Souza 
Visi ta domici l iar/2013  

 
Fonte: Pesquisa de Campo. dezembro/2013 
Autora: Coronago, V.M.M.O. 



51 

 

2.3 O Grupo de Cantoterapia 

As atividades l igadas às artes trazem, em si, múltiplas possibi l idades de 

produção de conhecimento, mas que, as vivências musicais, em especial, 

exercem um fascínio e um grande poder sobre a maioria das pessoas.  

O campo de desenvolvimento da arte/música, enquanto perspectiva de 

promoção da qualidade de vida tem sido pauta de inúmeros debates 

interdisciplinares, e vem se configurando, cada vez mais, em um campo férti l  

de realização de pesquisas. 

Em diálogo com a música Sacks (2006) neurologista, músico e escritor 

apresenta uma abordagem descrit iva interessante para os relatos de casos 

clínicos, transformando os estudos cientí ficos em peças l i terárias com 

personagens e enredos que trazem a arte/música como elementos 

fundamentais para a compreensão do comportamento humano. No l ivro da sua 

autoria, Alucinações Musicais, o prefácio tem início com uma reflexão, 

baseado numa obra de ficção científica: O f im da Infância, de Arthur C. 

Clarke. Sacks (2007) descreve um episódio em que os Senhores Supremos, 

extraterrestres descem à Terra curiosos para assistirem a um concerto; ouvem 

atentamente, compreendendo o grande engenho do compositor, mas não 

encontram uma explicação que justif ique o que ocorre com os seres humanos 

quando fazem ou ouvem música. Para essa espécie é estranho ver outros seres, 

bilhões de pessoas ouvindo padrões tonais sem sentido, brincando com eles, 

absortas, arrebatadas, durante muito tempo pelo que chamam de música. O 

autor imagina como os Senhores Supremos, de volta as suas espaçonaves 

poderiam admit ir essa tal de música e a sua eficácia na vida humana. Sem 

conceitos, sem proposições, carecem de imagens, de símbolos, essências da 

l inguagem. Não possuem poder de representação. Não tem relação necessária 

com o mundo (SACKS, 2007).  

Para Sacks (2007), existem alguns raros humanos próximos aos 

Senhores Supremos. Humanos que se apresentam desprovidos do 

“equipamento neural para apreciar tons e melodias”. Corroborando Sacks, 

acreditamos que para a maioria de nós humanos, a música exerce um grande 

poder, mesmo que não a busquemos e que não sejamos consideradas pessoas 

particularmente musicais. O autor refere à iniciação musical como uma 
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característ ica da primeira infância; a música é uma manifestação essencial em 

todas as culturas e provavelmente remonta aos primórdios da nossa espécie. 

Sacks (2007) uti l iza o termo musicofi l ia como um dado da natureza humana, e 

que pode ser moldada pela cultura, pelas circunstâncias da vida, pelos 

talentos ou deficiências que temos como indivíduos. A própria música dá a 

impressão de que é um ser vivo (SACKS, 2007). Todos os humanos (com 

raríssimas exceções) são capazes de perceber música, tons, t imbres, intervalos 

de notas, contornos melódicos, harmonia e, talvez no nível mais fundamental, 

ritmo. Integramos isso tudo e “construímos” a música na mente usando muitas 

partes de cérebro. E a essa apreciação estrutural, em grande medida 

inconsciente, adiciona-se uma reação muitas vezes intensa e profundamente 

emocional (SACKS, 2007). Sacks se refere a Schopenhauer quando confirma a 

“inexprimível profundidade da música”; a música: “tão fácil de entender e, no 

entanto tão inexplicável, deve-se ao fato de que ela reproduz as emoções do 

mais íntimo do nosso ser, mas sem a realidade e distante da dor. A música 

expressa a quintessência da vida dos eventos da vida e dos eventos, nunca a 

vida e os eventos em si”(SACKS, 2007 p. 10,11).Quando ouvimos música 

trabalhamos não só o audit ivo, mas também o físico, o emocional e o 

cognitivo. “Ouvimos música com nossos músculos” (NIETZSCHE, apud Sacks 

2007). Fortalecidos pela idéia apresentada por Sacks (2007), que cita 

Nietzsche para confirmar as suas observações sobre o aspecto motor que é 

observado quando se ouve música concordamos que, mesmo 

involuntariamente e inconscientemente, quando acompanhamos o ritmo da 

música, a nossa expressão fisionômica e a nossa postura “espelham a 

narrativa da melodia e os pensamentos” provocados pela música. No que se 

refere à memória musical, percebe-se que boa parte do que ouvimos nos 

primeiros anos de vida pode ficar registrado em nossa mente ao longo de toda 

uma existência. Confirmamos essa experiência a partir de nós mesmos, das 

nossas experiências. Somos capazes de lembrar músicas que ouvimos na 

infância, mesmo estando distante em tempo e espaço da experiência vivida.  

Seguindo a l inha de pensamento de Sacks consideramos que a música 

nos fornece estruturas e segredos e, mesmo ouvindo-a de modo inconsciente, 

admit imos não ser a música um processo passivo, mas intensamente ativo. 

Ouvir música possibil i ta uma série de inferências, hipóteses, expectativas e 
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antevisões. Quando uma melodia revive em nossa mente, ocorrem processos 

de evocação, imaginação, recategorização, recriação. Sacks (2007) lembra que 

o processo de lembrarmos uma nota por vez e as seqüências de notas que 

forma o todo é semelhante ao que ocorre quando andamos, corremos ou 

nadamos: damos um passo ou uma braçada e percebemos que cada um desses 

movimentos é parte indissociável do todo, da melodia cinética de correr ou 

nadar. É notável que quando tentamos nos conscientizar sobre cada 

movimento, seja referente ao passo ou as braçadas, podemos perder o 

encadeamento, a melodia motora.  

A visão do neurofisiologista americano Roger Sperry faz-nos refletir 

sobre esses processos. Na década de 1950, ele pesquisou e descobriu que os 

dois hemisférios do cérebro têm funções diferentes no comando das emoções 

e do conhecimento. Desde então, novos achados nos permitem ter uma ideia 

bastante aproximada do verdadeiro funcionamento cerebral. Apesar de 

aparentemente separados e de terem funções diferentes, os dois hemisférios 

são l igados por um número de f ibras nervosas. Existe cerca de 200 milhões de 

fibras nervosas e em todos há um tráfego incessante de impulsos nervosos. 

Esse mesmo tráfego faz com que os dois hemisférios, anatomicamente 

separados, funcionem de forma integral,  como se fossem um só. O hemisfério 

esquerdo é o centro da l inguagem; é analít ico e seqüencial. É a sede do 

pensamento lógico, objetivo. Sua visão é fragmentada. Nele está o domínio da 

ciência, o individual ismo e a competit ividade. O hemisfério direito é a sede 

do pensamento intuit ivo, sintético, subjetivo. Tem uma visão do todo, do 

contexto, dos padrões. O espírito grupal aí reside, bem como a melodia, as 

imagens, a criatividade, o temperamento artístico e a emoção; apesar de não 

ser dominante a l inguagem do hemisfério direito comanda a inflexão, o 

colorido, o tom emocional da fala. Embora usemos o hemisfério esquerdo para 

dizer eu te amo, é com o direito que emprestamos emoção e veracidade a esta 

afirmação (TAVARES, 1993). 

Não existe um hemisfério mais importante do que o outro. Na verdade 

os dois formam um todo. E esse é o motivo pelo qual nos sentimos bem 

quando desenvolvemos uma atividade que une os dois hemisférios. Quando 

cantamos, por exemplo, o fazemos com o cérebro total, já que as palavras 

estão no domínio do hemisfério esquerdo e a melodia, a emoção, no direito.  



54 

 

No início do Sec XX, Edgar Willems (1969), famoso fi lósofo e 

psicopedagogo musical desenvolveu na Suíça as bases psicológicas da 

educação musical. Wil lems considera a música como a expressão mais 

profunda do ser humano, concepção contrária a mera distração ou simples 

prazer artif icial . Acredita que todos têm possibil idade de aprender música,  

mesmo que não sejam particularmente dotados. Segundo Willems apud 

Zagonel, musicalidade requer a participação do ser humano de forma integral: 

tanto no dinâmico, sensorial, afetivo, como no mental e espiritual.  

(ZAGONEL et al l, 1989). 

Na segunda metade do século XX, passou a predominar o ponto de vista 

de que um estudo do desenvolvimento musical envolve necessariamente a 

observação das reações do ser humano com a música, o estudo da forma pela 

qual a música consegue integrar ao seu íntimo e adquirir significação para sua 

vida pessoal, assim como a observação das etapas porque passa o 

conhecimento musical e a caracterização dos modos pelos quais o ser humano 

participa da at ividade humana.  

No entender de Moreira e Mansini (1982), a psicologia cognitivista 

preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento 

e o uso da informação envolvida na cognição, e tem por objetivo identificar 

os padrões estruturados dessa transformação. A asserção central é a de que 

ouvir, ver, cheirar, assim como lembrar são atos de construção que podem 

fazer maior uso dos estímulos externos, dependendo da circunstância, isto é, 

das condições pessoais de quem realiza o processo (MOREIRA e MANSINI 

1982, p.3). Para uma visão cognitivista, o conhecimento da Musicalidade se 

inicia por meio da interação com o ambiente, através de experiências 

concretas, que aos poucos levam à abstração. O indivíduo se envolve 

integralmente com a música e a modifica constantemente, transformando-a 

pouco a pouco, numa resposta estruturada. Nessa perspectiva, entendemos que 

a cultura musical de um indivíduo depende da cultura musical de um grupo ou 

classe, e que a cultura musical de uma classe depende de toda a sociedade, 

lembrando que existem diversos ideais, em diversos contextos, e que cada um 

contribui para a cultura independente da erudição.  

No processo da evolução do homem encontramos diversas maneiras 

pelas quais ele organizou sua experiência e, no universo culturalmente 
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construído, o lugar da arte pode ser visto como uma necessidade de todas as 

culturas. A necessidade e a sensibil idade ao belo e a criação da beleza, 

constituem suas características mais distintas. 

Analisando a música como arte, sua significação e função sempre 

pertenceram, até a bem pouco tempo, ao domínio da estética fi losófica, cujo 

núcleo era a teoria especulativa. Hoje, a estética já não pertence 

exclusivamente ao campo da fi losofia, o significado de estética é o de 

“ciência que se dedica a descrição e explicação das artes, dos fenômenos 

artísticos e da experiência estét ica que inclui a psicologia, sociologia, 

etnologia e os aspectos vinculados essencialmente” (CORONAGO, 2009). 

Diante desse cenário torna-se simples reconhecer que as abordagens 

desenvolvidas, tendo como foco a música e a qualidade de vida, compreendem 

incontáveis ações, invest igações e diversidades de olhares em torno do tema. 

Nessa intenção iniciamos, no ano de 2005, a divulgação da Oficina de 

Cantoterapia para toda a comunidade universitária da UESB (professores, 

alunos, técnicos), como também para a comunidade externa à Universidade, 

com uma expectativa, inicialmente de vinte integrantes, e encerramos o ano 

com cerca de setenta idosos, part icipantes assíduos dessa atividade.  

Figura 10: Grupo de Cantoterapia da UESB – Reunião na Praça Gerson 
Sales, Alto Maron/2013 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo. setembro/2013 
 Autora:  Vi rgin ia Coronago 
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As ações são alicerçadas em referências epistemológicas e pedagógicas 

que compreendem as práticas orientadas por uma postura polít ica de 

humanismo, crí t ica e de ética universalista, com o objetivo de desenvolver o 

protagonismo num contexto de valorização da cultura (FREIRE, 1996, p. 9).  

A nossa proposta é de integração para que todos participem das 

discussões, que tragam contribuições e explorem diversas formas de 

expressões da arte, incluindo: música, l i teratura, dança e teatro. E no decorrer 

dos novos encontros fomos surpreendidos pela revelação de novos talentos.  

Em linhas gerais os procedimentos nas reuniões incluem:  

• Dinâmica de integração, com o objetivo de descontrair e 

possibil i tar um contato mais aberto, menos formal. 

• Ritos determinados pelo grupo, a exemplo: uma prece ao iniciar 

cada trabalho sendo que, qualquer um (independente de 

orientação religiosa) pode ir à frente e conduzir esse momento. 

• Exercícios de coordenação motora associados à percepção 

rítmica. 

• Exercícios rí tmicos associados a marcha. 

• Exercícios respiratórios associados a vocalizes. 

• Exercícios posturais associados a emissão da voz cantada. 

• Exercícios vocais para aumento do volume da voz cantada/falada. 

• Exercícios com canções para melhor controle vocal, fonação mais 

fluida e maior sustentação do som. 

• Exercícios vocais para melhoria da dicção na emissão 

cantada/falada (trava-l íngua, vocalizes), execução de canções 

com linhas melódicas simples e fluentes. 

• Execução de canções que envolvam movimento corporal – 

laterais, bilaterais e transversais e execução de instrumentos de 

percussão. 

• Reflexões sobre direitos do idoso, dicas de saúde, eventualmente 

palestras com profissionais ou estudantes sobre temas nesse 

contexto. 

• Apresentações públicas individuais 

 



57 

 

Esses exercícios auxil iam e dão segurança no momento das 

apresentações públicas individuais, e têm como principal objetivo, estimular a 

participação efetiva de todos, sendo para a maioria o momento mais esperado. 

A comunicação é inerente ao ser humano, contudo, falar e expressar nossas 

ideias em público requer preparo. O ato de cantar, envolve vários comandos: 

respiração, articulação, percepção, técnica e interpretação. Mesmo sem 

consciência de tais comandos, alguns entendem essa forma de expressão 

pública como algo não muito natural. Definir um tom adequado, escolher um 

repertório apropriado é para muitos um exercício desafiador e instigante, mas 

auxil ia na melhoria da auto-estima. É bem oportuno discutir essas questões no 

decorrer dos encontros, apesar do repertório ser de l ivre escolha. Estimulamos 

a busca da diversidade de repertório, e este apreender se configura em 

exercícios de memorização que poderão criar novas conexões cerebrais e 

prevenir patologias que poderiam comprometer o bom funcionamento da 

mente. Nessa dinâmica, enquanto um part icipante está à frente cantando, 

alguns dançam, outros acompanham/apreciam, e muitos se emocionam ao 

ouvirem músicas de outros tempos.  

Microfone sem fio, caixa de som e um teclado são recursos simples, 

mas que dão um suporte básico para as atividades. Objetivando a part icipação 

de todos, fi rmamos um acordo: cada participante canta uma canção; esse 

acordo se fez devido ao grande número de pessoas inscritas em cada encontro 

(em média são vinte a cinco apresentações). Contamos, também, com o apoio 

de um pianista ‒ Julio Hermeto da Silva Bonfim ‒ ex-aluno do curso de 

história da UESB, que iniciou no projeto como voluntário e posteriormente, 

selecionado como bolsista de extensão. Atualmente, se encontra como 

prestador de serviços para atendimento exclusivo ao projeto. 

2.4  Perfil sociocultural do grupo  

Para definição do perfi l  sociocultural do grupo foi realizado um estudo 

de corte transversal em que part iciparam 31 idosos de ambos os sexos, 

freqüentadores do Grupo de Cantoterapia. Com base nos cadastros de 

inscrição os idosos foram selecionados ut i l izando critérios de inclusão: idade 



 

igual ou superior a 55 anos; freqüentar o grupo há

aceitar responder ao questionári

questões, para: informações gerais como:

diária e inclusão cultural.

As característ icas 

estão descritas nas Tabelas

29% homens, 87% aposentados, 3% trabalham/estudam e 10% nem trabalham 

nem estudam, em faixa

49% de 65 a 75 anos 39%

Gráfico 1: 

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

Gráfico 2: Part icipantes do Projeto Vida Ativa

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

igual ou superior a 55 anos; freqüentar o grupo há, no mínimo

o questionário proposto. Este questionário continha 

para: informações gerais como: saúde física, atividades 

inclusão cultural. 

As característ icas socioculturais dos idosos freqüentadores d

s nas Tabelas 1,2 e 3 com os seguintes dados:

87% aposentados, 3% trabalham/estudam e 10% nem trabalham 

faixas etárias que variam de 75 anos ou mais

39%, e idade abaixo de 65 anos 22%. 

Gráfico 1: Participantes do Grupo Vida Ativa  
quanto ao sexo, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

Gráfico 2: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a ocupação,2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

58 
no mínimo, três meses e 
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saúde física, atividades da vida 

dos idosos freqüentadores do grupo 

seguintes dados: 71% mulheres e 

87% aposentados, 3% trabalham/estudam e 10% nem trabalham 

75 anos ou mais, representando 

 

Gráfico 2: Part icipantes do Projeto Vida Ativa  
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 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

Com relação à escolaridade

4% completo, 4% ensino médio 

superior completo e 7% incompleto;

mestrado.  

Gráfico 

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

 

 

Gráfico 3: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a Identi f icação Etária, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

escolaridade, 25% têm ensino fundamental 

ensino médio incompleto e completo 

superior completo e 7% incompleto; 7% possuem especialização

Gráfico 4: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a Escolaridade, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 
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Vida Ativa  

 

ensino fundamental incompleto e 

 39%; 11% ensino 

especialização e 4% 

:  Part icipantes do Projeto Vida Ativa 

 



 

Na composição 

sozinhos. Em relação às pessoas com as quais os idosos resid

moravam com a fi lho

7,61% com irmãos; 3% com os pais 

 

 

Gr

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 Em relação à autopercepção da saúde, 100% consideraram

saudáveis, embora 67% admita

 domicil iar 29% dos idosos informaram

Em relação às pessoas com as quais os idosos resid

fi lhos(as); 21% com cônjuge; 18% com outros parentes; 

% com os pais ou sogros. 

Gráfico 5: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a Composição Famil iar, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

Em relação à autopercepção da saúde, 100% consideraram

saudáveis, embora 67% admitam possuir alguma patologia. 
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Em relação às pessoas com as quais os idosos residiam, 29% 

% com outros parentes; 

:  Part icipantes do Projeto Vida Ativa 
 

 

Em relação à autopercepção da saúde, 100% consideraram-se 

 



 

Gráfico 6: Part icipantes do Projeto Vida Ativa

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

 Quanto à prát

entrevistados prat icam atividades físicas e 49% de at

culturais. Apenas 6% afirmam não 

Gráfico 
quanto a part icipação de at ividades físicas/artíst icos

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

Em relação ao acesso 

7% já freqüentaram uma 

3% já estudaram música na escola regular.

Gráfico 6: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a percepção de saúde, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

Quanto à prática de atividades de esporte e cultura

prat icam atividades físicas e 49% de atividades artísticas e 

penas 6% afirmam não participar de nenhuma atividade.

 

Gráfico 7: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a part icipação de at ividades físicas/artíst icos

culturais/2013  

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

Em relação ao acesso à escola de música: 67% nunca 

uma escola de música, 23% tocam algum instrumento e 

3% já estudaram música na escola regular.  
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escola de música, 23% tocam algum instrumento e 



 

Gráfico 8: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a conhecimento formal em música, 2013

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

Os dados em relação

nas Tabelas 48% nunca freqüentaram, 30%

ano, 11% ao menos uma vez por ano,

a freqüência ao cinema 48% nunca foram ao cinema, 30% 

menos uma vez por ano, 11% vão menos de uma vez por ano e 11% menos de 

uma vez por mês. 

Gráfico:

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

Gráfico 8: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a conhecimento formal em música, 2013

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 

Os dados em relação à freqüência a teatros e cinemas 

48% nunca freqüentaram, 30% freqüentam menos de uma vez ao 

ano, 11% ao menos uma vez por ano, 11% ao menos uma vez ao mês. Quanto 

a freqüência ao cinema 48% nunca foram ao cinema, 30% 

menos uma vez por ano, 11% vão menos de uma vez por ano e 11% menos de 

Gráfico: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a freqüência ao teatro, 2013

onte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 
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quanto a conhecimento formal em música, 2013 
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11% ao menos uma vez ao mês. Quanto 
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Part icipantes do Projeto Vida Ativa 

 



 

Gráfico 11: Part icipantes do Projeto Vida 
quanto a freqüência ao cinema, 2013

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

 Em relação ao acesso 

televisão, os resultados são o mesmos: 

39% nunca ouvem/assistem

raramente assistem/ouvem. 

 

Gráfico 12: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a freqüência de escuta de rádio,  2013

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.

 

Gráfico 11: Part icipantes do Projeto Vida Ativa
quanto a freqüência ao cinema, 2013 

Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013. 
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Gráfico 13: Part icipantes do 
quanto a freqüência de acesso a televisão, 2013

 Fonte:  Pesquisa de Campo,  dezembro 2013.
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Análise dos resultados encontrados no estudo 

Em conformidade com dados analisados de outros grupos 

concentração de homens (29%), quando comparada a

atenção; de acordo com as nossas observações, há uma 

resistência a participação masculina em projetos desta natureza

de envelhecimento se apresenta com predominância f

justi f icar o pouco interesse, despertado em homens

que tem caráter cultural, educacional, lúdico e social.

De acordo com o exposto na tabela 2, a população estudada apresenta 

predomínio de indivíduos idosos (maioria com idade acima de 65 anos de 

ica pelo fato do crescente envelhecimento da população 

busca por polít icas específicas que visem propiciar um 

envelhecimento ativo, no qual a autonomia e, sobretudo, a dignidade do idoso 

devam ser sempre respeitadas (FREITAS, 2004).  

vel de escolaridade é surpreendente se comparado a outros grupos 

dados apontam que do total de analfabetos brasileiros, 

45% (mais de 6 milhões) têm mais de 60 anos. De acordo

Nacional de Amostra por Domicíl ios (Pnad) 2012, do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatíst ica (IBGE) 7,2 milhões de brasileiros que deveriam saber 

ler e escrever (possuem mais de 10 anos de idade) e vivem nos estados da 

região Nordeste, e prosseguem assim, até a velhice. 

Em relação à composição dos arranjos domici l iares, conforme mostra a 

tabela 5, a maior parte (29%) mora com fi lhos ou sozinhos (29%), 

constituindo, desta forma, dois aspectos confl i tantes por um lado a 

predominância de domicíl ios multigeracionais, o que pode favorecer o 

fortalecimento das relações familiares, proporcionando aos idosos e aos 

familiares mais jovens a convivência intergeracional e, por outro lado, 

contrariamente uma convivência que pode provocar confl i tos, afetando 

diretamente a qualidade de vida do idoso. O dado em que se verificou um 

número grande de idosos morando sozinhos, superior aos valores nacionais, 

pode ocorrer pelo fato de a população deste estudo apresentar maior 

independência física e econômica, o que possibil i ta ao idoso manter-se em 

uma casa sozinho. Conforme a Pesquisa Nacional por amostra de Domicíl ios 

(2012), o número de idosos que moram sozinhos triplicou nos últ imos 20 

anos, fenômeno anal isado por Kalache (2014) como posit ivo no que se refere 

a questão da autonomia, embora o autor considere, também, uma maior 

dispersão e fragmentação das famílias com fi lhos não morando na cidade dos 

pais. Este dado, no entanto, configura-se em questões que devem ser 

ponderadas: ainda que morar sozinho seja uma opção, este dado poderá ser 

analisado como um fator de risco aumentado para a saúde, considerando o 

processo de isolamento, a possibil idade da perda de autonomia e o inadequado 

apoio familiar. 

Em relação à autopercepção da saúde, 100% consideraram-se saudáveis, 

embora 67% admitam possuir alguma patologia. Esse dado nos permite 

associar a percepção de saúde à correspondência de autonomia e 

independência. O modelo de envelhecimento bem sucedido assinalado por 

Baltes & Baltes (1990, p.4) é pautado numa “avaliação sustentada em uma 

perspectiva multidimensional”, na qual fatores objetivos e subjetivos devem 

ser considerados dentro de um contexto cultural, considerando demandas 

específicas.  
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 O planejamento das ações deve considerar as necessidades do grupo e 

as individuais, como também respeitar a heterogeneidade da população, 

buscando atingir uma parcela mais representativa do todo. 

