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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 

DIVERSIDADES 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo traz como problemática a importância de práticas 

intergeracionais desenvolvidas nos diversos espaços de educação formal e não formal 

de aprendizagem como possibilidades da quebra de preconceitos e possíveis prevenções 

em relação aos maus tratos que a pessoa idosa vivencia no contexto contemporâneo.  

Para sua construção, este trabalho científico tem como suporte teórico Freire 

(1988), Gonh (2006), Magalhães (2000) e Minayo (2005). Apresenta-se através de uma 

investigação de abordagem qualitativa, exploratória, pautada na pesquisa bibliográfica e 

pesquisa “in loco”.   

Como conexões resultantes do estudo, o trabalho aponta a articulação de ações 

educativas entre espaços formais e não formais de aprendizagem como potencial que 

promove a intergeração não só capaz de alcançar resultados no processo de ensino e 

aprendizado, mas principalmente como possibilidade de desenvolver atitudes de 

solidariedade e cidadania no que diz respeito a pessoa idosa.  

 

METODOLOGIA 
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Este trabalho tem uma abordagem qualitativa que procurou investigar o espaço 

formal de educação, a escola, em suas diversas modalidades, e  o espaço não formal de 

educação que permite o compartilhamento de experiências, principalmente de situações 

interativas construídas coletivamente.   

Segundo Minayo (2012, p. 21), a abordagem  qualitativa responde a questões 

muito particulares. Trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. O que concerne em conhecer a qualidade do objeto estudado, 

apropriar-se do maior número de informações no intuito de adquirir um melhor 

resultado ao fim da observação.  

Partindo da característica dessa abordagem de cunho qualitativo, construímos a 

identidade desta investigação com uma breve pesquisa de campo, que se configura a 

partir de “[...] meios para definir e resolver não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizam suficientemente” 

(Marconi; Lakatos, 1996, p.66).  

Segundo Fonseca (2002, p. 32) é característica dessa abordagem metodológica, 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta 

de dados junto a pessoas. Esse cruzamento de recursos nos permitiu atrelar informações 

do campo teórico com o prático, o que enriqueceu o resultado do estudo. 

Os sujeitos e o lócus desta pesquisa são os alunos e alunas da educação formal, 

de uma unidade de ensino de uma rede municipal, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, de uma cidade do interior do Recôncavo da Bahia ³, bem como 

participantes de grupos de convivência de crianças, adolescentes, jovens e pessoas 

idosas, pertencentes a um serviço da Política de Assistência Social do mesmo 

município.   

  É importante ressaltar que a realidade exploratória vivenciada, se deu pela 

experiência viva, através de entrevistas não padronizadas, estudos de caso, observações  

de forma que os procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de 

dados  

foram desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo,   

 

 

³ O Recôncavo baiano é uma sub-região (divisão) da Zona da Mata do Nordeste Brasileiro. O Recôncavo 

Baiano está localizado ao redor do município de Salvador (capital da Bahia). É composta por 33 cidades. 
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acerca do estudo e na perspectiva da observação participante que de acordo com 

Proença (2008) requer que o observador seja parte do universo investigado para 

entendimento do contexto das ações e apreensão dos aspectos simbólicos que o 

permeiam. É um método de coleta de dados que se pretende apreender o máximo de 

conhecimento dinâmico sobre dada situação ou fenômeno Minayo (2012).  

 Portanto, uma técnica que possibilita o conhecimento através da interação entre o 

pesquisador e o meio, propiciando uma visão detalhada da realidade e neste artigo a 

realidade se dá através espaços de educação formal e não formal que proporcional a 

intergeração.   

 

RESULTADOS 

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da atualidade, mas 

nem todos os