No que se refere à part icipação na prática de atividade física e cultural 

relatada como presente no dia a dia da grande parcela dos entrevistados 

acreditamos que se deve à valorização das atividades físicas/culturais como 

forma de manutenção da saúde e bem-estar, preocupação com a prevenção de 

doenças, a manutenção da autonomia, a convivência social ao incentivo. 

(GRIEBLER, 2013) 

Em relação ao ensino de música, a maioria dos participantes (67%) não 

tiveram acesso. Segundo Fonterrada (2008, p. 213) embora durante o Governo 

Vargas (a partir de 1930) fosse obrigatório, em todo país, a freqüência de 

professores de música aos cursos de formação, [...] “essa exigência se 

mostrou difíci l  – senão impossível – de ser cumprida” por vários fatores: as 

dimensões gigantescas do Brasil,  a má qualidade das estradas dificultando e 

impedindo os deslocamentos. Essas e outras questões relacionadas, e a 

elit ização do ensino de música podem ter contribuído para os resultados 

observados. 

Os dados em relação à frequência a teatros e cinemas descri tos nas 

tabelas 8 e 9 confirmam os índices apresentados pelo Programa Mais Cultura 

(2007), que aponta que apenas 13% dos brasileiros frequentam o cinema uma 

vez por ano; que 90% dos municípios não possuem salas de cinema, teatro, 

museus e espaços culturais multiuso. Outro dado importante é que 78% dos 

brasileiros nunca assistiram a espetáculo de dança apesar de que 28% saiam 

para dançar. Embora o Programa Mais Cultura tenha como diretrizes garantir 

o acesso aos bem culturais, meios necessários para a expressão simbólica e 

artística o que a nossa realidade demonstra é uma carência de polít icas 

públicas e privadas nesse sentido. 

 Segundo pesquisa realizada (GRIEBLER, 2013) os acessos, por grande 

parte dos idosos, aos meios de mídia como a televisão e o rádio, refere-se a 

necessidade de atualização; a autora destaca que o maior acesso às 

informações e o uso independente desses conhecimentos poderão interferir na 

adoção de hábitos mais saudáveis de vida em contrapartida a afirmações do  
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resultado da pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, em parceria com o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física 

de São Caetano do Sul ‒ Celafiscs sugerem que passar muito tempo em frente 

a televisão prejudica a força muscular dos idosos. A pesquisa relata que 

grande parte dos idosos aposentados passa em média 7 horas em frente à 

televisão.  

 

Aspectos a ressaltar 

 

O perfi l  encontrado não reflete totalmente a real idade brasileira, 

quando consideramos grupos de outras regiões. Ressaltamos aspectos como a 

participação masculina no projeto, o grau de escolaridade dos idosos e a 

busca por atividades socioculturais como os mais relevantes nesse estudo; 

Pesquisas dessa natureza possibil i tam uma maior compreensão, e um possível 

redimensionamento, tanto para projetos em andamento, quanto para projetos 

futuros, no sentido de selecionar e programar atividades condizentes com as 

aspirações e a real idade dos participantes. 

 

2.5 Breves ressonâncias  

Pudemos perceber a força e a representação do Grupo Vida Ativa 

através de depoimentos dos participantes, narrados oralmente e escritos 

individualmente, e coletados no ano de 2012. Tais registros não captam 

totalmente a “atmosfera” do grupo, mas refletem parte do campo de pesquisa, 

mutuamente comparti lhado, cujos contornos são definidos nas narrativas 

autênticas de testemunhas vivas. A seguir,  fragmentos que nos permitem 

compreender quais os aspectos que contribuíram para as construções das 

nossa unidades de sentido, com as nossas conclusões:  

 
 
  

Cantar nos faz viver, esquecer as dif iculdades que surgem no 
dia a dia. A Cantoterapia tem um grande signif icado na minha 
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vida. Portadora de uma cardiopatia aguda encontrei nesse 
grupo, uma maneira de amenizar os meus problemas de saúde. 
Por isso me sinto fel iz.” (Márcia Ferraz de Souza)  
 
Virginia, gostaria de nesta oportunidade lhe dizer que sempre 
est ive e estou fel iz de fazer parte desse grupo”. (Raimundo 
Santos) 
 
Eu passava em um lugar e avistei um templo, aos meus 74 
anos. Lá encontrei uma luz divina que me alegra. Sou José 
Rocha, escrevo melodias e se Deus me deu o direito de cantar 
eu canto. Meu coração bate fel iz, e invado outros corações. 
Deus i luminou esse lugar que é a terceira idade, para todos se 
alegrarem. (Jose Rocha) 
 
O grupo é um espaço de integração, com momentos alegres, 
evitando a depressão na terceira idade, fazer novas amizades 
dando um melhor sentido à vida. (Terezinha Pereira Si lva) 
 
É com alegria que amanheço nas quintas fei ras para part icipar 
do Grupo de Cantoterapia Vida Ativa, onde predomina a 
alegria, canto, dança, mensagens, festas, passeios, troca de 
experiências, onde podemos semanalmente rever amigos, bater 
aquele papinho... até estudamos o estatuto do idoso. Saímos 
deste encontro com a auto est ima bem melhor e a qual idade e 
vontade de viver para cima de bom. Esquecemos as dores, 
doenças e problemas que surgem nessa fase da vida.Os 
coordenadores são pessoas maravi lhosas, humanas, 
compreensivas e preparados especif icamente para melhorar a 
qual idade de vida dos idosos”. ( Iêda Gomes Cardoso) 
 
Este grupo é importante para mim, pela força e amizade, pois 
quando conheci estava saindo de uma depressão, vi  que aqui 
tem Vida Ativa. (Cida) 
 
O grupo Vida Ativa é uma benção em minha vida! Diminui 
minha t imidez, trouxe alegria para minha vida. Hoje sou fel iz.  
Agradeço a Deus e a Virginia por este grupo maravi lhoso. 
(Marly Cunha) 
 
Há nove anos, comecei a part icipar do Grupo Vida Ativa. O 
primeiro encontro que part icipei me deixou encantada com o 
trabalho real izado por Virginia que foi bastante receptiva, 
passando muitas experiências para todos os part icipantes 
contando com a colaboração de Souza e Júl io, o nosso 
tecladista. Este espaço de troca de experiência trouxe-me mais 
alegria e vontade de viver pois convivendo com amigos e 
coordenadores desse grupo aprendi a conhecer melhor a 
musical idade, as notas musicais, assim como também a me 
expressar diante do públ ico com desenvol tura, mostrando o 
dom que estava adormecido dentro de mim: cantar. 
Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que é o pai e 
cr iador do Universo. Depois deixo o meu muito obrigado a 
Virginia e sua equipe, que sempre me deram apoio,  
sol idariedade e carinho, mostrando que a cada dia, a vida está 
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apenas começando e depende de nós para que seja sempre 
melhor e mais fel iz. (Bernadeth Moreira Bidu Gonçalves)  
 
Apesar de estar no grupo há pouco tempo, estou me sentindo 
muito bem. Gosto das at ividades da turma; é bastante animada. 
Tenho observado que Virginia l idera com garra, determinação 
e segurança, deixando todos a vontade, nos dando 
oportunidade de cantar, dançar, recitar poemas, transmit ir  
mensagens, dar recadinhos, etc...  Enfim, ela se interage muito 
bem com a turma dizendo de uma forma car inhosa: Quem não 
canta, dança!(Durneide Amaral)  
 
Grupo Vida Ativa, esse sim, me sinto fel iz de part icipar. Neste 
grande grupo tenho alegria de estar junto com meus 
companheiros. Aqui quem não canta, dança. Me sinto muito 
fel iz.” (Adonel Miranda) 
 
Vida Ativa para mim, é part icipação, descontração amizade e 
alegria.” (  Maria Lúcia Ferreira dos Santos) 
 
Eu Cecíl ia Lima, gosto do grupo da Vida Ativa, porque me 
distraio, canto, danço, passeio, encontro amigos e sou fel iz.   
 
O grupo Vida at iva, é para mim, motivo alegria, descontração 
e muito prazer. Fico esperando as quintas-feiras para ir  ao 
encontro de meus amigos e fazer o que gosto muito: dançar.  
(Waldir) 
 
Vida Ativa para mim é um grupo maravi lhoso, temos 
momentos bons com todos nossos amigos e amigas e todos 
formamos uma famíl ia. Todos nos divert imos muito, é muito 
bom. A senhora Virginia nos trata com todo carinho, ela é um 
amor de pessoa. Tem também o Sr. Souza que é uma pessoa 
maravi lhosa; é só. (Terezinha Aragão) 
 
Eu tenho a dizer que você, o Souza e o Júl io nos faz muito 
fel izes. Virginia, o dia mais importante da minha vida foi  
quando nasci. E o dia mais fel iz da minha vida foi quando te 
conheci. Naquele 25 de julho de 2010, no Centro de 
Convenções em Salvador recebi o convite para eu part icipar da 
cantoterapia e eu não fui. Depois veio o sarau na casa do idoso 
no mês de setembro do mesmo ano, e cantei duas músicas: 
“Trem das onze” e “ Se ninguém te ama”. Também declamei 
duas poesias. Você lá estava e tornou a fazer-me o convite, o 
qual aceitei . Virginia, espero que todos os idosos sintam-se 
tão fel izes o quanto eu pela maneira com que você acolhe 
quando aí estamos e quando viajamos com você. O amor que 
você tem por todos é impressionante. Eu sinto o verde, o 
inf ini to predominando nas f lores. Eu sinto-me extasiado pelo 
carinho, pela compreensão, pela sua ternura, pelo seu amor 
sincero. Que você continue assim sempre bondosa e com esse 
sorr iso l indo na f lor dos seus lábios. Só reclamo de uma coisa:  
do tempo, por não poder cantar pelo menos duas músicas cada 
uma pessoa. Virginia Deus te abençoe e te faça muito fel iz e te 
dê muita paz e saúde. Eu e Maria gostamos muito da 
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organização dos seus serviços. Ao teu lado a vida é calma 
como um sono. Parabéns... Sou jardineiro imperfeito pois no 
jardim da amizade quando planto  
 
o amor perfeito nasce sempre uma saudade. Escreve 
simplicidade com dez letras mas porque? Escrevo a mesma 
palavra com quatro apenas você. (Antonio da Si lva Oliveira)  
 
 

As narrat ivas coletadas demonstram que há um reconhecimento da 

importância do trabalho em grupo; as falas evidenciam o grupo como teia de 

suporte social que acolhe e contr ibui para um viver melhor. Ao anal isamos os 

discursos percebemos uma forte ênfase no campo da arte como terapia e como 

promotora do bem estar e qual idade de vida. Sol ici tamos aval iações crít icas, nas 

quais sejam privi legiadas as contr ibuições de todos, embora busquemos, sempre, 

desenvolver um modelo de l iderança colet iva a referência simbólica de l iderança 

ainda está pautada como fenômeno individual e funcional.  

 

A l iderança individual não promove ninguém. É necessário 
promover o todo para que as partes sejam promovidas. A 
l iderança como hierarquia não é um fenômeno de dinâmica de 
grupo, mas uma imposição de uma estrutura social, assim 
como o que formaliza r igidamente o funcionamento dos grupos 
(KISNERMAN,1978, p. 57).  

 
Corroborando Kisnerman, acreditamos que a l iderança deve f luir  de um 

membro para outro, concret izando uma estrutura na qual cada um part icipe nas 

decisões e se responsabi l ize pelos resultados de suas ações. Os membros devem 

criar “o conjunto de signif icados (ou sinais,  símbolos e signos, valores e normas) 

que dão direção para a ação”(KISNERMAN,1978, p. 59) .  

Todas essas considerações se concret izam numa forma de pensar um grupo 

como uma interart iculação de papéis que se associam e que são assumidos. 

Contudo, ainda percebemos que a representação de l iderança individual  é uma 

constante nos discursos, associando sucessos e insucessos dos trabalhos, a uma ou 

no máximo duas pessoas. Existe resistência de alguns a esse modelo de l iderança 

colet iva, mas nosso compromisso é descobrir e valorizar as potencial idades 

manifestadas e construir uma democracia viv ida e um modelo de grupo que não caia 

em formas de “at ivismo al ienante e irracional”.  
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3. TONS DO ENVELHECER  

 

Como podemos definir o início da velhice? A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) decide que a entrada na velhice se faz a partir dos 60 anos. A 

Legislação Brasileira, a propósito da polít ica nacional do idoso, no seu artigo 

2º, da lei nº 8.842 também ajuíza como idoso “a pessoa maior de sessenta 

anos de idade”. 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU) 60 anos é a idade que 

delimita o início do estágio da velhice nos países em desenvolvimento e 65 

nos países desenvolvidos. Ainda que existam modificações individuais e 

sociais, em cada época são estabelecidos critérios para agregar categorias 

etárias. As sociedades os constituem durante seu processo histórico como uma 

forma de proporcionar respostas às transformações evolutivas em virtude de 

determinações biológicas, históricas, sociais e culturais.  

A velhice é também um experimento pessoal e, uma abordagem 

antropológica das questões relativas à compreensão desse fenômeno nos 

obriga a expandir nosso campo de estudo para acrescer uma apreensão da 

experiência subjetiva, individual, e de sua interação com diversos elementos 

do contexto social e cultural.  

Nosso entendimento da velhice é como produto cultural que varia de 

lugar para lugar, de época para época e cuja percepção dentro de seus 

próprios marcos difere de pessoa para pessoa. Cada sujeito envelhece de modo 

absolutamente singular, o que nos leva a crer que existam inúmeras formas de 

envelhecer e de velhices.  

Na sociedade brasileira contemporânea costuma-se associar atr ibutos 

negativos à velhice que, muitas vezes, leva a uma sensação de rejeição e 

temor ao envelhecimento; para muitos a busca incessante da “eterna 

juventude”. Nesse contexto sócio/cultural a velhice é, comumente, associada 

à degeneração, declínio, decrepitude, nostalgia, obsoletismo e 

improdutividade. 

Inspirada no texto Medo de Envelhecer ou de Parecer (CONCONE, 

2007), e nas muitas experiências, localizamos algumas percepções acerca da 

construção sócio/cultural que confirmam a estigmatização atribuída à velhice, 
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seja em razão da f initude, do envelhecimento físico ou, sobretudo, de uma 

visão preconceituosa e excludente.  

A crônica, Velhice: casos e acasos, da nossa autoria, baseada num fato 

real, narrado por uma pessoa da nossa família, leva-nos a profundas 

reflexões: 

 
Acabei de completar sessenta, mas me sent ia com quarenta...  
ou menos?! Não sei. O certo é que me sentia ót ima: elegante, 
bonita, sem tempo para pensar, na mal fadada Terceira Idade. 
Eu já estava quase voltando do meu passeio ao shopping, 
quando resolvi  entrar no mercado para umas comprinhas 
básicas. Coisas de mulher (aposentada) sem muito que fazer. A 
f i la era imensa, mas resolvi  enfrentar.  E, lá estava eu, mais ou 
menos vigésimo quinto lugar, de repente ouvi umas duas ou 
três pessoas que de outra f i la, menor, fa lavam alto, quase 
gri tando: ‒  Dona, seu lugar é aqui, a senhora está na f i la 
errada! Vem dona, essa é a f i la preferencial. Você não pode 
esperar muito, não pode! Não dei ouvidos, não podia ser 
comigo. Resolvi  ignorar, olhando para o outro lado, 
procurando algo mais interessante, mas suportável. Mas, a 
insistência era tanta que fui perdendo o autocontrole, o auto-
convencimento e pensei:  ‒  É comigo, tenho que ir ! O que eles 
podem pensar? Acho que vai ser bem pior, e cheguei a drást ica 
conclusão, sobre o que poderia vir depois: ‒  Deixa, deixa...  
além de velha ela é surda! Coitadinha. E, em quatro passos eu 
já estava lá.  

 

 

O que ainda se observa, com raras exceções, é um modelo social de 

velho que se contrapõe ao de jovem; ideológico e culturalmente construído, 

torna-se difíci l  escapar desse est igma.  

Muitas concepções acadêmicas e socioculturais apontam para um 

generalizante modelo social de velho que tem sido refutado por muitos desses 

indivíduos nas suas falas e ações; numa tentativa de escapar de tais 

generalizações. Se a velhice é vista como perdas, como não temer e tentar 

afastá-la? Nesse sentido, uma postura antropológica poderá desnaturalizar a 

velhice para analisá-la a partir de uma construção sociocultural e histórica, 

recorrendo a concepções culturais de diferentes grupos sociais, investigando e 

conhecendo os seus valores, para, em seguida, confirmar a construção cultural 

que alicerça os “mitos” da modernidade com relação a essa temática. 

Portanto, “[...]  a cultura é sempre uma ação de construção do mundo, do 
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mundo dos homens, do mundo da cultura [...]  há, enfim, um jogo contínuo que 

tece os processos socioculturais” (CONCONE, 2007, p.29-30). 

Concone (2005) pontua um aspecto importante em relação ao 

envelhecimento e a velhice: o envelhecimento é fisiologicamente comum a 

todos os seres vivos, mas a velhice é um fenômeno de natureza diferenciada. 

Embora constatemos definições da velhice como um fenômeno unicamente 

biológico, como um processo natural, apontado como gerador de declínio 

irreversível, e vale ressaltar, aqui, a análise médica-geriátr ica há de se 

questionar sobre a visão generalizada da velhice, quando se veri fica situações 

individuais sociais/culturais, vividas por indivíduos e sociedades diversas. 

Em entrevista concedida a Anne-Marie Métail ié, publicada em Les 

Jeunes et le premier emploi, Paris, 1978, Pierre Bourdieu aborda as questões 

da juventude e a reflexão profissional do sociólogo lembrando que as divisões 

entre as idades são arbitrárias. Segundo o autor: “É o paradoxo de Pareto 

dizendo que não se sabe em que idade começa a velhice, como não se sabe 

onde começa a riqueza”. (BOURDIEU, 1978). Bourdieu confirma que a 

fronteira entre a juventude e a velhice é um objeto de disputas em todas as 

sociedades. Em resposta ao questionamento sobre o conceito de velhice 

acrescenta: 

Quando digo jovens/velhos, tomo a relação em sua forma mais 
vazia. Somos sempre o jovem ou o velho de alguém. É por isto 
que os cortes, seja em classes de idade ou em gerações, variam 
inteiramente e são objeto de manipulação. Por exemplo, Nancy 
Munn, uma etnóloga, mostra que em algumas sociedades da 
Austrál ia, a magia do rejuvenescimento que as mulheres velhas 
empregam para reencontrar a juventude é considerada como 
totalmente diaból ica, porque perturba os l imites entre as 
idades e não se sabe mais quem é jovem e quem é velho. O que 
quero lembrar é simplesmente que a juventude e a velhice não 
são dados, mas construídos socialmente na luta entre os jovens 
e os velhos. Variam inteiramente e são objeto de 
manipulações”.  (  BOURDIEU, 1983, p. 58) 
 
 

 Corroborando Bourdieu (1978) consideramos que cada campo, possui 

suas leis específicas de envelhecimento e, como o próprio Bourdieu 

apresenta, para saber como cortam as gerações é preciso conhecer as leis 

específicas do funcionamento do campo, os objetos de luta e as divisões 

operadas por esta luta. Mesmo parecendo banal, como reflete Bourdieu, o que 
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percebemos é a idade como um dado biológico socialmente manipulado e 

manipulável; fazendo uma analogia desse pensamento, o fato de falar dos 

velhos como se fossem uma unidade social, um grupo consti tuído, dotado de 

interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma idade definida 

biologicamente já constitui uma manipulação evidente. Seria preciso analisar 

as diferenças entre os velhos, ou entre as diversidades do processo de 

envelhecer, para compreendermos a velhice. 

A Antropologia nos fornece elementos fundamentais para redimensionar 

as análises das estruturas de significado socialmente estabelecidas, alargando 

o universo do discurso usualmente adotado. O envelhecimento, compreendido 

a partir de sua dimensão biológica foi associado à deterioração do corpo e, em 

conseqüência, tratado como uma etapa da vida caracterizada pelo declínio 

(CORIN, 1985; DEBERT, 1999). Cristalizou-se, assim, uma visão orgânica do 

envelhecimento.  

As sociedades ditas modernas valorizam as mudanças, o novo, em 

contraposição às sociedades tradicionais que valorizam a permanência, a 

tradição. Enfim, a modernização é em si,  a força para a mudança. Assim, os 

aspectos universais que confirmam o envelhecimento são ao mesmo tempo, 

biológico/psico/sócio/cultural.Nessa perspectiva, interessa-nos aqui, analisar 

a velhice não somente como sendo uma questão biológica, o que seria uma 

forma superficial de compreensão; é necessário local izá-la em uma história 

inserida num sistema de relações socioculturais. Essas variáveis próprias de 

cada sociedade fazem parte da composição e explicação da variável velhice 

biológica. (CORTE, 2005).  

Mercadante (2005) reflete sobre as noções de identidade social do 

idoso, propondo uma análise ampla e profunda da velhice como um fenômeno  

multifacetado. A autora considera fatores biológicos e as diversas situações 

socioculturais e históricas constitutivas do mesmo fenômeno; evidencia a 

complexidade presente nos estudos realizados pela antropologia, chamando a 

atenção para a compreensão de outras lógicas culturais e outros significados 

que orientam as classificações dos vários períodos da vida, afirmando que 

existem muitas formas de representação dos indivíduos na diversidade 

cultural.   



76 

 

Morin (2005), nas suas reflexões sobre o processo biológico de 

envelhecimento, considera que o tempo que muda o corpo e o espírito, a 

identidade do EU através das idades, impede a percepção de profundas 

descontinuidades que operam em cada indivíduo no decorrer dos anos e das 

décadas. O autor chama a atenção para a questão do corpo físico que se 

transforma, o que se constata visivelmente, e que não é mais o mesmo em 

várias fases da mesma vida; transforma-se fisiológica e morfologicamente. 

Morin (2005) constata que haveria quase uma mudança de pessoa quando 

observamos que os adultos e velhos, esquecendo de que foram jovens, 

consideram a juventude como uma espécie particular; igualmente é percebido 

nos jovens, como aponta o autor, que mesmo sabendo que estão em processo 

de envelhecimento, consideram os velhos como membros de uma espécie senil  

por natureza. 

Ainda refletindo sobre o processo de envelhecimento, Morin (2005) 

considera que através da multipl icidade sucessiva das idades que, cada um, 

sem perceber, carrega presente todas as idades em todas as idades. Para o 

autor, a infância e a adolescência não desaparecem na idade adulta, mas são 

recessivas. Carregamos essa multipl icidade de “seres que sobrevivem”, e que 

estão incluídos em nossa identidade; nosso comportamento diante de 

determinadas situações confirmam os evidentes paradoxos da idade. 

Cada opinião constata uma dimensão da concepção sobre a velhice 

humana; nas muitas interpretações a Antropologia tem tentado encontrar 

respostas mais viáveis, nas quais a cultura e a variabil idade cultural possam 

ser levadas em conta. Assumir esse passo longe da perspectiva uniforme, no 

que se refere ao estudo do homem que vive e envelhece, é alimentar a idéia de 

que a diversidade de costumes no tempo e no espaço não são apenas aspectos 

superficiais, como indumentária e aparência, cenários e máscaras de 

comediantes; é, também, alimentar que a variabil idade do ser humano tanto 

em sua essência como em suas expressões (GEERTZ, 1997). 

Apoiados nessas constatações, continuamos alargando as fronteiras do 

pensamento: afastamo-nos da noção estereotipada da velhice para 

construirmos uma nova perspectiva, sem perder por completo alguns aspectos 

que são inegáveis no processo de envelhecer, mas que também são variáveis.  
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Sabe-se que os fatores psicológicos adquiridos culturalmente têm uma 

grande inf luência no modo de como as pessoas envelhecem. A auto-eficiência 

(a crença na capacidade de exercer controle sobre sua própria vida) está 

relacionada às escolhas pessoais de comportamento durante o processo de 

envelhecimento. Saber superar adversidades determina o nível de adaptação 

às mudanças advindas do processo natural e diversificado do envelhecer. A 

capacidade de adaptação, frente às mudanças, faz parte do ser humano ‒ 

“Jovens” e “Velhos” não são diferentes no que se refere à capacidade de 

solucionar problemas. 

Diante de tais considerações acerca da representação sóciocultural da 

velhice, com descompassos marcados, ora por uma visão decadente, ora por 

uma visão própria otimizada, relatamos aqui, experiências vividas que 

atestam desconstrução e construção, e a possibi l idade de novos olhares em 

torno do tema; a crônica abaixo representa mais um confl i to desse tempo de 

contradições e poderá contribuir para novas reflexões: 

- Dentre as muitas questões sobre o envelhecimento e tentando escrever 

mais este capítulo, lembrei-me de um fato e relatei a minha mãe, Zali 

Figueira Mendes que, prontamente o transformou em uma crônica, intitulada 

“Maribondi detetive”. 

 
Marimbondo é um inseto da famíl ia das abelhas, um voador 
intratável mexeriqueiro! Mas, a gente quer falar de vir i l idade 
entre idosos, assunto meio f ictício, fantasioso!  
Numa manhã qualquer, em um banco qualquer, f inal de mês, a 
f i la preferencial estava lá. Muito grande, e as pessoas 
conversavam animadas. Ponto de encontro – Pensei.  
Foi quando ouvi  uma mulher pequena, de olhos vivos, bastante 
inquieta, só lhe faltava asas... perguntar: 
- Tá sabendo, aquele “véi” da rua da frente, trocou a mulher 
por uma de 20! “Muié” boa, “trabaideira”, mãe dos “f ios” dele 
e foi  atrás da outra.  
- Foi mesmo? Eu não sabia...  
E o diálogo seguiu:  
- E quantos ano esse “véi” tem? 
- 80 “f ia”. Já ta “pisano in” falso.  
- Ah! Eu sou queria ser uma “maribondi” pra vê o que esse 
“véi” faz com uma menina de 20! Só isso! Ser um maribondi  
um bicho danado que entra em todo canto e espia tudo... Ah se 
eu fosse um maribondi . 
Falava alto indignada. 
Os homens idosos que aguardavam na f i la, entraram na 
conversa, e também falavam muito alto.  
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- Ela ta pensando o que? Já “tô” com 82, e carrego saco de 
farinha, de batata,  capino tarefa de mandioca... Da feira volto 
com tudo na cabeça.  
E gri tou:  
- “Ocê num” sabe é de nada! 
A mulher maribondeira, não dava tempo para nada, e 
continuava: 
- Mas eu queria era ser um “maribonde” (falava mais alto 
voltada para os homens). Se eu fosse um maribondi, eu ia 
acompanhar “ocês” tudo! Ia ter muita histór ia com fim ruim...  
eu sei, eu sei. .  
Agora todos falavam de uma só vez, e ninguém entendia mais 
nada. 
De repente uma funcionária apareceu e gri tou:  
- 70, 80 e 85! Rápido!  
Todos olharam de uma só vez, pensando que a chamada era por 
idade...  
A “maribondeira” saiu andando depressa olhando pra trás e 
deu um ult imo gri to ir r i tante: 
- Mas eu só queria ser um “maribondi” !  

 

Tudo leva a crer que existe um grande esforço dos homens de se 

mostrarem produtivos/vir is, afastando qualquer aspecto que coloque à 

prova as suas capacidades. Cada fala revelada na crônica demonstra a 

luta por novas maneiras de estar-no-mundo com qualidade de vida, além 

de construir sentidos e reencontrar outros significados para aexistência.  

O Estudo Saúde, Bem Estar e Envelhecimento ‒ SABE, que busca 

traçar o perf i l  das condições de vida e saúde das pessoas idosas 

residentes na zona urbana do município de São Paulo introduziu na 

segunda coleta de dados cinco perguntas relativas à sexualidade 

(RODRIGUES ET ALL, 2006). Os resultados obtidos confirmam a 

diferença no padrão de comportamento de homens e mulheres idosas  

frente à sua vida sexual e à importância a ela atribuída. No estudo 

verif ica-se uma diferença na importância que homens e mulheres 

atr ibuem à vida sexual. Apenas 21% das mulheres a consideram muito 

importante, enquanto, que entre os homens, esse índice chega a 46,8%. 

Entre os entrevistados, os que informam não ter t ido vida sexual ativa 

durante a vida são poucos, mas ainda assim, o número de mulheres 

nessa condição é duas vezes e meia maior que o de homens. Há de fato, 

uma busca pela reafirmação da identidade, especialmente masculina, 
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frente às diversas concepções que reforçam a percepção das l imitações, 

das perdas, das incapacidades presentes nos discursos de muitos.   

Contudo, apesar de o envelhecimento continuar sendo 

representado na base de perdas, torna-se fundamental aprender a 

valorizar as muitas capacidades de reserva inexploradas, ou seja, 

ganhos que passam despercebidos e, não são valorizados. 

 Cita-se aqui o modelo de envelhecimento assinalado por Baltes 

& Baltes: 

[ . . . ]  o envelhecimento bem sucedido precisa de uma aval iação 
sustentada em uma perspectiva mult idimensional, na qual 
fatores objet ivos e subjet ivos sejam considerados dentro de 
um contexto cultural, que contém demandas específ icas 
(1990, p.  4).  

 

Existem concepções diferenciadas sobre o processo de envelhecimento 

humano. Continuar alargando as fronteiras do pensamento, construindo e 

desconstruindo novas perspectivas, sem perder por completo alguns aspectos 

que são inegáveis, mas que também são variáveis vem sendo a nossa prática, 

considerando que a promoção do bem–estar na velhice deve ser vista como um 

empreendimento de caráter sociocultural indispensável. Envelhecer bem 

significa estar satisfei to com a vida atual e ter expectativas posit ivas em 

relação ao futuro; depende da existência de um equil íbrio entre as l imitações 

e as potencialidades do indivíduo que o possibil i tará l idar, em diferentes 

graus de eficácia, com as perdas inevitáveis do envelhecimento. Assim, um 

processo complexo que envolve perdas e aquisições individuais e coletivas, 

pode ser dirigido a fim de promover maior e melhor qualidade de vida ao 

idoso (CORONAGO, 2009). 

Nesse sentido, o grande desafio seria abrir espaços para as diferentes 

expressões de participação social e que elas encontrem sua validade e lugar 

no conjugado dos protagonismos que dão vida e significado ao mundo.  

 De acordo com Rozendo et al (2010), protagonista e protagonismo são 

palavras comumente uti l izadas no campo da l i teratura, empregadas para se 

referir a personagens de uma história, responsáveis pelo desenrolar de um 

enredo, e complementa que no campo das artes cênicas, mais especificamente 

nos romances da teledramaturgia, protagonista é o personagem principal de 
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uma história, usualmente interpretado por artistas amplamente conhecidos. 

Minayo(2010) chama a atenção para estes termos no campo das ciências 

sociais, empregando-os como diferentes formas para designar grupos ou 

conjuntos de atores sociais que desencadeiam ações e se colocam ativamente 

na construção da história.  

 
A presença cada vez mais at iva dos idosos na sociedade traz à 
tona discussões sobre a part icipação polít ica e social nas 
idades avançadas da vida. O idoso, como um ator de grande 
relevância na atual idade, vem mostrando seu potencial como 
roteir ista e protagonista da sua própria história. Contudo, 
muitos espaços consti tuídos vert icalmente, voltados para este 
f im, tornam-se art i f iciais e acabam suprimindo a 
espontaneidade de muitas protagonizações. (ROZENDO et al l , 
2010, p.35) 

 

Orlandi (2005) reflete sobre o paradoxo social vivido atualmente: a 

potência de criação tão extensa e i l imitada presenciada entre os humanos, e, 

ao mesmo tempo um sucateamento desordenado da humanidade, brotado 

suti lmente, cotidianamente. Qualquer ponderação sobre desenvolvimento 

humano/social deve ser pensada através destas duas vertentes: a das imensas 

possibil idades e a do sucateamento.  

Para tanto, [.. .]“faz-se necessário reconhecer os movimentos 

protagonistas de uma nova ordem, múltipla, aberta, em constante devir” 

(ESPÍRITO-SANTO et all,  2008). 

Essas considerações já esboçam o escopo do presente trabalho ao 

promover a discussão sobre a dimensão dos significados das práticas 

artístico-musicais como promotoras do desenvolvimento das capacidades 

humanas e como geradoras de potencial de comunicação, expressão e 

sentimento. Portanto é imprescindível considerar que: 

 

A arte usa o circuito do prazer, que além de ajudar a superar 
dif iculdades e complexos, também colabora para o 
fortalecimento do sistema imunológico. É uma forma de 
inclusão com valorização do indivíduo. (LICHTIG, 2009) 
 
 

 As expressões artísticas podem significar um meio de l idar com as 

l imitações e com a superação, pois estimulam a independência e a auto-estima 

e tem representado, desde a Pré-História, uma atividade fundamental do ser 
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humano. Através da Arte o homem estabelece uma afinidade com o universo e 

consigo mesmo. 

A Arte é um meio de fazer, de produzir, e na acepção da palavra, 

art ísticos são todos aqueles procedimentos que, mediante o emprego dos 

meios apropriados, permite-nos fazer bem uma determinada coisa. 

De acordo com Hegel a Arte pertence ao domínio do “espírito 

absoluto”, juntamente com a Religião e a Filosofia. Possui como conteúdo a 

verdade total, a ideia (divindade). Por meio das três “o homem tenta rescindir 

com os l imites da subjetividade e procura a unidade suprema com o Espírito” 

(HEGEL ,2001).  

Um dos valores da Arte está na forma como ela reproduz os aspectos 

essenciais da vida; é por natureza uma imitação do real que produz efeitos 

morais. O prazer derivado da contemplação do que é perfeito e excelente 

inclina o homem à prática da virtude e ao conhecimento da verdade. Dela 

extraímos uma visão da experiência e dos valores humanos e um 

conhecimento que difere do conhecimento científ ico. 

Segundo Morin (2007, p. 138) o [...]  “estado poético contém as 

qualidades da vida”. Para o autor o estado poético é um estado de 

participação, comunhão, amor que envolve e transfigura a vida. Morin(2007) 

se refere à incorporação que o saber viver, no que diz respeito a vida 

individual e inclui a sabedoria; e esta sabedoria pode gerar uma arte, que nas 

condições contemporâneas exige uma reforma de vida. 

Acreditamos que a reforma da vida é uma questão antiga como diz 

Morin (2007), e é abordada pelas tradições da sabedoria de diferentes 

culturas. O referido autor pontua que no atual cenário o problema da reforma 

de vida relaciona-se com uma “sociedade caracterizada pela industrial ização, 

urbanização, hegemonia da lógica do lucro e supremacia do quantitativo” 

(MORIN, 2007, p. 171). Ainda segundo o autor: 

 
 
No f im do século XIX, na Alemanha, onde a modernização foi 
massiva e brutal, o movimento da reforma de vida 
( labensreform) surgiu em reação à civi l ização industr ial ,  ao 
Estado absoluto,  ao capital ismo, à jaula de aço da 
racional ização e da mecanização (Max Weber), a 
desencantamento do mundo (outra vez Max Weber). Um grupo 
de pioneiros migrou para a Suíça i tal iana, no Monte Veri ta, à 
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margem do lago de Locarno, e al i  experimentou uma vida de 
comunidade e de l iberdade, buscando a arte de viver e 
qual idade de vida (“união da arte e da vida”), comportando a 
reforma do lar, da maneira de vestir ,  da relação estét ica com o 
corpo, a prát ica da dança, a desejada relação de harmonia com 
a natureza, o consumo de al imentos sadios [ .. . ]  Vale ressaltar 
a importância da estét ica na reforma da vida: não apenas a 
estét ica das roupas, da dança, da natureza, mas a importância 
da música, da l i teratura , das artes. (MORIN, 2007, p. 171 e 
172, gri fos nossos) 

 
 
As diversas formas de aspiração a viver “de uma outra maneira”, 

reafirma Morin (2007, p.174) se revelaram a princípio no mundo ocidental, e 

expandiram por todo o mundo. Existem muitas formas de reformas de vida, de 

“aspiração do bem viver”.  

Os nossos achados permitem-nos perceber que as práticas artísticas 

contribuem para o bem viver, à medida que desenvolve as potencialidades 

criadoras e favorece tanto a valorização de experiências quanto a promoção 

de seu bem estar de forma profunda e integrada. E aqui, pedimos uma atenção 

especial para os benefícios da música; esta se revela como um meio de 

favorecer a promoção social. Compreende-se que a noção de promoção social 

não esteja restri ta tão somente a aspectos econômicos e polít icos, sendo 

associada também às perspectivas que humanizem as relações e estimulem a 

capacidade crít ica e criativa das pessoas (SOUZA, 2005). 

Assim sendo, a música se apresenta como um relevante elemento 

coadjuvante na busca pela desfragmentação do ser humano e pode ainda ter 

um papel significativo na conscientização a respeito das condições e também 

de potencialidades de criação e recriação, tanto de seus valores e percepções, 

quanto das relações perpetuadas diariamente no contexto social. 

Por meio da atuação com música é possível criar condições para que os 

sujeitos alcancem a consciência, tanto individual quanto coletiva, do sentido 

de totalidade e integração (FISCHER, 1981).  

Nessa perspectiva, constatamos que a música detém características que 

possibil i tam uma interação em níveis profundos da convivência humana, seja 

em sua experiência social ou na experiência subjetiva e simbólica (SOUZA, 

2005). 
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Se as vivências musicais foram e continuam sendo importantes para 

reunir os idosos e integrá-los oferecendo a estes oportunidades de reinserção 

social, exercem, também, um papel legítimo e relevante na vida cotidiana. 

Entendemos o poder da música como uma mediação vigorosa, e possível de 

uti l ização em iniciativas que valorizem a humanização das relações, 

almejando a adaptação e a melhoria da qualidade de vida (SOUZA, 2005). 

Sacks (2007) pontua que a música, dentre todas as artes, é a única que 

pode ser ao mesmo tempo completamente abstrata e profundamente 

emocional. Não tem o poder de representar nada que seja específico ou 

externo, mas tem o poder de expressar estados íntimos ou sentimentos. A 

música não precisa de mediação para penetrar nas emoções humanas. 

Além de despertar e expressar sentimentos, a música pode também 

evocar estados afet ivos e comportamentais, lembranças, e trazer para o 

presente algo que se perdeu ou que esteja esquecido. (CORONAGO, 2009) 

 Nesse caminhar continuaremos refletindo sobre as reformas da vida, as 

aspirações do bem viver, e o lugar da música e da li teratura, artes que podem 

fazer brotar fermentos e esboços de um pensamento regenerador.  
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 4. Interpretações da vida na voz do homem 
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3 Interpretações da vida na voz do homem 

 

Tudo que somos, pouco sabemos. 
Um poço imenso, cheio de sonhos. 

Quando choramos, não nos perdemos. 
Viver é um sonho, não esqueçamos 

Viver é a sombra, o assombro, o apenas. 
Tão frágeis somos! Frágeis e imensos.  

Antônio Brasi leiro 
 

 

Este movimento destina-se a apresentação dos principais atores dessa 

pesquisa: homens idosos que tomam a palavra num momento em que a 

memória é o precioso instrumento para a produção de crônicas do cotidiano. 

Segundo Bosi, 

A memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador 
entre a nossa geração e as testemunhas do passado. Ela é o 
intermediário informal da cultura, visto que existem 
mediadores formalizados consti tuídos pelas inst i tuições (a 
escola, a igreja, o part ido polí t ico etc.) e que existe 
transmissão de valores, conteúdos, de at i tudes, enfim, 
consti tuintes da cultura (BOSI,  2003, p.15).  

 

Apoiadas na compreensão da autora sobre a memória dos velhos, 

entendemos que a história não se apóia unicamente em documentos oficiais, e 

que para dar conta das paixões individuais que se escondem atrás dos 

episódios é necessário perceber os diferentes pontos de vista, muitas vezes 

contraditórios mas de onde faz brotar grandes riquezas.  

Diante de tais considerações torna-se possível avaliar quanto esse 

trabalho de pesquisa possibil i tou a busca de informações sobre a memória 

familiar, a memória do trabalho, a memória no campo do entretenimento e da 

arte, considerando sempre as consonâncias e dissonâncias, comuns a vida 

humana.  

Para se estabelecer uma inter-relação entre os relatos obtidos,  

acreditamos ser necessário traçar um perfi l  dos envolvidos nessa pesquisa. 

Mas é importante salientar que todas essas informações não dão conta do 
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conjunto das características dos narradores, apenas fornece elementos para 

uma noção parcial do perfi l  de cada um. 

Conforme o já explícito definimos 5 (cinco) participantes que numa 

relação de confiança trouxeram testemunhos vivos e autênticos sobre as suas 

experiências. Somente a partir do acompanhamento e da observação de cada 

participante, da leitura de documentos e das entrevistas realizadas é que 

definimos os núcleos de significado e as unidades de sentido.  

Os núcleos de sentido e as unidades de signif icado: 

 

Trajetória de vida  
 

·  História pessoal 
 

Vivência com as redes sociais  
 

·  A família 
·  O grupo 

 
O Lugar da Arte/Música no Contexto Integral da Pessoa Idosa  
 

·  Trilhando nos caminhos arte 
·  O lugar da arte/música na vida social 
·  Práticas artísticas/musicais em grupo: possibil idades de protagonismo 
·   

4.1 Trajetórias de vida ‒ Histórias pessoais 

Dentre os participantes colaboradores, destacam-se: o Sr. Francisco das 

Chagas Souza, Sr. Antônio da Silva Oliveira, Sr. Claudio da Silveira Dias, Sr. 

Sérgio Fonseca e Sr. César Augusto Barbosa Barrocas, protagonistas das suas 

histórias de vida que com grande prazer, relatam as suas experiências, se 

colocando sempre à disposição, quando solici tados. 
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Contexto de Sr. Souza 

Figura 21: Sr.  Franc isco Souza, Vice-Coordenador do 
Projeto Vida At iva da UESB l iderando reunião do grupo  

2011 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
Autora: Coronago, V.M.M.O.  

Francisco das Chagas Souza nasceu em Areia Branca, uma cidade do 

Rio Grande do Norte, no dia seis de outubro de 1930. Concluiu os estudos do 

ensino fundamental. É casado, teve três f i lhos, vive com a esposa há 50 anos, 

fel iz e orgulhoso com essa convivência. Mostra-se em ótima forma física, 

sempre disposto e animado para todas as atividades propostas no projeto. 

Declara que gosta de fazer caminhada, e demonstra ser determinado em 

relação a cuidados com a saúde; é preocupado com a qual idade de vida e 

sempre diz que nunca fumou, não gosta de bebida e faz avaliações médicas 

anuais. Relata com muito entusiamo que tem saúde de criança. É um líder 

nato. É aposentado, contudo, ainda trabalha com prestação de serviço em 

artes gráficas. É part icipante assíduo em todas as atividades do projeto e está 

sempre propondo inovações.  

Um fato curioso aconteceu durante o período da nossa ausência para 

cursar o mestrado: Sr. Souza assumiu o projeto com toda dedicação e 

compromisso. Costumamos dizer que ele é o vice-coordenador, apesar de 

muitas vezes o percebermos como coordenador geral. Todos reconhecem o seu  

compromisso e o respeita. Sr. Souza se integrou ao projeto no ano de 2005 e, 

desde então, nunca se afastou.  
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Quando indagamos sobre a importância do projeto para a sua vida ele 

afirma que essa participação é fundamental.  Em uma das nossas conversas ele 

descreveu o período em que se aposentou; para ele a aposentadoria 

representou um momento de mudança e um sentimento de vazio e 

insatisfação, natural para um homem ativo e disposto para o trabalho. 

De acordo com Alvarenga et all (1999, p.33) “[.. .]  a aposentadoria é um 

momento de mudanças nos aspectos sociais, emocionais [.. .]  que repercutem 

de forma posit iva ou negativa conforme os significados que lhe são 

atr ibuídos”.  

Tavares, Neri e Cupertino (2004, p. 105), apontam que: “[...]  os 

indivíduos tem possibil idades de viver, aproximadamente, um terço da sua 

vida na condição de aposentados. Novos papéis são repensados nesse período 

visando uma adaptação as novas necessidades dessa fase da vida.  

Sr. Souza reconstrói a sua vida, diariamente. Além do seu envolvimento 

no Projeto Vida Ativa, freqüenta o Grupo de Contadores de Histórias da 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, e recentemente, foi selecionado 

como voluntário no SESC para um projeto “Era uma vez”, e declara que está 

sendo exclusivo nessas ações. 

Durante os quase 10 (dez) anos de convivência percebemos nele 

algumas particularidades interessantes, incomuns à grande maioria dos 

homens que vivem/envelhecem. Sr. Souza é um aglutinador de pessoas; ele 

sente prazer na convivência, e busca isso constantemente. O número cada vez 

maior de participantes no projeto deve-se muito a ele, que procura sempre 

novas programações e uti l iza seu exemplo e poder de convencimento na 

elaboração das ações. A maioria dos homens que frequentam o projeto vieram 

através do seu convite; ele convida e abre espaço para o acolhimento. 

Convida a todos a virem à frente, decl ina o nome completo e solicita de 

algumas senhoras do grupo que cantem uma canção para recepcionar o novo 

participante.  

Seja bem-vindo olê olê, seja bem vindo olá, olá 
Paz e bem pra você, que veio nos visi tar.  
Seja bem-vindo, bem-vindo seja olé, lê, ô 
Seja bem-vindo bem-vindo seja oleleá 
Pouco me importa se você venha do sul ou do norte 
A casa é sua, meu irmão(ã) pode f icar. (  Autor desconhecido) 
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Tanto a iniciat iva quanto a escolha da canção partem dele. Nesse 

momento ele detalha os objet ivos do projeto e indaga sobre as habi l idades de 

cantar, tocar, recitar, contar histórias no intuito de integrá-lo ao grupo. É 

interessante perceber o semblante dos novos participantes. Sr. Souza desafia-

os a trazer suas contribuições e não admite que as pessoas venham só pra 

dançar ou ficarem sentadas; comumente nos chama atenção dizendo: ‒ “esse 

povo está muito parado, vamos colocar esse povo pra sair da cadeira e vir à 

frente”. 

Aos 82 anos, o art ista, cantor e contador de histórias, recolhe da 

memória e constrói textos de natureza recordativa e autobiográfica, 

contribuindo para a construção desse trabalho. Num dos seus textos narra a 

história de vida de uma personagem extremamente simpática pela 

simplicidade e objetividade modesta a respeito de si mesma. Sr. Souza revela 

a capacidade de enorme produtividade intelectual, sendo que as suas 

considerações são interessantes e muito inteligentes. Desti la otimismo no dia 

a dia e uma grande esperança na vida, mas oportunamente demonstra 

cri t icidade. É sociável, comunicativo, moderado e amante da l iberdade. Ao 

relatar a sua história, resume em poucas palavras: “a l inha fundamental da 

minha vida me permite atravessar, sem desagrado, todas a épocas, incluindo o 

envelhecer, penoso para alguns, mas para mim tão doce e reconfortante”.  
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Contexto de Sr. Antônio da Silva Oliveira 

Figura 22: Sr.  Antônio:  Part ic ipante do Projeto  Vida At iva  
no quinta l  da sua residência/2013

 
Fonte: Pesquisa de Campo/2013 
Autora: Coronago, V. M.  M. O.  

 
 

O nosso primeiro encontro com Sr. Antônio da Si lva Oliveira foi  na III 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa idosa, Salvador-Bahia, em 2013. 

Estávamos ali  como delegados, representantes do município de Vitória da 

Conquista. Percebi, logo, a natureza artíst ica daquele homem, alegre, 

carismático e talentoso. Além de participar das discussões com muito 

entusiasmo, recitava poesias nos intervalos e cantava alegremente. 

Sr. Antônio da Silva Oliveira nasceu na cidade de Mutuípe/Bahia, no 

dia 14 de novembro de 1939. Apresenta-se em condição física regular, embora 

afirme ter diabetes; fala sempre que essa doença não lhe pertence. É casado, e 

relata a paixão que tem por sua esposa em todos os momentos. Gosta de 

cantar, especialmente samba. É aposentado, mas continua trabalhando como 

jardineiro. Gosta de escrever; é um poeta romântico e apaixonado pela vida. 

Em entrevista realizada, em sua residência, percebi que o Sr. Antonio 

se interessa pela medicina natural. Revela que gosta de pesquisar o poder das 

plantas e que prepara medicações artesanais indicadas no tratamento de várias 

patologias. É contagiante a satisfação para falar da sua vida, das suas 

emoções, e até das dificuldades! 
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A sua participação no grupo é intensa. Além de cantar e declamar 

poesias da sua autoria, ele dança muito bem. Nunca fica sentado, pois quando 

não está dançando com a sua esposa, que é freqüentadora do grupo, está 

dançando com as demais participantes ou cantando/declamando. O repertório 

musical que costuma apresentar é rico e variado; se confessa um eterno 

apaixonado por músicas românticas.  

Sr. Antônio é um autodidata, lê e escreve a mão com uma caligrafia 

muito bonita (Anexo B) e afirma que só freqüentou a escola por 9 (nove) 

meses. Ele ama a arte, especialmente a da escrita; por todo lugar na sua casa 

tem um poema exposto na parede, geralmente uma declaração de amor a sua 

esposa.  

Contexto de Sr. Claudio Silveira:  

Figura 23: Sr.  Claudio da Si lve ira  Dias Part ic ipante do Projeto  Vida At iva 
 na Conferência Terr i tor ia l  de Cul tura 

 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo/2013 
 Autora:  Coronago,  V. M. M. O.  

 
 
 

Sr. Cláudio da Silveira Dias chegou ao projeto a convite de Sr. Souza. 

Muito querido pelo grupo, ele encontra espaço para divulgar a sua arte, e 

demonstra sat isfação e prazer em comparti lhar suas experiências como, 

também, em ouvir e perceber as vivências dos outros. Sua presença no grupo 

é marcante; tem voz firme e com volume. Geralmente declama poesias da sua 

autoria, e está sempre disposto para as apresentações públicas no município e 

em outras cidades. Ao declamar encanta a todos e prende a atenção dos 

ouvintes.  
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Mesmo com alguns problemas de saúde mostra-se alegre e sat isfeito 

com a vida. Atualmente vive com a esposa e duas f i lhas; percebemos, durante 

uma visita na sua residência que a sua família é acolhedora e afetiva.  

O texto a seguir da sua autoria, foi cedido por ele, e conta um pouco da 

sua trajetória como poeta.  

Como nasceram minhas poesias sertanejas 

 
Claudio da Si lveira Dias, natural de Caraíbas do Gavião, 
nascido em 20 de julho de 1926, f i lho de Manoel Idál io Dias e 
de Maria Rosa da Si lveira. Trabalhou na agricultura até os 20 
anos de idade, quando mudou para a cidade de Nova 
Esperança, Bahia, hoje Itarantim, onde trabalhou como 
comerciário.  
Em 1949, casa-se com Nércia Amorim Dias que passou a 
assinar, Nércia Si lveira Dias. 
Em 1951, mudou-se para Caiubí, município de Itapebi, Bahia, 
onde se estabeleceu no comércio no ramo de mercearia.  
Em 1955 comprou seu primeiro rádio que ainda era novidade 
na região. Na época era transmit ido pela Rádio Nacional o 
programa “Alma do Sertão” de poemas sertanejos do poeta 
Catulo da Paixão Cearense, não perdia um só programa, pois 
os mesmos retratavam a imagem da terra em que nasceu, e dos 
sentimentos da sua alma cabocla.  
Até aquela data, ele não t inha a menor noção de como escrever 
poesias, mas considerando os anos vividos no sertão, a luta 
contra a seca, e as desigualdades sociais dava-lhes o direito de 
pelo menos tentar escrever alguns versos, e foi  assim que 
escreveu o seu primeiro poema Destino de Caboclo,  ficando 
nesta por muitos anos.  
Em busca de melhores condições de vida, inclusive escola para 
seus f i lhos muda-se para Vitória da Conquista, em 1061, 
estabelecendo-se com uma loja de tecido à Rua Monsenhor 
Olímpio.  
Quanto ao grau de escolaridade, concluiu apenas o curso 
ginasial, dava prioridade aos estudos dos f i lhos, que na época 
era bem mais dif íci l ,  uma vez que em Vitória da Conquista não 
havia Universidade. 
Apesar de não mais f reqüentar salas de aula nunca parava de 
escrever e ler l ivros de grandes autores poemas, sempre 
procurando melhorar seus conhecimentos.  
Em 1992, já com idade de 64 (sessenta e quatro) anos passou a 
fazer parte da SOCIARTE, que publ icava uma coletânea por 
ano de contos, crônicas e poesias.  
Em três edições foram classif icadas e publ icadas 10(dez de 
suas poesias. 
Em 1993 part icipou do concurso IV Festival de Inverno da 
Bahia, tendo uma de suas poesias premiadas em primeiro lugar 
com um l indo troféu. 
Continuava divulgando suas poesias sertanejas em programas 
de rádio e eventos sociais.  
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Já fazia parte da Loja Maçônica Cavaleiros do Oriente, quando 
foi convidado a fazer parte da Academia Conquistense de 
Letras, sendo aprovado e a posse marcada para o dia 10(dez) 
de setembro de 1993. Naquela noite a Academia comemorava 
seus 13 (treze) anos de fundação. 
Em 1996 fez na Academia Conquistense de Letras o 
lançamento de seu primeiro l ivro de poesias, com tema l igado 
ao povo sertanejo como é sua característ ica; tendo o t ítulo de 
Destino de Caboclo, o salão tornou-se pequeno para o públ ico 
que compareceu, sendo os mesmos de todas as classes sociais, 
surpreendendo até a alguns confrades. 
De inicio teve dif iculdade de divulgar o seu trabalho, na época 
eram poucas pessoas que conheciam esse est i lo de poesias até 
mesmo na Academia de Letras, raramente conseguindo espaço 
para divulgar seus trabalhos, talvez a semelhança com o cordel 
sempre muito discriminado pelos poetas intelectuais que o 
classif icaram de l i teratura de analfabetos, mas como não t inha 
pretensão de tornar-se famoso, e nem visava retorno 
f inanceiro, e sim divulgar a cultura do povo do sertão que tem 
seus valores e tradições culturais. 
Aqueles sotaques graciosos que os atores de televisão tentam 
imitar e não conseguem. 
O povo sertanejo é forte de caráter e determinações, o que lhes 
falta em letras sobra em ética e honestidade, não se deixando 
abater com dif iculdades e precisam de bem pouco para ser 
fel iz.  
Em 06 de maio de 1997, por indicação de Anaclete Silveira 
Gama, o então vereador Humberto Lima, apresentou à Câmara 
de Vereadores de Vitória da Conquista o projeto do voto de 
aplauso pelo l ivro Destino de Caboclo, do escri tor Claudio 
Lacerda da Si lveira Dias, sendo votado e aprovado por 
unanimidade. Em seguida enviaram ao escri tor uma página 
l i terária de rara beleza.  
Em 2003, uma mult idão na Praça Barão do Rio Branco 
comemorava o Dia Internacional do Idoso, quando o poeta 
sol ici tou da coordenação um espaço para declamar um poema 
de sua autoria, durante a declamação prendeu a atenção do 
públ ico que aprovou com entusiasmo e aplausos.  
Nessa ocasião iniciava na sede do programa Vivendo a 
Terceira Idade em grupo de contadores de histórias, convidado 
a part icipar sempre se fez presente às reuniões. O contato com 
vários grupos sociais foi  muito signif icat ivo graças a 
intel igência da professora Paula Varlanes o grupo dos 
contadores de história visi tava quase todas as escolas e 
creches municipais e alguns colégios estaduais, onde eram 
recebidos com aplausos de alunos e professores.  
O poeta popular do sertão sente-se muito fel iz por contr ibuir 
com o seu humilde trabalho, mostrando às pessoas da cidade 
um pouco da cultura do sertão, e fel iz também pela certeza do 
reconhecimento de suas poesias, não só em nossa Academia de 
Letras, como também em todos os lugares que tem 
apresentado.  
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Contexto de Sr. Sérgio Mário de Oliveira Fonseca 

Figura 24: Sr.  Sérgio Part ic ipante do Projeto  Vida At iva 
 na Conferência do Dire i to do Idoso Cultura/2011 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo/2011 
 Autora:  Coronago,  V.M.M.O.  

 
 

Sérgio Mario de Oliveira Fonseca, nasceu em São Paulo, capital,  no dia 

21 do mês de novembro de 1937. Divorciado (pela quarta vez), vive sozinho. 

Gosta muito de cozinhar, e prepara suas refeições diariamente. Conta com o 

apoio de uma faxineira duas vezes por semana. Sr. Sérgio é jornalista, e se 

revela um constante estudioso. Seu currículo é recheado de experiências 

acadêmicas e profissionais e, sua chegada à Bahia é proveniente de uma 

oportunidade de emprego como jornalista no jornal “A tarde”, na época o 

melhor e maior jornal do estado da Bahia. 

Tem duas fi lhas que moram em São Paulo, e que solicitam a sua 

presença, continuamente; querem que ele retorne a sua cidade natal,  e ele 

brincando, diz: “a expectativa de vida das pessoas da minha família é de 93 a 

94 anos; se tudo correr bem chegarei lá, a não ser que tenha alguma 

intercorrência, a exemplo: ser assassinado por um marido ciumento”. Dono de 

um humor inteligente e invejável, fala das coisas da vida com muita leveza e 

satisfação. Apesar de não ter a intenção de morar em São Paulo, sempre passa 

por lá, um longo período do ano. Está com uma viagem agendada e conta que 

a f i lha já está organizando a sua agenda cultural com direito a concertos, 

espetáculos, entre outros. 

Estudou no Colégio Santo Américo (turma de 1956) e na Fundação 

Escola de Sociologia e Polít ica de São Paulo (turma de 1960). Atuou como 

jornalista, professor universitário, consultor de empresas entre outros. 
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 Em uma entrevista realizada em seu domicil io fez o seguinte relato:  

 

Eu, aos doze anos, já l ia francês, lat im e inglês, então passei a 
ler muito. Com meus dezesseis anos aproximadamente, eu l i  a 
suma teológica de Tomás de Aquino, um calhamaço. E lá t inha 
uma coisa que dizia o seguinte “quem recebeu do criador 
determinados talentos e não os desenvolve, estará cometendo 
um terrível pecado de omissão que uma pessoa menos dotada, 
porem mais esforçada jamais prestara contas ao seu Criador”;  
tanto que aos dezoito anos fui fazer um teste de orientação 
vocacional, pra ver pra que eu dava ou não dava, e deu o 
seguinte,  grandes talentos para matemática e l ínguas, nenhuma 
habi l idade manual, eu jamais deveria ser dentista, escultor...  
então eu achei que tudo aqui lo que eu t inha queda eu ir ia 
desenvolver. Essa foi  uma das coisas, a segunda foi muitos 
anos depois Eduard Bach, que é o inventor dos Florais de 
Bach, ele dizia que a gente não deve procurar fazer fei tos 
heróicos na nossa vida, você tem que levá-la sem grandes 
arroubos, procurar se esforçar ao máximo pra se desenvolver e 
ser uma benção para o seus semelhantes, de maneira que 
quando você se for, você deixe o mundo um pouco melhor.  
(SERGIO FONSECA) 
 

Contexto de Sr. Antônio Cesar 

Figura 08: Sr.  César  Augusto Barbosa Barrocas  
Part ic ipante do Projeto  Vida At iva 

no evento na UESB/2012 

 
Fonte: Pesquisa de Campo/2012 
Autora: Coronago, V. M.  M. O.  

 
 

César Augusto Barbosa Barrocas (23/10/1918 a 19/05/2014), conhecido 

pelos mais íntimos pelo últ imo nome, é natural do estado do Amazonas. Teve 

uma famíl ia numerosa com 17 irmãos. Viúvo, pai de cinco fi lhos e morava 
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com uma fi lha e dois fi lhos, e já estava aposentado. Atuou como mestre de 

obras, e possuía ensino médio incompleto. Participava de atividades artísticas 

e culturais na UESB e no SESC. Lia jornais, revistas e usava internet 

diariamente. Em uma das nossas conversas nos informou que l ia uma média 

de 11 a 15 l ivros por ano, e que ia ao museu e ao cinema pelo menos uma vez 

ao ano. Se considerava uma pessoa saudável e desconhecia ter alguma 

patologia.  

Barrocas era assíduo às reuniões semanais, às viagens, e estava sempre 

fel iz e disposto nos encontros. Chamava a nossa atenção seu jeito de encarar a 

vida: nunca reclamava de nada. Usava uma bengala como apoio, mas andava 

com total elegância; postura ereta e fi rme. Não gostava de cantar em público 

e nem de dançar. Sempre dizia que preferia ouvir. Sua capacidade de apreciar 

a música era visível;  acompanhava cantando ou percutindo a mão ou os dedos 

sobre o braço da cadeira. Costumava sentar-se no mesmo lugar na sala, era 

recebido com muita alegria e satisfação, talvez, por ser o mais velho da 

turma. O seu falecimento uma grande lacuna. A primeira reunião, após o 

ocorrido, foi marcada por uma imensa tristeza. Todos o amavam e sempre que 

nos lembramos dele, da sua presença enchemos os nossos olhos de lágrimas 

por saber que não o teremos mais fazendo parte do nosso convívio. Coisas da 

vida de todos nós. 

Quanto à pesquisa, quando o convidamos a participar, não demonstrou 

interesse. Perguntou o objetivo, mas achou que a vida dele não era 

interessante, e indagou: ‒ Quem vai querer saber sobre minha vida, minhas 

opiniões?  

Uma pessoa simples, sem muita vaidade. Declarava-se Espírita 

Kardecista, e freqüentava os “cultos” diariamente. Informou, também, que 

recebeu orientações de educação religiosa na infância, e que praticava suas 

orações três vezes ao dia. Em conversa com um dos seus f i lhos, no término da 

missa de 7ª dia, ele comentou que as preces faziam parte do seu ritual e que, 

especialmente à noite, ele entrava no quarto para falar com o pai, e que o 

encontrava orando. Barrocas dizia que praticava os preceitos da sua 

“religião”, embora fosse bastante seletivo. Encarava a sua crença como algo 

importante e, sobre ela baseava a maior parte dos seus atos e opiniões.  
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Quanto à polít ica, considerava uma questão importante; comentava 

eventualmente, discutia com os seus conhecidos. Achava a participação 

polít ica do idoso na sociedade e fraca, mas parecia estar melhorando com o 

passar dos anos. Reconhece o preconceito contra o idoso na sociedade 

brasileira, embora afirme nunca ter sido vít ima.  

Uma das observações do seu f i lho foi sobre a boa qualidade da saúde de 

Barrocas; ninguém esperava que, de repente, pudesse ter um enfarto. A sua 

vizinha contou que pouco tempo antes de seu falecimento ele estava no 

quintal,  no alto da goiabeira, colhendo todas as goiabas do pé.  

 Os seus contemporâneos o admitiam como um grande engenheiro de 

uma época em que o mestre de obras competente era quem conhecia e resolvia 

tudo nas construções, e ele foi esse mestre.  

Infel izmente, em função da sua ausência, traremos contribuições 

reduzidas para essa pesquisa. Contudo, gostaríamos de evidenciar o seu 

carisma, e citá-lo como um dos mais i lustres participantes do projeto Vida 

Ativa.  

4.2 Vivências com as redes sociais 

Os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres diferenciam-

se em alguns pontos; na velhice os papéis sociais conectados ao conjunto de 

pessoas estabelecem novas relações de troca. De acordo com Neri (2005) 

essas relações são denominadas Redes de Suporte Social, e podem ser formais 

e informais. As redes formais são constituídas por profissionais 

multidisciplinares de acordo com o nível de complexidade da assistência e 

redes informais abrangem familiares, amigos e vizinhos. Neri (2005) ressalta 

que tanto a rede formal quanto a informal pode fornecer suporte afetivo, 

instrumental ou informativo nessa fase da vida. 

A rede de suporte social famil iar é considerada a primeira fonte de 

suporte social e, muitas vezes, o único apoio do idoso. Contudo, a estrutura 

familiar está se modificando nas últ imas décadas, o que poderá representar 

novos desafios para o processo de envelhecer. Os papéis de gênero 
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modificaram-se, bem como suas dinâmicas (Camarano, 2004; Hoolyman 

&Kyiak, 2008).  

As próximas narrativas explicitam a família e o grupo como teias de 

suporte social e afetivo e como estruturas de fortalecimento ou 

enfraquecimento do protagonismo do idoso.  

 

4.2.1 A família como teia de suporte social 

Eu sou louco por minhas duas f i lhas (uma tem 50 e a outra 
está com 48),  e elas sabem disso, então elas sabem que 
qualquer coisa que seja elas me tem do lado delas. No ano 
passado a minha f i lha, a mais nova, teve um processo de 
divorcio extremamente conturbado, mas ela falou: “Pai, se não 
fosse seu apoio acho que eu teria enlouquecido. (Sergio 
Fonseca) 
 
[ . . . ]  tenho uma famíl ia muito grande, veja só, eu sou um 
paul ista de 400 anos. O primeiro da minha famíl ia chegou ao 
Brasi l  em 1560, eram degredados de Espanhol que foram 
expulsos de Portugal, por fabricar moeda falsa. Pedro 
Eustáquio de Oliveira é um genealogista Paul istano, que tem 
28 l ivros sobre a genealogia paul istana, o que era muito fáci l  
fazer, porque São Paulo t inha 9 mil  habitantes,o restante eram 
escravos.E isso foi uma coisa que sempre foi me inculcado 
,agora no século XX,já houve a dispersão famil iar,se você vai 
numa fazenda hoje,você vê mesa de 12 à 14 lugares,era o 
número de f i lhos que t inha. Hoje em vez de se consultar 
ginecologista, se consulta orçamento, pra ver quantos f i lhos 
podem ter. Você vê apartamentos ai, que eu digo que a grande 
vantagem é ter uma levado duas mãos de t inta se desse três 
,não cabia mais nada.Então isso mudou muito,eu sinto muito 
essa mudança,por exemplo:Meus primos eu não vejo há 30,40 
anos,um mora em tal lugar,outro foi  pra tal  estado,ao passo 
que antigamente era um núcleo coeso. (Sérgio Fonseca) 
 
 
[ . . . ]  parte da minha primeira infância, transcorreu dentro dos 
moldes daquela época, num ambiente de inocência,  
curiosidades e descobertas pouco a pouco sobre a vida. Quanto 
ao ambiente famil iar,  t ive pais maravi lhosos, responsáveis, 
al fabetizados e apesar de conviver em uma famíl ia de poucos 
recursos, posso assegurar que eu era fel iz, minha dedicação ao 
meu pai era tão extremosa, que causava inveja aos meus 
irmãos. Moro com minha esposa, mas minha f i lha mora, 
próximo de mim, tenho orgulho dos meus f i lhos e das minhas 
netos. Minha f i lha me apóia em tudo. Tenho um f i lho que mora 
fora, ele está muito bem. Cresceu muito prof issionalmente. 
Minha famíl ia f icou toda na Paraíba, e agora só tem eu, meus 
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i rmãos já morreram. (Francisco Souza) 
 
[ . . . ]  moro com uma f i lha e dois f i lhos, a minha f i lha que 
decide, quando quiser ir  me visi tar converse com ela. Ela está 
por dentro de tudo da minha vida, sabe mais do que eu. 
(Augusto César) 
 
 
[ . . . ]  Moro com minha esposa ( 2ª esposa), Ela é comigo 
carinhosa, adorável,  doce, uma verdadeira cr iatura. Uma 
mulher a qual  desejo viver a vida inteira,  se Deus quiser e 
nosso Senhor Jesus Cristo. Minha relação com meus fi lhos (do 
1º casamento) é péssima, eles moram em São Paulo, nunca 
l igam pra mim e eu também não l igo pra eles. Eles vivem em 
São Paulo e não l igam pra mim, nem eu l igo pra eles. (Antônio 
Oliveira)  
 

  
O que revelam as nossas pesquisas? Revelam que, as relações de 

convivência familiar e o estabelecimento de vínculos sociais constituem-se 

como indicadores relevantes na designação da condição de saúde e bem estar 

da população idosa. 

 Nas muitas indagações constatamos que a maioria dos entrevistados se 

refere à família como um grande apoio, um apoiando ao outro. É comum 

ouvirmos das pessoas questionamentos como: “Quero ver quem vai cuidar de 

mim quando eu estiver velho”.  

Nos discursos acadêmicos, o mais comum é que o cuidado é atr ibuído a 

um dos membros da família, denominado cuidador principal por ser o 

responsável pelas necessidades do idoso. Outros membros da família podem 

auxil iar em atividades complementares; daí serem chamados de cuidadores 

secundários (YUASO, 2002; WANDERBROOCKE, 2002). Diversos motivos 

contribuem para que uma pessoa se torne cuidadora principal, destacando-se: 

a obrigação moral al icerçada em aspectos culturais e rel igiosos e na condição 

de conjugal idade (CALDAS, 2002; GIACOMIN, 2005) 

Nas análises das falas de Sr. Souza e Sr. Sérgio percebemos que não 

existe uma preocupação nesse sentido; ao que parece ainda existe uma relação 

de proteção de pai em relação aos fi lhos. Para o Sr. Antônio sua esposa é a 

pessoa com quem pode contar, porque não conta com apoio dos f i lhos. E em 

conversa com a esposa ele é a pessoa em quem ela pode se apoiar, como disse 

ela, “é um cuidando do outro”. O Sr. Augusto relatou que a f i lha cuidava das 

suas coisas, sabia mais do que ele sobre a sua vida, mas em conversa com a 
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fi lha, percebemos que ela se sentia cuidada por ele. Ela nos disse que ele 

fazia a l ista de compras da casa e cuidava para que não faltasse nada. Quando 

foi morar com o pai, pensou que iria cuidar dele, mas chegou à conclusão que 

essa relação era recíproca. Acerca desse aspecto, Sennett ressalta: 

 

A cooperação pode ser definida, sucintamente, como uma troca 
em que as partes se beneficiam. Esse comportamento é 
imediatamente identi f icável nos chimpanzés cuidando uns dos 
outros, em crianças construindo castelos de areia ou em 
homens e mulheres juntando sacos de areia para impedir uma 
inundação. Imediatamente identi f icável,  porque o apoio 
recíproco está nos genes de todos os animais sociais; eles 
cooperam para conseguir o que não podem alcançar sozinhos. 
(SENNETT, 2012, p. 15) 
 

 
O fato é que a realidade desse pequeno grupo entrevistado não condiz 

com a de grande parte da sociedade brasileira. Durante a nossa permanência 

como presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vitória da Conquista, 

percebemos que, apesar dos empenhos legislativos a realidade mostra que, 

não raro, muitos fi lhos são abandonados pelos pais e, conseqüentemente 

muitos pais idosos são desamparados pelos fi lhos que se recusam a prestar-

lhes assistência material e, sobretudo, assistência imaterial.   

A Constituição Federal de 1988, O art. 229 da Carta Magna prevê que a 

família é a célula da sociedade, trazendo em seu bojo o princípio da 

solidariedade nas relações familiares. Nesse contexto, cabe aos pais o dever 

de amparar os fi lhos menores, enquanto os fi lhos maiores são incumbidos de 

prestar auxíl io aos pais na velhice, carência ou enfermidade. 

A Constituição Federal de 1988 discipl ina, ainda, em seu art.  230:"Art.  

230 ‒ A famíl ia, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua part icipação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 

vida. 

§ 1º ‒ Os programas de amparo aos idosos serão executados       

preferencialmente em seus lares. 

Essa proposta, se analisada com maior rigor mostra os l imites do 

cuidar, pois, dentro da ideia da dignidade da pessoa humana, esta não se 
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traduz somente na assistência material ou econômica, mas também, psíquica e 

afetiva.  

Outras questões importantes apresentadas nas considerações do Sr.  

Sérgio se referem às mudanças ocorridas no perfi l  demográfico das famílias, 

na sociedade atual. O número de famílias no Brasil vem aumentado, embora 

elas se tornem cada vez menores. De acordo com a mais recente Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicíl io (PNAD), realizada pelo IBGE (2011), a 

família brasi leira é composta, em média, por três integrantes – contra 3,1 

registrados no últ imo levantamento, em 2009. 

É notório que, na relação do cuidado, a família é colocada como agente 

de representação principal. E o Estado? Como se processam as polít icas 

públicas de atenção aos cuidados com a pessoa idosa? 

 Presenciamos um debate promovido pela senadora Marta Suplicy (PT-

SP) sobre a regulamentação da profissão de Cuidador de Idoso, no dia 1º de 

junho de 2012, na PUC de São Paulo. 

 Nesse debate part iciparam representantes dos cursos de Pós Graduação 

da PUC, especialmente de Pós Graduação em Gerontologia da PUCSP, 

Gerontologia da USP LESTE, Cuidador de Idoso do SENAC e da Associação 

Metropolitana de Cuidador de Idosos e Ministérios da Educação, Trabalho e 

da Saúde e OLHE – Observatório de Longevidade Humana, sociedade civi l e 

representantes do Governo Federal.   

A discussão pautava-se em aspectos inerentes ao desempenho da 

função: qual o perfi l  da formação educacional, direitos trabalhistas e 

sobreposição com profissões da área de saúde.  

No momento da part icipação da sociedade civi l , uma senhora que devia 

estar se aproximando dos 90 anos, entrou na f i la e solicitou o microfone. 

Notei que ela estava ansiosa, queria falar algo que parecia importante. A sua 

questão, muito pertinente, baseava-se na sua própria condição de vida e da 

maioria dos idosos brasileiros. Ela iniciou se identi ficando e trazendo a sua 

história no campo do trabalho; em seguida, expôs que a sua aposentadoria não 

dava para pagar uma faxineira, e questionou: “Como poderia pagar um 

cuidador, com todas as exigências trabalhistas?” 

Percebemos, nessa fala o quanto as polít icas de atenção ao idoso estão 

distantes da realidade brasileira.  
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Os idosos entrevistados nesta pesquisa não estão em situação de 

abandono e desconforto, mas grande parcela da população se encontra. Nesse 

contexto social, necessitamos refletir sobre a definição do papel da família e 

do papel do Estado como responsáveis legais dos direitos que, embora estejam 

assegurados por lei,  ainda não são efetivos. 

 

4.2.2 O Grupo como teia de suporte social 

Em maio de 2009, ingressei no Grupo Vida Ativa, trazido pelo 
amigo Francisco das Chagas Souza. Descobri  que as at ividades 
de Cantoterapia do Grupo Vida Ativa ajudam a desenvolver a 
integração e a social ização entre seus membros; o crescimento 
da autoestima; a sensibi l ização crescente; o equi l íbr io 
emocional e o resgate sócio-cultural. Vi pessoas, 
extremamente t ímidas e totalmente contidas, irem, aos poucos, 
se soltando ao ponto de não só cantarem em grupo como a 
empunhar o microfone e irem sozinhas para frente, cantar com 
ou sem acompanhamento musical. Façanha que nem elas 
esperavam. Vi desabrocharem amizades não restr i tas aos 
ensaios, novas amizades que passaram a fazer parte de suas 
vidas, enriquecendo emocionalmente suas existências. Ah 
sim,é um grupo de amizades.Veja só,eu entrei pro grupo em 
2009,e no f im,somos todos amigos.Choramos quando morre 
um, nos regozi jamos quando alguém ta doente e recupera a 
saúde,brincamos lá entre nós tudo dentro de um espír i to muito 
saudável,então e um grupo de amizades e eu me sinto 
bem.Supre um pouco a carência de famíl ia,porque eu não sou 
um Super Homem.(Sérgio Fonseca)  

 
 

Esse projeto foi  uma renovação física, mental, espir i tual, mais 
uma maneira de intercalar amizades, etc...  A gente tem 
oportunidade de ver as condições de um e de outro, as 
posições, capacidades, culturas, uma série de coisas. Eu sei 
que me trouxe um crescimento. Esse grupo é como se diz,  a 
gente tem que dá uma coisa e receber outra, é muito bom pra 
mente pra quem assume. (Francisco Souza) 

 
Eu tenho a dizer que você, o Souza e o Júl io nos fazem muito 
fel izes. Virginia, o dia mais importante da minha vida foi  
quando nasci. E o dia mais fel iz da minha vida foi quando te 
conheci. Naquele 25 de julho de 2010, no Centro de 
Convenções em Salvador recebi o convite para eu part icipar da 
cantoterapia e eu não fui. Depois “veio o sarau na casa do 
idoso no mês de setembro do mesmo ano, e cantei duas 
músicas: “Trem das onze” e” Se ninguém te ama”. Também 
declamei duas poesias. Você lá estava e tornou a fazer-me o 
convite, o qual aceite i . Virginia,  espero que todos os idosos 



103 

 

sintam-se tão fel izes o quanto eu. Eu e Maria (esposa) 
gostamos muito da organização dos seus serviços. Sou 
jardineiro imperfeito pois no jardim da amizade quando planto 
o amor perfeito nasce sempre uma saudade. Escreve 
simplicidade com dez letras mas porque? Escrevo a mesma 
palavra com quatro apenas você. (Antonio Oliveira) 

 
 

De acordo com Schons&Palma (2000) a sociedade discrimina quando 

isola, segrega, pré-conceitua. Todas as nossas experiências com grupos de 

convivência para idosos apontam para a importância desses espaços como uma 

prática que favorece a integração de grupos sociais, permitindo o 

desenvolvimento de uma rede de sociabil idade e intercâmbio afet ivo, 

investimento físico, intelectual, cultural,  artístico e de uma educação para a 

cidadania; aspectos pontuados na fala do Sr. Sérgio.  

A conquista dos direitos sociais se dá no cotidiano, e influencia a vida 

de cada um de nós e de cada grupo social.  (CORONAGO, 2008) 

Conforme Chacra(2002) as pesquisas dos últ imos anos vem dando 

destaque ao papel fundamental da família e das redes sociais de apoio na 

promoção da saúde. Para o Sr. Souza, a participação no grupo funciona como 

uma renovação física, mental e espiritual.  Assim, entendemos que há, de fato, 

um fortalecimento das relações que se traduzem em saúde que incrementam a 

capacidade de enfrentar eventos crít icos e que mobil izam recursos adequados. 

Chacra (2002) ressalta, ainda, a importância da manutenção e promoção das 

relações de suporte social no associacionismo de ajuda mútua. Os grupos 

facil i tam o exercício da autodeterminação e da independência, pois pode 

funcionar como rede de apoio que mobil iza as pessoas na busca de autonomia 

e sentido para a vida, na auto-estima e, até mesmo, na melhoria do senso de 

humor, aspecto essencial para ampliar a resil iência e diminuir a 

vulnerabil idade. No convívio entre pessoas, criam-se vínculos que 

possibil i tam o surgimento de organizações ou, no mínimo, o seu incentivo, 

promovendo a inclusão social (CHACRA, 2002).  

No contexto dessa pesquisa, o grupo de Cantoterapia e o Grupo de 

Ajuda Mútua1 funcionam lado a lado. [ . . . ]  “Ah sim, é um grupo de amizades 

                                                 
1 Existem hoje vários tipos de grupos de ajuda mutua, para lidar com cada problema da sociedade: doença, mal-
estar, discriminação, solidão. Servem para compensar carências, reconquista força e energia e vincar um rumo 
para a mudança de vida. O modelo foi adaptado dos Alcoólicos Anônimos, criado nos anos 30 do Século XX, 
por um analista financeiro norte-americano, dependente do álcool, e o seu médico.O poder transformador do 
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.Veja só,eu entrei pro grupo em 2009, e no fim, somos todos 

amigos.Choramos quando morre um, nos regozijamos quando alguém ta 

doente e recupera a saúde,brincamos lá entre nós tudo dentro de um espírito 

muito saudável. Então, é um grupo de amizades e eu me sinto bem.Supre um 

pouco a carência de família,porque eu não sou um Super Homem”[...]  Nessa 

fala o Sr. Sergio revela uma grande identificação com o grupo. Sennett (2012, 

p.33) acredita que a consciência dos outros é uma questão de simpatia, o que 

significa identif icação com eles. “A simpatia pode ser entendida como uma 

recompensa emocional para o jogo dialético de tese-antítese-síntese: 

“Finalmente estamos nos entendendo, o que dá uma boa sensação” (SENNET, 

2012, p. 35). Na fala do Sr. Antônio “espero que todos os idosos sintam-se tão 

fel izes o quanto eu. Eu e Maria (esposa) gostamos muito da organização dos 

seus serviços”), confirmamos a sensação de sat isfação. 

“[...]  Eu sei que me trouxe um crescimento. A gente tem oportunidade 

de ver as condições de um e de outro, as posições, capacidades, culturas, uma 

série de coisas [...] .” Nessa fala Sr. Souza compreende que o crescimento 

humano está pautado na percepção do outro. Segundo Sennett (2012) “na 

dialógica, embora não se encaixem perfeitamente como peças de um quebra-

cabeça, as pessoas podem extrair conhecimentos e prazer de trocas”.  

Sr. Souza relata, em uma das suas falas que uma das suas principais 

característ icas é a sua capacidade comunicativa. Está sempre atento a ouvir 

numa at itude interpretativa. Sennet (2012, p. 37) explicita que há duas 

maneiras de se processar uma conversa, “uns pelo jogo de contrários” que 

pode levar a um acordo, e outros pelo “ricochetear de pontos de vista e 

experiências de forma aberta”. Na boa escuta, segundo o autor, podemos 

sentir simpatia ou empatia, que são impulsos cooperativos. Sr. Souza exerce a 

sua capacidade dialógica e constrói relações importantes dentro do grupo, 

vencendo desafios, sempre com a intenção de promover a integração e a 

aumento do número de participantes. Percebemos que a sua grande satisfação 

                                                                                                                                                         
grupo é conhecido e ficou imortalizado pelo escritor alemão Johann Goethe, Diz com quem andas e dir-te-ei 
quem és e no que te podes tornar.Existem grupos físicos normalmente salvaguardando o anonimato dos seus 
membros que funcionam em regime aberto ou fechado (não admitindo novas entradas), quase todos com um 
líder ou moderador (alguém que superou o problema ou é um exemplo de recuperação) e grupos online cujos 
membros podem ser anônimos ou com uma identidade conhecida.(Wikipédia) 
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é a crescente ampliação do grupo, e nisso se empenha abrindo espaços para a 

experimentação, como um convite à adesão de outros.  

 

[ . . . ]  vi  desabrocharem amizades não restr i tas aos ensaios, 
novas amizades que passaram a fazer parte de suas vidas, 
enriquecendo, emocionalmente, suas existências.(Sérgio 
Fonseca)  

 
Procurando compreender como se estabelecem as relações, ressaltamos que o 

grande desafio,  hoje, é a convivência com pessoas diferentes (em termos étnicos, 

rel igiosos ou econômicos). A tendência é evitar conviver com pessoas que diferem 

de nós mesmos. Questionamo-nos, como se constroem as relações no Grupo de 

Cantoterapia? O que as pessoas têm em comum? A relação geracional? O interesse 

por at ividades artíst icas? O fato de serem aposentadas e disporem de tempo para as 

at ividades? Ou se sentem isoladas? Cada um teria uma resposta mas, o que mais nos 

interessa é que esse lugar existe, e os “r i tuais de cooperação” se fazem presentes na 

teoria e na prát ica como demonstram a nos depoimentos. 

 
 

Olha, tem três coisas que me prendem muito a Conquista, e a 
Cantoterapia é uma delas. Contar histórias lá no Centro de 
Convivência dos Idosos entende? Geralmente, são analfabetos, 
são quatro ou cinco contadores de histórias, Claudio é um 
deles, o Souza de vez em quando aparece, tem, não sei  se você 
conhece, Jairo Fonseca, um cego, eu e mais Semírames (ela 
está no nosso grupo, disse que não ir ia hoje, porque t inha um 
compromisso na igreja, mas continuará porque ela gostou 
muito). E lá, a nossa platéia é analfabeta. Então outro dia, uma 
delas, muito sol idariamente veio falar comigo: ‒  oh Sérgio, 
você está falando muito errado, não é levá-lo é levar ele. 
Então eu falei muito obrigado, vou tentar me corr igir.  
Experiências de platéias diferentes. Me sinto fel iz.  E tem outra 
coisa muito importante, todo domingo, eu vou tomar café, na 
casa de uma amiga, e eu fui aceito assim, como membro da 
famíl ia, inclusive, discutem na minha f rente, coisas que 
normalmente não discute, nem mesmo entre os outros parentes. 
Sou aceito incondicionalmente como membro da famíl ia,  e 
essa aceitação, faz muito bem pra mim. (Sérgio Fonseca) 
 
 
Faço parte da Academia Conquistense de Letras, fui  aprovado 
a posse foi no dia 10 de setembro de 1993[. .. ]  Em 2003, uma 
mult idão, na Praça Barão do Rio Branco, comemorava o dia 
Internacional do Idoso, quando sol ici tei  da coordenação um 
espaço para declamar um dos meus poemas, a declamação 
prendeu a atenção do públ ico que me presenteou com 
entusiasmados aplausos. Nessa ocasião, in iciava na sede do 
Programa Vivendo a Terceira Idade um grupo de Contadores de 
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Histórias, fui  convidado a part icipar e sempre me fiz presente 
às reuniões. O contato com vários grupos sociais foi  muito 
signif icat ivo graças a professora Paula Varlanes o grupo de 
Contadores de Histór ias, visi tava quase todas as escolas e 
creches municipais e algumas estaduais, onde eu era recebido 
com aplausos por professores e alunos[... ]O Grupo de 
Contadores de Histórias fez várias apresentações inclusive no 
auditório da UESB e no Teatro Glauber Rocha, nunca faltava 
espaço para minhas poesias. (Sr. Claudio Si lveira)  

 
Eu t ive oportunidade de secretariar uma grande Loja 
Maçônica, eu cheguei  à vice e aqui lo, que deu uma condição 
de hoje eu não ter problemas para falar onde eu quiser e puder. 
Secretariei  por alguns anos, depois inst i tuíram lá uma 
secretária e ai cheguei  a ser diretor de secretaria da maior loja 
daqui.[ . . . ]  Era uma vez, é um projeto voluntário do SESC. Eu 
fui selecionado como contador de histórias para esse projeto. 
Fui o único inscri to para esse cargo, acredita? (Sr. Francisco 
Souza) 
 

 
 No terceiro movimento deste estudo mencionamos a importância 

das relações sociais na superação de alguns desafios que envolvem o processo 

de envelhecer, e estamos convencidos do valor atribuído por todos os 

entrevistados sobre as at ividades que favorecem as relações interpessoais.  

As falas dos participantes atestam que a representatividade não 

significa a mesma coisa que a representação. Para os três entrevistados o 

exercício de funções indica que a representatividade exige alguma 

participação nos grupos; todos assumem um papel de alguém que pensa e atua 

junto ao grupo exercendo de forma ativa, crí t ica e responsável alguma tarefa. 

  

4.3 Trilhando nos caminhos arte 

Hoje não há mais fogueira e o r i tmo da noite, aconchegando 
ouvintes em torno dos acontecimentos guardados na memória 
do narrador tradicional. Hoje não há mais música do tear 
entrelaçando as histór ias que se contavam como cânticos do 
trabalho. Também há a distância e o tempo empurrando os 
olhos para as imagens prontas e as palavras frouxas que não 
acendem a imaginação. Com tudo isso poder-se-ia dizer: 
contar histórias é uma arte sem lugar ás portas do século XXI. 
(SISTO, 2005, p.  19) 
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Neste cenário descri to por Sisto(2005), convidamos pessoas como Sr. Souza, 

Sr. Claudio, Sr. Antônio, Sr. Sérgio, Sr. César, que ouvem mais do que as suas 

próprias vozes, e que são capazes de abrigar letras, palavras, canções, e unir em 

meio a círculos e semicírculos, grandes ou pequenos, e “então, deixar o olhar f i tar 

o avesso e ir -se derramando palavra por palavra, no córrego da emoção” (SISTO, 

2005, p. 20). Amantes da arte da escri ta, esses autores formaram um repertório das 

suas próprias histórias, às vezes se colocando como personagens principais e às 

vezes não tão principais assim, mas fazendo-nos perceber que o ato de juntar e 

construir conhecimento são uma maneira de ler e decifrar o mundo, de dialogar e de 

se fazer conhecido. 

Com trajetórias diversas, cada um expõe suas visões, umas real istas, outras 

românticas e até mesmo social e polí t ica, enriquecendo o nosso universo. A arte da 

escri ta espontânea revela o pensamento de forma profunda conforme ressalta 

Schopenhauer.  

 
A vida autêntica de um pensamento dura até que ele chegue ao 
ponto em que faz fronteira com as palavras: al i  se petr i f ica, e 
a part ir  de então está morto,  entretanto é indestrutível,  da 
mesma maneira que os animais e plantas petr i f icados da pré-
história. Também se pode comparar sua autêntica vida 
momentânea a do cristal no instante de sua cristal ização. 
Assim, logo que o nosso pensamento encontrou palavras, ele 
deixa de ser algo int imo, algo sério ao nível mais profundo. 
Quando ele começa a exist ir  para os outros, pára de viver 
dentro de nós da mesma maneira que o f i lho separa da mãe 
quando passa a ter sua existência própria. (SCHOPENHAUER, 
2005, pags. 66,67) 

 
  .  

   Bosi (2003) ref let indo sobre a memória dos velhos, desdobra e alarga as 

fronteiras da cultura e af irma que esse processo faz crescer juntos o pesquisador e a 

sociedade onde se insere. Para Bosi se alguém colhe um grande ramalhete de 

narrat ivas orais pode fazer f lorescer a cidade de onde f loresceu. 

A esse “alguém”, passamos a palavra; autores que, cada um no seu est i lo, e 

jeito de se comunicar,  fazem ref lorescer histórias de vida. Eles se encontram nesse 

espaço de “rememoração” e de compromisso com captar o “tempo no seu eterno 

f luir”, venturas e desventuras na caminhada da vida. 

 

 Antes isso do que nada 
 
Soletrei o Estatuto do Idoso 
Parece até um carrossel 
Levou muito tempo, para ser votado  
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E muito mais tempo, pra sair do papel  
 
Gostei muito do Estatuto 
Achei quase perfeito 
Embora, um tanto complicado 
Mas, o mar está cheio de peixes  
 O mais dif íci l  é serem pescados 
 
O idoso tem todos os direitos 
Ficou muito bem expl icado 
Nem citaram os deveres 
Que também somos obrigados  
Pois , para termos direito a esses direitos 
Teremos que correr disparados 
E não dá pra correr muito 
Porque somos idosos e estamos cansados 
 
Para alcançar uma vida longa 
Devemos ser bem al imentados 
Como al imentos selecionados 
Mas por serem de primeira 
Tem preços dobrados 
O pobre espera a xepa da feira 
Pra comprar o seu catado 
 
O direito a moradia 
Dizem que está assegurado 
Mas para adquir ir  sua casa 
É um tanto complicado 
Tem que entrar numa f i la 
E ter sorte de ser sorteado 
E se não pagar direit inho 
Logo é despejado 
 
Quem recebe salário mínimo  
não tem direito a mordomia 
Paga luz, paga água 
E o aluguel da moradia 
 
O direito ao remédio gratuito 
Também dizem estar assegurado 
Mas, raro é ser encontrado 
O pobre apela para os raizeiros  
 Ou sara logo, ou morre envenenado 
 
A assistência médica ao idoso 
Parece que caiu do céu 
Por a doença pode esperar 
Porque o médico disponível  
Não é fáci l  encontrar 
Mas, se t iver dinheiro para pagar 
São atendidos na hora 
Em hospital  part icular 
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Se a prior idade do governo 
É saúde e al imentação 
Porque não aumentar os recursos 
Pra melhorar esta si tuação 
Pois se gastam muito dinheiro 
 Com coisas sem precisão 
 
Acho que os médicos do SUS 
Tem suas razões de reclamarem  
Estudam muitos anos, até se formarem 
E para serem bons prof issionais, 
Nunca param de estudar 
Tem que prestarem um trabalho perfeito 
Não tem direito de errarem 
Recebem do SUS uma mixaria  
Comparando com a mordomia  
Que recebem os parlamentares 
 
O idoso deve recorrer a just iça 
Caso sinta prejudicado 
Mas o processo é muito demorado 
Precisa de provas concretas  
E até mesmo contratar um advogado 
Se for possível agüentar 
 O melhor é f icar calado!. ..  
 
Dizem que o poder públ ico apoiará 
 A criação da Universidade Públ ica 
Para que o idoso possa l ivros gratuitos publ icar 
Eu queria mesmo me candidatar 
 Mas sei que isso vai demorar  
Já estou com 81 anos  
Não mais pra esperar 
 
Enquanto o idoso na f i la 
Pelo menos em algumas repart ições  
Estão sendo respeitados 
Agradecemos o cumprimento da Lei  
Que mantém a prior idade. 
 
Também os transportes colet ivos 
Pelo menos aqui na cidade 
Não temos muito a reclamar 
Se houver pequenas falhas 
Dá pra se perdoar 
 
Desculpem esse cordel ista 
Que escreve muitas palavras erradas  
Mas, que o Estatuto do Idoso 
Recebem nossos louvores  
É claro que nem tudo são f lores 
Mas antes isso do que nada (Claudio da Si lveira Dias) 
 

 



110 

 

 Sr. Claudio revela, grande preocupação com a realidade social. É um 

questionador que busca, em todas as oportunidades, demonstrar a sua 

insatisfação com as polít icas públicas, especialmente, as polít icas de atenção 

à pessoa idosa. Uma das suas grandes inquietações está na falta de incentivo 

as publ icações. Nas nossas conversas revela, também, a sua indignação com o 

descaso na área de educação, saúde e segurança. 

 Os seus escritos partem da sua visão de mundo, e demonstram o 

protagonismo na sua história de vida.  

“Soletrei o Estatuto do Idoso, parece até um carrossel. Levou muito 

tempo para ser votado, e muito mais tempo, pra sair do papel.” Sr. Claudio 

faz uma crít ica ao Estatuto do Idoso e, mais que isso, ele revela no seu dia a 

dia, a constatação de que esses direitos, apesar de assegurados por lei não 

foram efetivados.  

De acordo com o Relatório de Gestão do Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso (2010-2012) o envelhecimento, na maioria das vezes, 

“aparece de forma distorcida, restrita a uma visão apocalíptica do futuro que 

coloca a pessoa idosa como a vilã da história”. A pesquisadora Cecíl ia 

Minayo(2011), adverte que o Brasil conhece e reconhece a velhice como 

problema e comenta: 

 

Essa visão atravessa todas as classes sociais e inst i tuições e 
tem três focos principais: a famíl ia, o setor saúde e o Estado. 
Na famíl ia, embora seja o espaço. Onde viva a maior parte dos 
idosos recebendo amor e carinho, em muitos casos a presença 
da pessoa idosa é um incômodo. (. . .)  Sofrem mais os idosos 
sem condições f inanceiras de se manter e os que possuem 
maiores dependências físicas e mentais. A área da medicina e 
da saúde públ ica também costuma ver o idoso como problema. 
(.. .)  de outro lado, o próprio Estado promove um imaginário 
que aterroriza os idosos, pois os coloca como responsáveis 
pelos desequi l íbr ios da Previdência,  das pol í t icas sociais e de 
saúde. (MINAYO, 2011, p. 15 e 16) 
 

 

 

 

Mulher, o sexo belo, muito belo 
   
Gosto de mulher. Al iás, gosto muito de mulher. Essa prof issão 
de fé é necessária,  nesta época de dubiedades. Quando era 
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pequeno, aprendi que exist iam dois sexos, mascul ino e 
feminino. Hoje sei que variam de quatro a seis.E nada tenho 
contra o homossexual ismo, contanto que não queiram torná-lo 
obrigatório.  
O ideal da beleza feminina sempre foi mutável. No período 
pré-histórico, a troglodita Venus de Wil lemdorf, achada na 
local idade desse nome, exibe úberes imensos, que não fariam 
feio numa exposição de gado lei teiro de hoje; barr iga grande, 
nádegas imensas, um fest ival de gorduras e celul i te. Segundo 
os arqueólogos, era o t ipo de beleza daquela época. 
No século IV antes de cristo, em Atenas, na Grécia, a cortesã 
Frinéia era considerada tão bela que, quando acusada no 
Areópago de profanar os mistérios de Eleusis, foi  
ardorosamente defendida pelo orador Hipérides, um de seus 
amantes. Vendo que seus argumentos não estavam a convencer 
os juízes, ele astutamente a despiu,  expondo toda a sua beleza. 
Conseguiu sua absolvição pois os gregos achavam que toda 
perfeição era uma manifestação da divindade. Frinéia serviu 
de modelo para o escultor Praxíteles, quando este fez a 
“Afrodite de Cnido”. Vendo reprodução fotográf ica dessa 
estátua, veri f iquei que belezas como a dela, hoje abundam nas 
praias brasi leiras. 
Ao longo dos séculos, o ideal da beleza feminina foi -se 
modif icando. Já t ivemos as rechonchudas, as gordas e as muito 
gordas. Hoje temos setores da sociedade interessados em 
implantar a ditadura da super magreza. Os desfi les de moda 
estão cheios de escanifradas moçoi las,  exibindo não só as 
últ imas criações como uma extrema magreza. Esse t ipo de 
magreza não consegue fazer com que meus hormônios sexuais 
se sentem nas patas t raseiras e comecem a uivar para a lua. 
Pelo contrário, acho que moças com essa aparência quase 
andrógina, f icariam melhor em algum atlas anatômico, capítulo 
“Ossos”.  
Em matéria de mulher,  tenho um gosto bem brasi leiro: coxuda, 
bunduda, cintura f ina, belo rosto.  Em termos de seios, acolho 
de joelhos todas as alternativas que a Mãe Natureza apresenta. 
Gosto mesmo é de boazudas, do t ipo rainha de escola de samba 
ou folhinha de of icina mecânica ou borrachar ia. 
Há, no entanto, um movimento em sentido contrário, muitas 
vezes impulsionado pela indústr ia do si l icone, inf lando seios, 
lábios e nádegas. Mas já está chegando a alguns exageros. Há 
seios si l iconados que acabaram virando verdadeiras 
plataformas mamárias, só fal tando bater palmas ou dar 
t iauzinhos. 
Na contramão dessa tendência, a modelo El len Roche, exibiu-
se no Carnaval, sem vergonha de algumas gordurinhas, que ela 
assumiu verbalmente. Provou ser uma mulher de peito, tanto 
no sentido real como no f igurado. As muito magras que me 
perdoem mas algumas rotundidades são fundamentais. Sem 
exageros. Os homens agradecem.  
A propósito, não posso deixar de elogiar a intel igência das 
lésbicas. Elas realmente sabem o que é bom. (Sérgio Fonseca) 
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A representação feminina confere um papel importante nas observações 

do Sr. Sérgio, quando numa das nossas entrevistas relatou: “Eu considero que 

mulher e homem são totalmente iguais quanto à capacidade intelectual, 

quanto ao potencial para qualquer coisa. Eu não sou machista”.  

Consideramos que suas colocações são sempre questionadoras. Não 

aceita modelos socialmente construídos, e explica que o envelhecimento o 

deixou mais autêntico do que já era: “já não l igava muito pra opinião alheia; 

hoje, não l igo de jeito nenhum. Aliás, eu acho que eu tenho direito a fazer 

uma serie de coisas que eu não fazia, e quando me fazem alguma proposta eu 

pergunto: Porque não? Vamos em frente!”.  

Entendemos essa l iberdade de pensamento e ação quando convivemos 

com ele e quando lemos uma série de 40 “kroniquetas” (forma com que 

intitula as suas crônicas) de sua autoria. As abordagens são diversas, mas 

sempre questionando os padrões impostos pela cultura nas áreas polí t ica,  

econômica ou social. As suas part icipações no grupo sempre são 

enriquecedoras, possibil i tam reflexões profundas, pertinentes e instigantes. 

Todos ficam atentos para saber o que ele vai transmitir; a essência das suas 

palavras nos fazem pensar sobre os valores arraigados na nossa mente e leva-

nos a ponderar de formas diferentes, sobre alguns aspectos da vida humana.  

 Durante uma entrevista com Sr. Sérgio ele apresentou um fato que 

achamos interessante; ele conta que durante a época de estudante foi expulso 

de cinco colégios de orientação religiosa católica: ‒  “Olha eu fui batizado na 

Igreja Católica, estudei em Colégio de Padre, fui expulso de cinco colégios, 

me desiludi com a Igreja Católica, com os Cultos Evangélicos.” Nos disse que 

sempre foi questionador, e que isso muito incomodou as pessoas. Sr. Sérgio 

diz com muito humor que gosta de questionar as convenções nas relações 

familiares: “ Meu genro é pastor evangél ico, (eu só tenho um neto) acha que 

eu sou a pior influência possível para o meu neto. Meu neto era todo 

quadradinho, e quando ele t inha seus dezessete anos, ele me fez um pedido: ‒ 

Vô, está tendo um concurso de camiseta lá na escola, bola uma pra mim que 

arrase. Então, eu mandei pintar: Homem que é macho não engole sapos, mas 

come pererecas. Ganhou estourado.  
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Apesar de não concordar com grande parte das convenções religiosas, 

relata: “As questões religiosas são de fórum íntimo; não escrevo nada sobre 

isso. A minha fúria missionária ficou sepultada na adolescência.” 

 

Amor sem fronteiras 
 
Entre os anos de 1936/37, ocasião em que morávamos em Patu 
– RN, singular caso de amor ocorreu que causou polvorosa 
naquela cidade, não desejando de minha parte decl inar nomes, 
ci tarei apenas (dois) que guardo na memória.  
Noivo – Hi ldo Rocha 
Noiva – Rai lda 
Houve entre eles troca de olhares, gerando aquele choque e a 
consequente aproximação, gerando aquele amor envolvente, 
transformando-se em uma paixão arrebatadora, onde viveram 
momentos de um amor maravi lhoso e incontrolável.  
Com o passar dos dias, resolveram unir-se em matrimônio; o 
personagem Hildo Rocha, dir igiu-se aos pais de Railda, 
pedindo-lhe sua mão em casamento, no que houve de imediato 
uma irrevogável negat iva. 
O noivo, que já considerava aceito seu pedido, recebeu uma 
negativa resposta, chocou-se com a resposta, desfavorável as 
suas pretensões e acompanhando-se de dois de seus amigos, 
resolveu t irar a sua amada na companhia de seus pais,  
cometendo o rapto testemunhado por seus amigos e 
assegurarem a integridade da virgindade da moça. 
Enquanto eram providenciados os papeis que o casamento 
requeria, houve um decurso de algumas semanas, ocasião que 
era providenciado o enxoval da noiva. 
Em Patu exist ia e ainda existe,  dedicado a um Santo da Igreja 
Catól ica, um local de romarias bastante visi tado naquela 
região, denominado de Santuário do Lima, si tuado na Serra do 
mesmo nome. 
Decorrido alguns dias após o rapto, chaga a Patu o pai e um 
irmão de Railda, causando um certo rebul iço na cidade, pois 
muitas pensavam que era o resgate que o pai vinha real izar e 
como a vida da cidade decorr ia num marasmo absoluto, era 
assunto das rodas de conversa entre seus moradores. 
Rai lda assustada, procurou esconder-se do pai, como não t inha 
escapatória o encontro inevitavelmente ocorreu, ela assustada, 
tremendo dos pés a cabeça, porém o pai tranqui l izou-a 
adiantando que nada temesse e que sua vinda a Patu, prendia-
se ao pagamento de uma promessa e que nada temesse. 
Logo ao inicio da viagem, seu pai adianou-lhe o verdadeiro 
motivo que o trouxe a Patu. O resgate efetuou-se, ao invés de 
voltarem para Patu, levaram-na para um convento de Freiras 
de Ordem das Arrependidas nos arredores de Recife, onde 
f icou aos cuidados das Freiras daquele convento. 
Com o confinamento de Railda em Recife,  houve por parte do 
Hildo, uma grande frustração, porém com o passar dos meses, 
este teve uma segura notícia do desaparecimento de Railda, 
bem assim, onde a mesma se encontrava e a maneira como fora 
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foram obrigada a acompanhar seu pai nessa novela.  
Hi ldo de imediato tomou as devidas medidas no sentido de 
resgatá-la e para isso, transferiu-se para Recife, f icando quase 
que de plantão nas imediações do convento, procurando por 
qualquer meio entrar em comunicação com Railda, o que de 
maneira alguma foi -lhe possível fazê-lo.  
De seu posto de observação, veri f icou que ao Convento, era 
permit ido apenas um Guarda da Higiene, que vez por outra 
sol ici tava entrada, no sentido de apl icar nas árvores e 
canteiros produtos para a defesa de pragas. 
Bastante astucioso fez amizade com o referido Guarda 
Higiênico, expondo ao mesmo, o motivo de sua estada 
naquelas imediações por um longo período, relatando-lhe toda 
complicada aventura que estava vivendo, e assim, após dias e 
mais dias, convenceu o referido guarda, mediante polpuda 
grat i f icação, emprestar-lhe sua farda, assim como, orientação 
minuciosa de maneira de agir no interior do convento. 
Hi ldo aproxima-se do portão do Convento, sol ici tando sua 
entrada a f im de cumprir suas obrigações, no que foi atendido.  
De imediato,  iniciou pulverizações nas plantas, higienização 
dos vasos com água etc, sempre, sempre penetrando mais e 
mais nas dependências do Convento e em certo momento, 
identi f icou Railda já trajada com a vestimenta de quem está 
naquele Convento, passando por perto,  ele de imediato 
identi f ica-se, lhe dando expl icações de como proceder af im de 
ganhar sua l iberdade, no que de imediato foi  atendido. 
O Hildo dando por concluído a sua função, anuncia que deseja 
sair e sendo-lhe o portão aberto,  Rai lda com todo ímpeto joga-
se para fora do Convento, alcançando o veículo já com os 
motores l igados, inicia, assim, a fuga. 
Voltando a Patu, real iza-se o casamento, ao que parece não 
foram fel izes, Hi ldo muda-se para o Maranhão já separado de 
Railda, onde terminam seus dias. (Francisco de Souza Chagas) 

  

Aos 82 anos Sr. Souza, é um exímio contador de histórias. Recolhe da 

memória lembranças entremeadas de saudades, sucessos e insucessos, amor, 

desamor, tristezas e alegrias, e compõe os mais belos cenários que dão 

suporte a tantas histórias. Construções do seu imaginário. São essas muitas 

histórias que margeiam a própria vida desse Contador de Histórias revelando 

o homem crít ico, polít ico, religioso, moderado, reflexivo, que busca respostas 

para as coisas da vida. 

“Amor sem fronteiras” é uma das suas histórias preferidas e, como toda 

história escutada nos tempos de criança, deixa marcas. Ele traz, aqui, um caso 

verídico que se desenrolou num clima de amor e drama, mas que não terminou 

no tão esperado final:  “E foram felizes para sempre...” Essa narrativa 

,registrada na íntegra, revela o esti lo do Souza contador de histórias: 
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O nosso matr imônio 

 
Eu e Maria do Reis Santos Oliveira nos casamos no dia 31 de 
maio de 1996, sexta-feira às 11:30.  
O dia amanheceu muito l indo, l indo mesmo sem uma nuvem 
sequer, o sol bri lhava intensamente.  
Chegamos ao fórum João Mangabeira, às 10:15, e eu, sentia-
me muito fel iz. E a noiva muito nervosa. As mãos aveludadas 
suavam muito. Os padrinhos foram: André Simões e Drª 
Helena Moreira Souto.  
A primeira a chegar ao Fórum foi Drª Antonieta Simões, lodo 
depois André, Marizânia, Helena, Vany, Laide e comadre Sônia 
Simões.  
Eu me sentia no céu, por ela aceitar a realidade, e é claro que 
a real idade era ela e o seu grande amor por mim. Eu sempre a 
quis como o primeiro amor. Mesmo ela sendo mais jovem do 
que eu, disse-lhe eu que a amava e ela me aceitou. E a cada 
dia que passa sinto-a mais formosa, mas excitante, e ao seu 
lado sinto-me cada vez mais fel iz mais jovem do que eu 
quando um adolescente. 
Ela é comigo, carinhosa adorável,  doce uma verdadeira 
cr iatura. 
Uma mulher a qual  desejo viver a vida inteira. Se Deus e 
nosso Senhor Jesus Cristo quiser. O amor é só uma força 
destruidora, quando um homem e a mulher não o sentem a 
mesma intensidade. Ah! Pode-se transformar uma pessoa num 
herói ,  ou num desejo em forma humana e lançá-lo no mais 
negros abismos do desespero. 
Meu carinho, meu tesouro eu a quero, e amo-a intensamente.  
Sou fel iz, tanto como nunca pensei que pudesse ser. Eu sou 
porque  
 
você me ama de verdade. Cada minuto que passo ao seu lado 
são os mais fel izes pra mim, minha musa inspiradora, minha 
f lor de poesia. Sonho dos meus sonhos, primavera do meu 
coração. Te amo, te amo, te amo como jamais pensei amar 
alguém. 
Os grandes sentimentos são simples. O amor verdadeiro é 
qualquer coisa de sagrado...  de rel igioso que carece ser tratado 
com ternura e meiguice. Cada minuto que passo de t i distante 
são longos, intermináveis.  E os que passamos juntos são tão 
rápidos quanto os nossos pensamentos e tão amargos quanto a 
distância. 
Olhe meu amor a minha fel icidade é você. Só sinto-me fel iz ao 
teu lado, com esse olhar de princesa e essa boquinha em 
formato de coração, com esse sorr iso encantador e com a sua 
voz suave nos meus ouvidos.  
Seus olhos pra mim são tão negros que faz-me lembrar uma 
noite sem luar. São tão bri lhantes e vivos como as estrelas 
cadentes num céu sem nuvens. A você rainha ponho o meu 
coração a descoberto.  Crave em mim o dardo do seu olhar, e 
me verá desfalecer. Você para mim é o que há de mais belo na 
vida i luminada pelo sol. 
Porque me enamorei de você? Porque você é uma mulher 
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trabalhadora, intel igente, decente, digna de ser amada. E 
também porque, para mim, você é a melhor de todas aquelas 
que já t iveram em meus braços. Desde que matei meus desejos 
bei jando teus lábios, e estreitando o teu corpo contra o meu 
num frenesi cego, nunca mais desejei qualquer outra.  
Na real idade é que como mulher você representa para mim o 
que é mais belo e desejável neste mundo. O amor também é 
uma espécie de doença.  
Um dia me apaixonei e casei-me pensei  ter encontrado a 
fel icidade, me enganei completamente. A nossa fel icidade não 
durou eternamente. Ela não foi o t ipo de mulher capaz de reter 
um homem como eu. E sinto se provoquei algumas i lusões. 
Eu não sou daqueles que dizem palavras bonitas com a mesma 
simplicidade com se at ira uma pedra na água. Que não sabe o 
que é o amor.  Ela estava louca, e desprezou a verdadeira 
fel icidade com brigas e ciúmes doentios. A mulher tem que 
ser natural,  sexy, autêntica, di ferente, boa de cama, 
independente, bem humorada, culta, virtuosa, intel igente, 
f iel ,  cúmplice, prestat iva, sol idária, pol ivalente, dinâmica, 
lutadora, sut i l ,  art is ta, meio mãe, meio louca, tolerante e 
feliz. Mulher deve falar pouco e escutar muito.  (Antônio da 
Si lva Oliveira) 

 
 
  

 Costumamos identi ficar Sr. Antônio como um eterno apaixonado. 

Demonstra uma alegria de viver e sempre canta e escreve sobre o amor. No 

momento em que realizamos uma entrevista em sua residência identi ficamos 

vários poemas da sua autoria, entre eles o Nosso Matrimônio, fixado em um 

quadro na parede da sala da sua casa. Relatou-nos que o poema foi escrito no 

dia do seu casamento com a segunda esposa, com quem vive há 31 anos. Esse 

poema reflete muito do seu temperamento. Sempre autoconfiante, como diz: 

“nunca deixo a peteca cair”.  Revela um modelo de esposa que considera 

perfeita, e nos expõe que encontrou na sua companheira tudo que buscava. 

Demonstra que é um líder na família, exercendo o seu papel como amante, 

provedor e homem de muito valor. 

A sua forma de escrita é l ivre e sem muito rigor. Assim, não 

pretendemos estabelecer uma avaliação do valor da produção intelectual dos 

nossos escritores. Schopenhauer (2007, p.80) no seu l ivro A Arte de Escrever 

aponta que o esti lo revela o aspecto formal de todos os pensamentos do 

homem, não importando o que ou sobre o que ele pensa; o autor compara a 

escri ta a uma massa a partir da qual o homem modela todas as suas figuras. 

Para se conhecer o esti lo seria necessária a leitura de todas as obras do autor. 
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Não é também o nosso intuito conhecer o esti lo formal das escritas, mas 

perceber dentro delas os elementos que trazem significados considerando o 

que já absorvemos do “esti lo de vida” dos autores. E nossa intenção é tornar 

essa experiência mais inteligível, olhando-a de uma forma diversificada, 

como informada por um “conjunto de concepções”, para conferir,  uma certa 

concreção às visões mentais dos autores. Como Geertz, acreditamos que a 

cultura se faz pelas estruturas de significado, através das quais os homens dão 

forma às suas experiências a partir de temas múltiplos que envolvem questões 

de definição, veri ficação, causalidade, representatividade, mediação e 

comunicação. Tentamos assim, aplicar uma análise do significado – essas 

estruturas conceituais que os indivíduos uti l izam para construir a experiência 

e ao longo do trabalho percebemos que, quanto mais invocamos os detalhes 

mais ficamos l igados às peculiaridades do caso, e quanto mais omitimos os 

detalhes mais perdemos o contato com a superfície onde se encontram os 

nossos argumentos (CORONAGO, 2008). E, para encontrar um equilíbrio 

tentamos seguir o proposto por Geertz (1997): retirar amplas generalizações, 

a partir de exemplos especiais, para penetrar nos detalhes de forma 

suficientemente profunda a fim de se descobrir algo mais do que o simples 

detalhe. As estratégias adotadas para conseguir essa análise são variadas, 

sendo que o principal esforço é a percepção de que as estruturas conceptuais, 

adquir idas pelas informações, falem mais do que elas mesmas. 

Perceber as dimensões simbólicas da ação não é “afastar-se dos dilemas 

existenciais” da vida humana em favor de um único domínio, mas “mergulhar 

no meio deles”. Considero que para compreender e pesquisar um fenômeno de 

qualquer natureza que envolva seres humanos torna-se romper com as 

fronteiras que determinam muitas vezes uma visão estratif icada ‒ orgânico, 

psicológico, social e cultural ‒ da existência humana.  

[ ...]  a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atr ibuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições e 

processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de 

forma inteligível – isto é, descritos com densidade (GEERTZ, 1997, p.38). 

 



118 

 

 4.3.1 O lugar da arte/música na vida social 

Nunca estudei música, só coisas muitos elementares, na 
escola, lá no Rio Grande do Norte. Mas eu ouvia muito 
música, a cidade t inha serviço de alto-falante, e ficava tocando 
música o dia todo. Uma vez, foi  fei to um concurso para 
aval iação de uma música, em 1955, em Recife, eu part icipei 
com mais dois candidatos, e depois cada um t inha que fazer 
um relato sobre aquela música, e a melhor dissertação val ia 
um emprego na gravadora Rosenbl i t  (Recife-Pe), uma empresa 
de porte internacional. Eu consegui o emprego. Na gravadora 
eu ouvia as gravações, quem abastecia era uma empresa 
Mexicana. Tocava mais boleros mexicanos de Bienvenido 
Granda. Meu trabalho era como correspondente para a América 
do Sul, vinha os temas e nós desenvolvíamos e enviávamos 
para todos os países da América do Sul,  foi  aí que começou a 
divulgar a música brasi leira.  
Eu comecei cantar no coral do SESC, mas não f iquei porque 
não me adaptei ao sistema rígido. A regente me convidou pra 
voltar, mas eu não aceitei . O canto em grupo é muito bonito,  
mas tem que ser mui to trabalhado, pra entrar no diapasão é 
dif íci l .  Tem coral que você só ouve uma voz. Pra cantar como 
sol ista foi  no Grupo de Cantoterapia. E daí comecei cantar em 
vários lugares. Eu pref iro cantar minhas canções escolher meu 
repertorio, eu tenho um repertorio grande, inesgotável.  
(Francisco Souza) 

 
 

[ . . . ]  eu lembro todas as músicas de Canto Orfeônico, de Canto 
Gregoriano, mas as músicas que estão fora da minha 
experiência, por exemplo, as músicas Dorival de Caymmi e 
outras, eu tenho dif iculdade de retê-las. Por isso que eu tenho 
que lê-las lá na frente, pra não passar vexame. Em casa 
escutava-se Canto Gregoriano, a música erudita de maneira 
geral. Tentei estudar instrumento musical,  mas eu sou uma 
nul idade, eu não tenho habi l idade manual . Eu tentei piano, 
mas eu via que a professora t inha vontade de fechar a tábua do 
piano, na minha mão.(Sérgio Fonseca) 
 
 Desde o início, encantei-me com as at ividades que envolvem 
exercícios rí tmicos, corporais, técnica vocal, prática de canto 
em grupo, lei tura de textos e de letras de canções. Vi que, 
através da música e da dança, muitas pessoas foram 
gradativamente melhorando como seres humanos, muito mais 
real izados. Vi velhas canções, fadadas ao esquecimento, 
readquir irem nova vida, voltando a serem cantadas com 
orgulho e entusiasmo. (Sérgio Fonseca) 
 

[ . . . ]  só reclamo de uma coisa: do tempo, por não poder cantar 
pelo menos duas músicas, cada pessoa [.. . ]  (Antônio Oliveira)  
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Não gosto de cantar e também não gosto de dançar, mas gosto 
de ouvir. Gosto muito de música. (Augusto César) 

  
  
Nesta proposta interdisciplinar, o trabalho foi fortalecido, tornando 

cada vez mais evidente o valor das relações construídas, entre os idosos, a 

partir das vivências, sobretudo as musicais; a música fortalece a integração e 

a socialização. Segundo Moura (2007), a música, indiscutivelmente, exerce 

diversas funções na sociedade, a exemplo da comunicação, da retratação das 

próprias condições de vida. A autora faz uma observação sobre o papel da 

música na continuidade da cultura e da função de integração que a música 

exerce na sociedade. Essa análise é sobre a música como forma de 

identif icação dos grupos, e pode ser entendida a partir das nossas 

experiências, quando observamos o seu poder na formação de identidades. 

Conforme Roederer (1998) a música pode estimular a coerência 

comportamental, fenômeno decorrente de um processo de “equalização dos 

estados emocionais de um grupo”.  

Sr. Souza relata a sua experiência musical e relembra que trabalhou na 

Fábrica de Discos Rozenblit. De acordo com Barbosa (2011) a indústria 

fonográfica no Brasi l teve como primeira fábrica de discos, a Odeon. Entre os 

anos de 1930 a 1960, o número de fábricas fonográficas no Brasil ampliou de 

três (Odeon, Victor e Colúmbia) para 150. De acordo a autora a única grande 

gravadora brasileira localizada fora do eixo Sul-Sudeste do País foi a Fábrica 

de Discos Rozenblit , que funcionou na cidade de Recife, entre os anos de 

1954 a 1984. A Rozenblit se tornou conhecida entre artistas e intelectuais da 

cidade e em 1953, gravou duas composições de frevo (que foram prensadas no 

Rio de Janeiro) escolhidas pelo maestro Nelson Ferreira – o frevo de rua 

Come e Dorme e o frevo-canção Boneca. O primeiro de autoria do próprio 

maestro e o segundo de José Menezes e Aldemar Paiva. 

Esse momento se tornou decisivo para a criação da Fábrica de Discos 

Rozenblit. Em sociedade com os irmãos Isaac e Adolfo, a Fábrica foi fundada 

em 11 de junho de 1954, e instalada na Estrada dos Remédios, no bairro de 

Afogados. A estrutura abrigava dependências que serviam adequadamente ao 

processo de produção de discos, desde a gravação até a comercialização. 
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Possuía um estúdio que comportava uma orquestra sinfônica e um moderno 

parque gráfico. 

Barbosa relata que a criação da fábrica quebrou o sistema de 

dependência de uma indústria estrangeira, a RCA-VICTOR, para a produção e 

divulgação de discos de frevo e favoreceu a gravação de outros ritmos 

pernambucanos como baião, coco, xote, maracatu, ciranda. A preocupação 

com a música local e regional caracterizou a produção da Rozenblit  que, 

esporadicamente, expandiu para o eixo Rio-São Paulo. Abriu fi l iais no Rio de 

Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e investiu no mercado nacional: lançou 

art istas como Zé Ramalho e Tom Zé e sucessos de grandes compositores como 

Pixinguinha, Tom Jobim e Ary Barroso. 

A referida gravadora foi responsável por muitos sucessos 

internacionais. Parceira de gravadoras estrangeiras como Mercury, Barclay, 

Kapp entre outras, as matrizes de discos estrangeiros eram compradas, 

prensadas e embaladas e, dessa forma, a Rozenbli t lançou no Brasil  artistas 

como Steve Wonder, Diana Ross, Louis Armstrong. 

A Fábrica de Discos também se dedicou a gravar vozes de escri tores 

pernambucanos, ora em prosa, ora em versos, a exemplo de Gilberto Freyre, 

Ascenso Ferreira e Mauro Mota. 

Barbosa (2011) afirma que a Fábrica Rozenblit foi  pioneira ao gravar 

um disco do bloco O Bafo da Onça, um dos mais conhecidos do carnaval 

carioca. No f im da década de 1960, gravou ao vivo as doze músicas 

classificadas do I I  Festival de Música Popular Brasi leira promovido pela TV 

Record, São Paulo. Entre elas: Disparada, de Geraldo Vandré, e A Banda,  de 

Chico Buarque.  

O inovador movimento Udigrudi – o movimento contra-cultural 

recifense que concil iava o rock psicodélico e a música regional, i lustrado não 

apenas pela música, mas também por peças teatrais, textos, cinema, artes 

plásticas e até artesanato – teve vez na Rozenblit. Dessa experiência, foram 

produzidos os discos Satwa (todo instrumental), de Lula Cortês e Lailson, e o 

Paêbirú-a caminho da montanha do sol,  de Lula Cortês e Zé Ramalho, que 

também reuniu grandes nomes como Geraldo Azevedo e Alceu Valença. 

(BARBOSA, 2011) 
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O maior sucesso nacional da Rozenblit,  entretanto, foi o frevo 

Evocação nº 1,  de Nelson Ferreira, seguido da marcha-rancho Máscara Negra,  

de Zé Keti  e Pereira Matos, e Maria Betânia, de Capiba. 

Embora o pioneirismo na divulgação da música nordestina e regional e, 

com menos frequência, da música nacional resultasse no sucesso da 

Rozenblit,  a competição com as gravadoras mult inacionais enfraqueceu sua 

trajetória ascendente. As dificuldades f inanceiras começaram a surgir e se 

agravaram quando a fábrica foi atingida pelas enchentes de 1966, 1967, 1970, 

1975 e 1977. Em 1966, a Fábrica foi  praticamente arruinada. Contando com a 

ajuda oficial e privada foi restaurada em alguns meses. Em 1967, a enchente 

destruiu quase tudo e a Rozenbl it f icou funcionando precariamente. Em 1975, 

a ajuda veio do governo do estado de Pernambuco que, por intermédio do 

Condepe, concedeu empréstimo para compra de equipamentos para soerguer a 

Fábrica.  

Na década de 1980, depois de muitos anos de sucesso e alguns de perda 

e grandes dificuldades financeiras, a Fábrica de Discos Rozenblit encerrou 

suas atividades. 

  Sr. Souza declara que gosta de escolher o repertório daquela época 

para cantar, e que este é inesgotável. Ao longo desses quase dez anos de 

convivência percebemos a sua sensibil idade e o amplo conhecimento no 

campo da música popular brasi leira; a sua memória musical é surpreendente. 

Ao executar uma canção em público, rememora a letra, o autor e o contexto 

em que estas se inserem, demonstrando a cultura vivida que agrupa valores e 

representações.  

 Segundo Bosi (2003, p.45), o discurso f i losófico é uma questão de 

conhecimento; na história de vida perder o tempo é perder a identidade, e 

perder-se a si mesma.  

  

Eu dir ia que a expressão oral da memória de vida tem a ver 
mais com a música do que com o discurso escri to.  
Há componentes musicais inerentes à expressão oral. Os sons 
compõem um reino f lutuante e o pensamento decompõe a 
superfície da água em vagas ondulações...  Frases, palavras [.. . ]  
A primit iva música indivisa se recompõe na memória através 
do r i tmo da l íngua: sucessão de sí labas fortes e fracas, átonas 
e tônicas, alternância do tempo que vai e vem. (BOSI,  2003, p.  
46) 
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Talvez essa experiência de trabalho (na Fábrica de Discos) de Sr. 

Souza, e todas as vivências musicais associadas ao seu interesse pela música 

tenham contribuído para esse conhecimento não formal, que é o proveniente 

de lugares não formais de ensino ou formação. 

Sr. Souza conhece bem a história da música popular brasileira; Ao se 

apresentar no Grupo de Cantoterapia demonstra segurança ao relembrar as 

letras e histórias das músicas executadas. 

 

Quando o idoso consegue trazer a letra de uma canção, 
real imenta-se para novas conquistas. Esse é um dos fatores que 
favorecem a auto-valorização, proporcionando mudanças no 
seu comportamento.  (SOUZA et all,  2006, p.289) 
 

Bergson (apud Bosi, 2003) cunhou a dist inção entre memória-imagem e 

memória-hábito. Para a l i teratura ambos os conceitos têm seu tempo de 

aplicação: 

 

Na poesia l ír ica, a expressão da subjet ividade é tecida de 
imagens escavadas do subconsciente e salvas do esquecimento 
são as puras lembranças despojadas de todo convencional ismo. 
(BOSI,  p.43, 2003) 

 
 

Bosi (2003) enfatiza: “ouvindo depoimentos orais, constatamos que o 

sujeito mnemônico não lembra uma ou outra imagem. Ele evoca, dá voz, faz 

falar, diz de novo o conteúdo de suas vivências. Enquanto ele evoca está 

vivendo atualmente e com uma intensidade nova a sua experiência.” 

“Eu lembro todas as músicas de Canto Orfeônico, do Canto Gregoriano, 

mas as músicas que estão fora da minha experiência, por exemplo, as músicas 

Dorival de Caymmi e outras, eu tenho dificuldade de retê-las. Por isso que eu 

tenho que lê-las lá na frente, pra não passar vexame. Em casa escutava-se 

Canto Gregoriano, a música erudita de maneira geral.” (Sr. Sergio Fonseca) 

 

O processo de memorização é complexo envolvendo 
sofist icadas reações químicas e abrange os neurotransmissores. 
O fato antigo naturalmente tem mais tempo de se f ixar em 
nosso "banco de dados" e daí sua maior permanência, o que 
não ocorre com fatos recentes, que tem pouco tempo para se 
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f ixarem e ainda podem ter sua capacidade de f ixação alterada 
por razões relacionadas a variações de estado emocional ou a 
problemas de ordem física. (CAMPOS, 2003, p.3)  
 

No que se refere à memória musical,  percebe-se que boa parte do que 

ouvimos nos primeiros anos de vida pode ficar registrado em nossa “mente” 

ao longo de toda uma existência; confirmamos essa experiência a partir de 

nós mesmos. Somos capazes de lembrar músicas que ouvimos na infância, 

mesmo estando distante em tempo e espaço da experiência vivida. 

Seguindo a l inha de pensamento de Sacks, consideramos que a música 

nos fornece estruturas e segredos e mesmo ouvindo-a de modo inconsciente, 

admit imos não ser, a música, um processo passivo, mas intensamente ativo. 

Ouvir música envolve uma série de “inferências, hipóteses, expectat ivas e 

antevisões”. 

“Vi velhas canções, fadadas ao esquecimento, readquirirem nova vida, 

voltando a ser cantadas com orgulho e entusiasmo”, (Sérgio Fonseca). 

Enquanto ouvíamos essa narrat iva, íamos revivendo as canções executadas 

durante os encontros do Grupo de Cantoterapia. Para alguns era a memória de 

acontecimentos como “pontos de amarração de suas histórias” que suscitavam 

lembranças muitas vezes dispersas outras envolventes, numa trama tecida 

como testemunhas de fatos históricos da vida: felizes, melancólicos, 

saudosos, muitas vezes pouco captados pela memória narrativa, mas refletido 

nos semblantes. 

Quando uma melodia revive em nossa mente, ocorrem processos de 

evocação, imaginação, recategorização, recriação. Sacks (2007) lembra que o 

processo de lembrarmos uma nota por vez e as seqüências de notas que forma 

o todo, é semelhante ao que ocorre quando andamos, corremos ou nadamos: 

damos um passo ou uma braçada, e percebemos que cada um desses 

movimentos é parte indissociável do todo, da melodia cinética de correr ou 

nadar. É notável que quando tentamos nos conscientizar sobre cada 

movimento, seja referente ao passo ou a braçada podemos perder o 

encadeamento, “a melodia motora”. 

 A intensa sensibil idade para a música de Sr. Augusto César era 

revelada no seu semblante. Durante os encontros do Grupo de Cantoterapia 

indagávamos se queria dançar ou cantar: dizia-nos que preferia ouvir. Sua 
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percepção ao mundo auditivo era visível e empolgante, ouvia com os olhos, 

com as mãos, e vibrava com cada canção.  

“Ouvimos música com nossos músculos”. Fortalecidos pela ideia 

apresentada por Sacks (2007), que cita Nietzsche para confirmar as suas 

observações sobre o aspecto motor que é observado quando se ouve música. 

Concordamos que, mesmo involuntariamente e inconscientemente, 

acompanhamos o ritmo da música; a nossa expressão fisionômica e a nossa 

postura “espelham a narrativa da melodia e os pensamentos” provocados pela 

música.  

Todos os humanos (com raríssimas exceções) são capazes de perceber 

música, tons, t imbres, intervalos de notas, contornos melódicos, harmonia e, 

talvez no nível mais fundamental, ritmo. Integramos isso tudo e construímos a 

música na mente usando muitas partes o cérebro. E a essa apreciação 

estrutural,  em grande medida inconsciente, adiciona-se uma reação muitas 

vezes intensa e profundamente emocional (SACKS, 2007). 

Nas suas reflexões, Sacks se refere a Schopenhauer quando confirma a 

“inexprimível profundidade da música”.   

[ . . . ]  tão fáci l  de entender e, no entanto tão inexpl icável, deve-
se ao fato de que ela reproduz as emoções do mais ínt imo do 
nosso ser, mas sem a real idade e distante da dor [ .. . ]  A música 
expressa a quintessência da vida dos eventos da vida e dos 
eventos, nunca a vida e os eventos em si. (SACKS, 2007 p. 
10,11) 

4.3.2 Práticas artísticas/musicais em grupo: possibilidades de protagonismo 

Ninguém é uma i lha; todo homem é uma par te de 

um cont inente,  uma par te de um todo. John Donne 

A música entra com um tempero. O que segura o povo al i  
( falando do Grupo de Cantoterapia) é a platéia. Por exemplo, 
Antônio, o jardineiro, se tem pouca gente ele diz que não gosta 
de cantar.  Ele disse que gosta quando tem bastante gente. 
Souza, ele precisa ter uma platéia, precisa ponti f icar. Pois é, 
aquela moça que cantou hoje, agora por f im, ela estava 
morrendo de medo, mas ela cantou e no f im ahhhh!!! Aquela 
sat isfação, com as palmas, com tudo al i ,  ela renasceu. (Sérgio 
Fonseca) 
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Para o Serviço Social reconceituado, o homem é um transformador do 

mundo, um fazedor de si mesmo e do mundo, assim sendo, o sujeito: segundo 

Kisnerman: 

 

[ . . . ]  o sujeito é um ser dentro do mundo e com o mundo, aberto 
a desafios, inconcluso, um programador da sua vida, na qual 
total iza seus projetos. É um ser l ivre enquanto tem a 
capacidade de optar e histórico como homem de sua época. E 
se conduz como tal na relação com os homens e seus atos. 
Mediante a praxe ele se concentra, então com a sua real idade. 
Nela incorpora cultura como aquisição sistemática da 
experiência humana, cr i t ica e criat ivamente. Por isso, é 
também um fazedor de cultura. (KISNERMAN, 1978, p.51, 
gri fo nosso). 

 
 A partir do exposto, entendemos que o homem que se descobre no 

mundo, dá sentido ao mundo, e se [...]  “encontra em si e nos demais com os 

outros”. “É o que está em situação e a supera por si  mesmo, ao negá-la e 

construindo outra situação com seu esforço.” (KISNERMAN, 1978, p.54) 

“O que segura aquele povo ali é a platéia”, compreendemos que essa é 

uma importante constatação trazida por Sr. Sérgio Fonseca. De acordo 

Kisnerman (1978, p. 51), o homem é impulsionado pelos demais, em uma 

situação de dependência. Nesse contexto está à importância do grupo como 

uma estrutura que estabelece mediante a interação, significados explícitos, 

comparti lhados, que por sua vez, envolve “reciprocidade, complementação e 

comunicação”. O grupo possibil i ta que a presença dos idosos no teatro social 

se transforme em protagonismo, e para que se insurjam como protagonistas, 

como personagens capazes faz-se necessário exercer autonomamente papéis 

no panorama social e nos enredos que aí se desenvolvem. 

Conforme o explicitado no III movimento, protagonista e protagonismo 

são palavras comumente uti l izadas no campo da l i teratura, empregadas para 

se referir a personagens de uma história e que são responsáveis pelo 

desenrolar do enredo. No campo das Ciências Sociais, essa palavra tem sido 

usada como uma variante do termo “sujeito” para designar grupos ou 

conjuntos de atores que desencadeiam ações, e que se colocam ativamente na 

construção da história (MINAYO, 2001).  
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Abordamos aqui o protagonismo como ações de intervenção no contexto 

social a partir das prát icas artísticas em grupo. Consideramos que essas 

práticas reverberam para a ampliação da cidadania, criando e recriando 

tempos e histórias que poderão definir as ações produzidas por representantes 

da sociedade, a exemplo os idosos que se envolvem e se colocam como 

partícipes dessas relações sociais inovadoras, contribuindo, para a construção 

do protagonismo.  

De acordo com Elias (1995) para se compreender alguém é preciso 

conhecer os anseios primordiais que este deseja satisfazer. El ias afirma que a 

vida pode fazer sentido ou não, a medida que as pessoas conseguem realizar 

suas aspirações, e que os desejos vão evoluindo através do convívio com 

outras pessoas, e vão sendo definidos, gradualmente, ao longo dos anos, na 

forma determinada no curso da vida. Segundo ele, cabe a cada um, decidir se 

seus desejos serão satisfeitos; quase todos têm desejos passíveis e 

impossíveis de serem satisfeitos (ELIAS, 1995). 

 A maioria dos idosos participantes do Grupo de Cantoterapia declara o 

desejo de ampliar seus conhecimentos e reconhecem o lugar da música nas 

suas vidas, especialmente no que se refere à esfera apreciação musical.  

Apesar de não existir a intenção de se tornarem virtuoses, todos atestam esta 

prática como um processo que favorece a comunicação, o relacionamento, a 

expressão como um estímulo em potencial para melhoria da qualidade de 

vida. Sr. Sérgio ressalta a sensação de satisfação de uma das participantes e 

associa essa experiência ao um renascimento. Retomamos a Morin (2007, p. 

138) que se refere ao estado poético como um estado de participação, 

comunhão, amor que envolve e transfigura a vida. Também se refere à 

incorporação do saber viver no que diz respeito a vida individual que inclui a 

sabedoria, e que nas condições contemporâneas exige uma reforma de vida. 

Para Morin a reforma da vida é uma busca contínua pelas tradições de 

sabedoria em diferentes culturas. Conforme explicitamos no movimento III a 

reforma de vida relaciona-se, também, a novas formas de part icipação social.  

 
 
Gradualmente, a visão de idosos como um subgrupo 
populacional vulnerável e dependente foi sendo substi tuída 
pela de um segmento populacional at ivo e atuante que deve ser 
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incorporado na busca do bem-estar de toda a sociedade. 
(CAMARANO, 2004, p. 257-258) 
 
 

As experiências de democracia part icipativa nos mais diversos 

contextos, incluindo a inserção no Projeto Vida Ativa, revelam uma constante 

na luta contra “trivialização” da cidadania e pelo reconhecimento dos direi tos 

e pela formulação de alternativas que proporcionem uma vida ativa e 

dinâmica. 
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Poslúdio 

 
O cenário que se descortina, nesse momento, representa uma descrição 

e uma análise subjet iva, provavelmente parcial, fruto de uma caminhada de 

acasos e opções, e teve como resultado uma proposta que envolveu ideias e 

emoções. Nesse percurso de aproximadamente uma década, perguntamos, 

respondemos, buscamos, experimentamos, avaliamos, para enfim afirmar: 

podemos seguir em frente.  

Foi buscando alargar as fronteiras do nosso conhecimento, e tendo 

como interlocutores os idosos part icipantes do Projeto Vida Ativa que 

partimos para uma reflexão mais aprofundada sobre o real significado da 

vida, questão fundamental para a compreensão do indivíduo que 

vive/envelhece. Uma caminhada intensa, proveitosa, de grandes compromissos 

e de colaboração para poder confirmar o verdadeiro sentido de grupo, 

considerando que todo indivíduo está implicado em um (de parentesco, de 

vizinhança, de classes, étnico, de trabalho, etário, etc...),  e que essas 

representações internas se concretizam e trazem questões para análises de 

diversos fenômenos. Nesse contexto, a nossa compreensão de grupo se 

aproxima do conceito apresentado por Kisnerman (1978): “[ .. .]  uma estrutura 

móvel de membros implicados numa missão e numa concernência que a 

primeira é a l igação que existe entre os integrantes e a segunda a capacidade 

destes de se concentrarem numa tarefa.” (KISNERMAN, 1978, p.55) 

 Concordando com Kisnerman (1978) concluímos que a l igação se 

institui mediante a interação que se efetua através de significados explícitos, 

comparti lhados, que abrangem: reciprocidade, complementação e 

comunicação. Geertz enfatiza: 

  

O pensamento humano é rematadamente social:  social em sua 
origem, em suas funções, social em suas formas, social em 
suas apl icações. Fundamentalmente, em uma atividade públ ica 
– seu habitat natural é o pátio da casa, o local do mercado, a 
praça da cidade. As implicações desse fato para a anál ise 
antropológica da cultura são enormes, sut is e 
insuficientemente apreciadas. (GEERTZ, 1997, p.149) 
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Geertz (2007) acredita que se a interpretação antropológica está 

construindo uma leitura do que acontece, do que as pessoas dizem, do que é 

fei to por elas: um poema, uma história, um ritual, uma instituição, uma 

comunidade, isso leva ao “cerne do que propomos interpretar”. Tudo isso 

aconteceu, e nos conduziu; localizamos os “encantos”, as surpresas, os 

encontros e desencontros comparti lhados em cada construção. 

Em diversos momentos da pesquisa percebemos que as categorias 

analít icas, previamente estabelecidas, não dariam conta de interpenetrarem, 

no amontoado de padrões culturais que caracterizam os projetos e a vida dos 

homens pois, como enfatiza Geertz (1997) tais temas são múltiplos e 

envolvem questões de definição, verificação, causalidade, representatividade, 

objetividade, mediação e comunicação. Nessa perspectiva em cada estudo fez-

se necessário extrair amplas general izações a partir de exemplos especiais, 

para adentrar nos detalhes de forma suficientemente profunda com o propósito 

de descobrir algo mais do que um simples detalhe.  

Nesse trajeto, vimo-nos desenvolvendo um trabalho cientí fico, numa 

postura essencialmente etnográfica, estabelecendo relações, selecionando 

sujeitos sociais (possivelmente, a tarefa mais difíci l) , transcrevendo textos, 

levantando biografias, mapeando os núcleos de significados e as unidades de 

sentido, com a intenção de compreender, cada partícula de comportamento e 

os muitos sinais de cultura de cada um dos part icipantes pois, 

 

Eles compart i lham, assim, embora breve ou superf icialmente, 
de uma comunidade não apenas no tempo, mas também no 
espaço. Eles estão envolvidos na biograf ia um do outro, pelo 
menos no caráter mínimo; eles envelhecem juntos, pelo menos 
momentaneamente, interagindo direta e pessoalmente com 
egos, sujeitos e individual idades. (GEERTZ, 1997, p. 152) 

 

  De acordo com Geertz (2007, p. 21) “[...]  olhar as dimensões 

simbólicas da ação social não é afastar-se dos di lemas existenciais da vida em 

favor de algum domínio empírico de formas, não emocionalizadas; é 

mergulhar no meio delas.”  
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Com base na concepção desse autor, uti l izamos a antropologia 

interpretativa para dispor das respostas dadas pelos idosos, incluindo nos 

nossos registros de forma afetiva e envolvente o que esses atores falaram. 

  Os nossos achados revelam que na composição de grupo os líderes e 

l iderados se mesclavam em busca de novos jeitos de viver, de sorrir,  de 

cantar, de narrar e de dançar, sem reservas; que as ações desenvolvidas no 

projeto se mostraram como um caminho por onde se desenvolve e reconstrói a 

autonomia, a autoestima, indispensáveis ao protagonismo de pequenas 

grandes histórias, numa fase da vida em que nem sempre se alimentam novas 

esperanças, por isso, concordamos com Geertz quando afirma que 

 
Há muitas formas através das quais os homens são 
conscientizados, ou talvez se conscientizem, de passagem do 
tempo – marcando mudanças das estações, as alterações da lua 
ou o progresso da vida de uma planta; pelo ciclo medido dos 
r i tos, do trabalho agrícola, das at ividades domésticas: pela 
preservação de genealogias, o recita l  de lendas, o 
reconhecimento em si mesmo e em seus companheiros, do 
processo de envelhecimento biológico, o surgimento, a 
maturidade, a decadência, o desaparecimento dos indivíduos 
concretos. A maneira como se vê esse processo afeta, portanto, 
e profundamente, a maneira como se vê o tempo. (GEERTZ, 
1997, p. 168) 
 

Assim, perguntando, nos tornamos aprendizes; descobrindo nos 

tornamos autores de um projeto que apresenta como particularidade um 

número inusitado de homens idosos, participantes e líderes, numa comunidade 

interiorana, na qual essa cultura é incomum, e sempre esteve na contramão. E 

assim nos afastamos da perspectiva uniforme do “homem”, e percebemos que 

de fato existem homens modificados pelos costumes, em lugares particulares, 

com “canduras naturais”, desejos espontâneos e românticos, afastados de suas 

“profissões”, que revelam outras paixões e trocam de papéis, em seus esti los 

de atuação.  

Havendo de fato uma relevante presença de homens assíduos no grupo, 

uma questão se fez premente: o que os motiva? 

A busca pelo protagonismo é sem duvida, o nosso maior achado; a 

motivação maior dos participantes, especialmente homens. As perdas de 

autoconfiança, de auto-estima, de l ideranças comuns entre homens idosos é 

uma realidade; reconstruir o sentido da vida, da alegria, do prazer de viver 
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numa troca foi concebida como uma outra possibil idade.  

O Grupo Vida Ativa, foi  formado por homens e mulheres, se alicerçou 

na arte e construiu o seu legado: protagonistas na reconstrução de histórias, 

nem sempre lembradas. 

A arte se mostrou mediadora dessas construções e reconstruções; nas 

suas diversas expressões; a música ocupou o seu lugar de destaque; a voz, 

instrumento pronto e de fácil acesso comovente e envolvente foi uti l izada 

com espontaneidade. Observando, criamos e cedemos espaços para que se 

constituíssem atores e platéia numa crescente reconstrução do ser. 

O que compreendemos, inicialmente, é que as perdas acumuladas ao 

longo dos anos frustram, e deixam marcas profundas, mas não são capazes de 

impedir, o refazer. E assim, unidos, constituímos o Grupo Vida Ativa juntando 

as pontas, desatando os nós, criando conexões para que pudéssemos de fato, 

chamá-lo de grupo.  

  Cada movimento demarcou fases, desde o início até o momento 

presente e dão a dimensão dos passos que representam no seu conjunto: uma 

ação de caráter essencialmente cientí fico, em que a valorização da vida no seu 

significado mais profundo é o foco. Harmonizar esse conjunto de expressões 

para dar uma resposta que sirva, em tese, para uma proposta que remeta a 

outras caminhadas tem sido a nossa meta. Nosso pensamento não se esgota, o 

nossos atos são conduzidos de materiais da cultura comum; Geertz confirma 

essa visão e nos leva a refletir:  

 

[ . . . ]  o pensamento humano é, basicamente, uma ato conduzido 
em termos de materiais objet ivos da cultura comum, e só 
secundariamente um assunto privado. No sentido tanto do 
raciocínio orientado como da formulação dos sentimentos, 
assim como da integração de ambos os mot ivos, os processos 
mentais do homem ocorrem, na verdade, no banco escolar,  ou 
no campo de futebol, no estúdio ou no assento de um 
caminhão, na estação de trem, no tabuleiro de xadrez ou na 
poltrona do juiz. Não obstante as alegações em contrário do 
isolacionista em favor da substancial idade de sistema fechado 
da cultura, da organização social,  do comportamento 
individual  ou da f isiologia nervosa, o progresso da anál ise 
científ ica de mente humana exige um ataque conjunto de 
prat icamente todas as ciências comportamentais, nas quais as 
descobertas de cada uma forçarão a constante aval iação teórica 
de todas as outras. (GEERTZ, 1997, p.  61)  
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 Assim, ainda nos encontramos tecendo os fios para formar essa imensa 

teia, e ainda nos perguntamos: O que se entende por vida? A quem cabe o 

direito de viver plenamente? Em quais bases se constroem o presente e o 

devir? 

 Se em muitas sociedades há um contraponto entre a juventude e a 

velhice, que parâmetros seguir para que a vida seja realmente vivida? O 

respeito às diferenças e a colaboração poderiam ser respostas para um mundo 

que segue rumos indefinidos em diversas áreas do caminhar. Se as pequenas 

células organizadas para um viver melhor e mais digno se aglutinassem numa 

cadência cada vez mais perfeita e num ritmo vida ativa, quem sabe essa 

parcela da humanidade que, a cada dia se faz mais representativa, 

redescobrir ia a si e aos seus direitos, plenamente?  

Registramos aqui o nosso empenho, a nossa vontade e, sobretudo, o 

nosso fazer, sem o quê não há esperança para minimizar as desigualdades que 

permeiam inúmeras sociedades, bloqueando sonhos possíveis, e muitas vezes 

impedindo a reconstrução de uma vida plena. A nossa ambição, embora, 

extremamente desafiadora é a compreensão de como cada povo alcança a 

polít ica que imagina; e ainda nos questionamos: diante de tantos contrastes e 

contradições internas e com tantas divergências sociais, quais serão as nossas 

substâncias de luta para criar polít icas públicas adequadas às necessidades 

humanas? Precisamos estar mais atentos, estamos todos em processo de 

envelhecer; descobrir e interpretar como se formam as diferentes culturas da 

velhice é um passo para romper com padrões estereotipados que, por muitas 

vezes, impede de exercemos a nossa tão desejada autonomia.  

   Geertz (2007) chama a nossa atenção para a necessidade de descobrir o 

acesso as diferentes formas de cultura no sentindo de definir- lhes um caráter 

de auxíl io mútuo. 

Pode-se até comparar formas diferentes de culturas a f im de 
definir-lhes o caráter para um auxíl io mútuo. Entretanto, 
qualquer que seja o nível que se atua, e por mais intr icado que 
seja, o principio orientador é o mesmo: as sociedades, como 
vidas, contêm suas próprias interpretações. É preciso descobrir 
o acesso a elas. (GEERTZ, 2007, p. 213) 
 

 Todas essas questões e informações reiteram o nosso comprometimento 

com o conhecer e o fazer, numa busca contínua, desde as demandas até as  
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ações que garantam espaços viáveis, independentes das diferenças 

socioculturais. Cabe aos idosos, aos profissionais das diversas áreas, aos 

gestores, a sociedade em geral uma efetiva participação polít ica na ampliação 

e manutenção de espaços que nos garantam exercício pleno da cidadania.  

 A promoção do protagonismo gera avanços nas polít icas públicas e a 

participação de idosos na elaboração dessas polí t icas é um disposit ivo que 

poderá reduzir o preconceito histórico de desigualdade. Acreditamos em 

polít icas que impulsionem processos de representações coletivas da cidadania, 

que habil i tem e oportunizem alternativas de desenvolvimento e que se 

orientem pela defesa dos interesses das maiorias em benefício de toda uma 

comunidade.  

Veri ficamos que por meio da prática colet iva da arte/música alcançamos 

a integração social e a ampliação da cidadania desses idosos. Priorizamos o 

modelo de grupo com o foco no aperfeiçoamento do processo democrático e o 

comparti lhar de objetivos comuns em torno de uma busca da qualidade de 

vida. O êxito não foi  a ausência de insucessos, mas a capacidade de superação 

encontrada por todos os participantes, como demonstra a narrativa de um dos 

participantes da pesquisa: 

   

Descobri que as atividades de Cantoterapia do Grupo Vida Ativa ajudam a 
desenvolver a integração e a socialização entre seus membros; o crescimento 
da autoestima; a sensibilização crescente; o equilíbrio emocional e o resgate 
sócio-cultural.   Vi pessoas, extremamente tímidas e totalmente contidas, 
irem, aos poucos, se soltando ao ponto de não só cantarem em grupo como a 
empunhar o microfone e irem sozinhas para a frente, cantar com ou sem 
acompanhamento musical. Façanha que nem elas esperavam. Vi 
desabrocharem amizades não restritas aos ensaios, novas amizades que 
passaram  a fazer parte de suas vidas, enriquecendo emocionalmente suas 
existências. Vi que, através da música e da dança, muitas pessoas foram 
gradativamente melhorando como seres humanos, muito mais realizados. 
 Vi  velhas canções, fadadas ao esquecimento, readquirirem nova vida, 
voltando a serem cantadas com orgulho e entusiasmo. ( Sérgio Fonseca) 

 

  Essa percepção possibil i ta-nos concluir que é preciso continuar 

acreditando; que todos os espaços construídos com o foco no direito à vida, à 

l iberdade e à igualdade se constituem em alternativas possíveis e viáveis para 

o exercício pleno da cidadania. 
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Apêndice 

APÊNDICE A :  Termo de Consent imento L ivre e Esc larec ido de Acordo a Resolução Nº 

196/96 Do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 
Campus de Jequié  

 

 

TERMO DE CONSENTMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 do CNS 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a 

esclarecer ao part icipante da pesquisa int itulada: “Memórias e ressonâncias: a 

participação masculina no Projeto Vida Ativa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, sob responsabil idade da doutoranda Virginia Maria 

Mendes Oliveira Coronago, do curso de Pós-graduação em Ciências Sociais 

a nível de Doutorado na PUC/SP e orientação da Professora Drª Maria 

Helena Concone Vil las Boas, do Departamento de Ciências Sociais da PUC, 

os seguintes aspectos: 

�Objetivos:  

� Invest igar, numa perspectiva dialética, a significação de práticas musicais 

como tecnologias assistivas/cuidativas para manutenção e/ou recuperação da 

autonomia e independência dos idosos portadores de doença de Parkinson. 

�Analisar o significado teórico-prático das práticas musicais desenvolvidas 

no Projeto Interinsti tucional TAIP( Tecnologias Assistivas para Autonomia e 

Inclusão Social do Idoso portador de Doença de Parkinson) – UFSC/PEN e 

UESB/DS  

�Considerar as práticas culturais que evidenciam os laços sociais diversos. 

�Propósito de estudo: Pesquisar a influência da tecnologia assistiva através 

de atividades musicais com vistas a melhoria da qualidade de vida do paciente 

portador da Doença de Parkinson se constitui o mais forte argumento para 

construção dessa proposta. 
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�Participação: ao concordar com a part icipação na pesquisa, deverei estar a 

disposição para responder uma entrevista semi-estruturada constando de 

questões referentes à minha vida pessoal e profissional. 

�Riscos: este estudo não trará riscos para minha integridade física, mental ou 

moral. Todos os dados que obtivermos serão uti l izados somente para fins 

cientí ficos com garantia de anonimato. 

�Confidencialidade do Estudo: os registros da sua participação nesse estudo 

serão mantidos em sigilo. Serão guardados esses registros e somente os 

pesquisadores responsáveis terão acesso a essas informações. Se alguma 

publicação resultar deste trabalho, a identi ficação do participante não será 

revelada e os resultados serão relatados de forma sumariada preservando o 

anonimato da pessoa. 

�Benefícios: a importância desta pesquisa reside na perspectiva de 

compreender de que forma a música como atividade terapêutica vem 

contribuindo na melhoria da qualidade de vida do idoso portador da Doença 

de Parkinson, para tanto, serão adotados medidas de aferição de variáveis 

como: dicção e expressão oral, coordenação motora, habil idade rítmica, 

percepção audit iva e dinâmica respiratória. Observação de comportamento e 

depoimentos subjetivos oriundos dos próprios idosos submetidos a essa 

experiência, serão considerados na avaliação integral da presente proposta. 

�Dano advindo da pesquisa: se houver algum dano decorrente desse estudo, 

tratamento será oferecido sem ônus e será providenciado pelos pesquisadores 

responsáveis. 

�Participação voluntária:  toda participação é voluntária, não há penalidades 

para aqueles que decidam não participar desse estudo. Ninguém será 

penalizado se decidir desistir de participar do estudo em qualquer época. 

Podendo retirar-se da participação da pesquisa, sem correr riscos e sem 

prejuízo pessoal. 

 

 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________, declaro que estou 

devidamente informado e esclarecido quanto aos itens acima citados, 



 

referentes à pesquisa. Além disso, os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa me garantiram disponibil izar qualquer esclarecimen

eu venha solicitar durante o curso desta, por isso estou de acordo com a 

minha participação voluntária no referido estudo. 

Jequié Bahia, ____/_________/_________

 

Assinatura 

 

a. 

b. 

c.COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Eu, VIRGINIA MARIA MENDES OLIVEIRA

as questões acima representadas com este participante deste estudo e estou 

consciente que o mesmo compreendeu todos os itens supracitados.

Jequié Bahia, 28 de Junho de 2007

 

________________________________________________________

Virginia Maria Mendes Oliveira Coronago

(77) 3424 – 8246 /8804

Rua Cláudia Botelho n° 115 Candeias

Vitória da Conquista Bahia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referentes à pesquisa. Além disso, os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa me garantiram disponibil izar qualquer esclarecimen

eu venha solicitar durante o curso desta, por isso estou de acordo com a 

minha participação voluntária no referido estudo.  

Jequié Bahia, ____/_________/_________ 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

VIRGINIA MARIA MENDES OLIVEIRA  CORONAGO

as questões acima representadas com este participante deste estudo e estou 

consciente que o mesmo compreendeu todos os itens supracitados.

Jequié Bahia, 28 de Junho de 2007 

________________________________________________________

Assinatura  

Virginia Maria Mendes Oliveira Coronago 

8246 /8804 ‒  8246 

Rua Cláudia Botelho n° 115 Candeias 

Vitória da Conquista Bahia 

145 
referentes à pesquisa. Além disso, os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa me garantiram disponibil izar qualquer esclarecimento adicional que 

eu venha solicitar durante o curso desta, por isso estou de acordo com a 

CORONAGO , discuti  

as questões acima representadas com este participante deste estudo e estou 

consciente que o mesmo compreendeu todos os itens supracitados. 

________________________________________________________ 
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APÊNDICE B :  Quest ionár io sociocultural  apl icado ao Grupo Vida At iva  

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 
Campus de Vitória da Conquista  

 

 

 

 

Este questionário que você acaba de receber estará sendo 
usado para fazer um estudo sobre o perfil sócio cultural dos 
participantes do PROJETO VIDA ATIVA DA UESB. Os 
procedimentos empregados não provocam nenhum tipo de 
desconforto. Se você faz parte desse projeto e tem 
disponibilidade para participar, preencha os dados a seguir. 
  Sua colaboração será anônima, os dados aqui declarados 
serão divulgados no projeto de Pesquisa de Doutorado que 
será apresentado na PUC/SP pela discente Virginia Maria 
Mendes Oliveira Coronago. 
 
Primeiro Nome: __________________________________ 

Telefone para contato:_____________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

 
 

 
Questionário Sócio Cultural 

 
A seguir você preencherá questionário com dados de interesse sobre cultura e 

sociedade; 
Caso sinta-se incomodado em responder a alguma pergunta do questionário, 

marque as alternativas de não declaração, mas não deixe de responder. 
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1. Sexo:  
( ) Masculino 
( ) Feminino 

2. Data de nascimento  
_____/______/______ 

3. Estado Civil: 
( ) Solteiro(a) 
( ) Casado(a) 
( ) Separado(a) / Divorciado(a) 
( ) Viúvo(a) 
( ) Vivo com companheira 
( ) Vivo com companheiro 

4. Naturalidade: 
( ) Brasileiro(a) 
( ) Estrangeiro(a) 
naturalizado(a)  
 

 Qual país?__________________ 

 
5. Estado de origem: _____ e Município de origem: 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
6. Em seu município de origem você morava na região:  

( ) Urbana (cidade) 
( ) Rural (fazenda, sítio, chácara, aldeia, vila agrícola, etc.) 
 

7. Município em que mora hoje: _________________________ 
 
8. Em que localidade da cidade seu domicílio se encontra? 

( ) Bairro na periferia da cidade 
( ) Bairro na região central da cidade 
( ) Condomínio residencial fechado 
( ) Conjunto habitacional (CDHU, COHAB, Cingapura, BNH, etc.) 
( ) Favela / Cortiço 
( ) Região rural (chácara, sítio, fazenda, aldeia, etc.) 
( ) Outro: ____________ 

 
9. Com quem você mora? (múltipla escolha) 

( ) Pais 
( ) Cônjuge 
( ) Companheiro (a) 
( ) Filhos 
( ) Sogros 
( ) Parentes 
( ) Amigos 
( ) Empregados domésticos 
( ) Outros 
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( ) (ou) Sozinho (a) 
 
10. Quantos irmãos e meio-irmãos 
nascidos vivos você teve no total? 

( ) Nenhum 
( ) Um 
( ) Dois 
( ) Três 
( ) Quatro 
( ) Cinco 
( ) Mais. Quantos ao todo? ____ 
( ) Não sei. 

11. Quantos filhos nascidos vivos 
você teve no total? 

( ) Nenhum 
( ) Um 
( ) Dois 
( ) Três 
( ) Quatro 
( ) Cinco 
( ) Mais. Quantos ao todo? ____ 
( ) Não sei 

 
11. Atualmente você: 

( ) Apenas estuda 
( ) Trabalha e estuda 
( ) Apenas trabalha 
( ) Está desempregado (a) 
( ) Está de licença ou incapacitado de estudar / trabalhar 
( ) Está aposentado (a)  
( ) Não trabalha nem estuda 

 
12. Se respondeu que trabalha, qual é o seu trabalho ou ocupação principal? 
_________________________ 
 
13. Se você está aposentado, qual a atividade exercia anteriormente? 
________________________ 
 
 
13. Você se considera uma 
pessoa saudável? 

( ) sim 
( ) não 
 

14. Tem alguma patologia  
( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não sei 
Qual(is)? 
____________________________________ 

 
15. Você tem convênio com plano de saúde (médico ou odontológico)? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
16. Qual o seu grau máximo de escolaridade? 

( ) Ensino fundamental incompleto 
( ) Ensino fundamental completo 
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( ) Ensino médio incompleto 
( ) Ensino médio completo 
( ) Ensino superior incompleto 
( ) Ensino superior completo 
( ) Especialização 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
( ) Pós-Doutorado 
 

17. Você já estudou/estuda música? (múltipla escolha) 
 

( ) Sim, escola regular 
( ) Sim, escola de música 
  

 ( ) Sim, instrumento. Qual? 
_____________ 

( ) Não 
 
18. Qual o grau máximo de 
escolaridade do seu pai ? 
 
__________________________ 

 

19. Qual o grau máximo de 
escolaridade da sua mãe ? 
 
___________________________ 

20. Você participa de alguma destas atividades? (múltipla escolha) 
( ) Atividades físicas 
( ) Atividades artísticas ou culturais (artes cênicas, dança, atividades 

circenses, artes musicais, literatura, artesanato, artes visuais, etc.) 
( ) Outra atividade recreativa. Qual? ___________________ 
( ) Não participo. 
 

21. Você participa de alguma entidade ou associação? (múltipla escolha) 
( ) Associação de bairro ou de moradores 
( ) Associação ou movimento ligado à luta de minorias (assinalar): 

( ) Negros 
( ) Mulheres 
( ) Homossexuais 
( ) Meninos de rua 
( ) Outra. Qual? ________________________ 

( ) Associação pastoral  
( ) Associação de pais e mestres 
( ) Sindicato de trabalhadores ou patronal 
( ) Partido ou associação política 
( ) Organização não governamental 
 ( ) Grupo de dança, música ou teatro 
( ) Atividades de (assinalar): 

( ) Igrejas católicas 
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( ) Igrejas evangélicas 
( ) Cultos afro-brasileiros (umbanda, 

candomblé) 
( ) Centros espíritas kardecistas 
( ) Outro grupo religioso. 

Qual?_______________ 
( ) Outros tipos de associações ou entidades. Quais? 

_______________________ 
( ) Não participo. 

 
 

 
22. Com que freqüência você tem acesso a estes meios de informação? 
 Diariamente Quase 

diariamente 
Às vezes Raramente Nunca 

 
 
Jornais 

     

Revistas      
Televisão       
Internet       
Livros       
Rádio 
AM/FM  

     

 
23. Quantos livros em média você costuma ler por ano? 

( ) Nenhum 
( ) Um livro 
( ) De 2 a 5 livros 
( ) De 6 a 10 livros 

( ) De 11 a 15 livros 
( ) De 16 a 20 livros 
( ) De 21 a 30 livros 
( ) Mais do que 30 livros 

 
 
24. Com que freqüência você... 
 Semanalme

nte 
Ao menos 
1 vez por 
mês 

Ao menos 
1 vez por 
ano 

Menos 
que 1 vez 
por ano 

Nunc
a 

Vai ao cinema      
Vai ao teatro      
Vai ao estádio      
Vai ao museu      
Vai ao shopping      
      
Assiste a      
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shows/concertos 
Pratica esportes      
Vai a bares/ 
danceterias 

     

      
25. Em relação à cor da pele, você se 
considera: 

( ) Branco 
( ) Pardo 
( ) Negro 
( ) Amarelo (oriental) 
( ) Vermelho (indígena) 
( ) Prefiro não declarar 

 

  
 

 
26. Você já foi vítima de algum tipo preconceito ? 

( ) Sim 
( ) Não 
 ( ) Não tenho uma opinião formada 

 
27. Na sua opinião, a participação do idoso na sociedade... 

( ) É fraca e não há porquê mudar 
( ) Ainda é muito fraca e custa a melhorar 
( ) Ainda é fraca mas vem melhorando muito com o passar dos anos 
( ) É fraca e não creio que vá mudar muito nos próximos tempos 
( ) É moderada e ainda precisa melhorar 
( ) Está boa e não precisa mudar 
( ) Não tenho uma opinião formada sobre o assunto 

 
 
28. Você identifica preconceito contra o idoso na sociedade brasileira? 

( ) Sim, muito 
( ) Sim, moderadamente 
( ) Sim, um pouco 
( ) Não 
 

31. Em relação à orientação sexual, você se considera: 
( ) Heterossexual (sinto atração apenas por pessoas do sexo oposto) 
( ) Bissexual (sinto ou já me senti atraído por homens e mulheres) 
( ) Homossexual (sinto atração apenas por pessoas do mesmo sexo) 
( ) Transexual ou transgênero (não me identifico com o meu sexo 
biológico) 
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( ) Prefiro não declarar 
  
  

32. Em relação à religião, você diria que é: 
( ) Ateísta 
( ) Agnóstico 
( ) Acredito em Deus mas não sigo nenhuma religião 
( ) Católico 
( ) Católico não praticante 
( ) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, 

testemunha de Jeová ou outro) 
( ) Espírita kardecista 
( ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé) 
( ) Budista 
( ) Muçulmano 
( ) Judeu 
( ) Tenho outra religião. Qual? _______________________________ 
( ) Prefiro não declarar 

 
33. Você recebeu algum tipo de educação religiosa na infância? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
34. Com que freqüência você participa do culto religioso? 

( ) Diariamente 
( ) Até 3 vezes por semana 
( ) Cerca de uma vez por semana 
( ) Cerca de uma vez a cada quinze dias 
( ) Cerca de uma vez ao mês 
( ) Raramente ou apenas em datas especiais (Natal, Páscoa, dias sagrados, 
etc) 
( ) Somente em cerimônias especiais (casamento, funeral, etc) 
( ) Nunca 

 
35. Com que freqüência você faz suas orações? 

( ) Mais de 3 vezes ao dia 
( ) Até 3 vezes ao dia 
( ) Uma vez por dia 
( ) Até 3 vezes por semana 
( ) Cerca de uma vez por semana 
( ) Cerca de uma vez ao mês 
( ) Raramente ou apenas em datas especiais (Natal, Páscoa, dias sagrados, 
etc) 
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( ) Somente em algumas ocasiões (morte de ente querido, doença, etc) 
( ) Nunca 

 
36. Você pratica os preceitos (regras, mandamentos, rituais, proibições, jejuns, 
etc.) de sua religião?  

( ) Sim, busco praticar todos os preceitos 
( ) Busco praticar a maior parte dos preceitos 
( ) Pratico somente aqueles com os quais eu concordo 
( ) Pratico poucos preceitos 
( ) Não estou preocupado em praticar preceitos religiosos 

 
 
37. Qual o papel que sua religião ou crença tem na sua vida?  

( ) É o que há de mais importante na minha vida e sobre a qual eu procuro 
basear todos os meus atos e opiniões 

( ) É algo muito importante para a minha vida e sobre o qual eu procuro 
basear a maior parte dos meus atos e opiniões 

( ) Tem relativa importância para mim, mas nem sempre está de acordo 
com as minhas opiniões ou atitudes  

( ) Tem pequena importância e pouco me baseio nela para tomar minhas 
atitudes ou formar minhas opiniões 

( ) Tem alguma importância na minha vida, mas eu não baseio minhas 
decisões ou opiniões na religião.  

( ) Não é importante e não 
baseio minhas opiniões ou 
atitudes em nenhuma 
religião. 

  
 

    
38. Que papel tem a política na sua vida?  

( ) É muito importante e procuro discutir sobre política com meus 
conhecidos 
( ) É importante e eventualmente eu discuto sobre política com meus 
conhecidos 
( ) Não me preocupo com política, ou não costumo discutir sobre política 
( ) Não me interesso, não entendo ou não gosto de política 

 
 
 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO 
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Anexos 

Anexo A :  Carta redig ida por part ic ipante do Projeto Vida At iva e apresentada no 

evento  de encerramento das at iv idades do ano de 2005.  
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ANEXO B :  Poema escr i to por Sr.  Antônio  da Si lva  Olive ira  no d ia  03 de janei ro  de 

2014. 
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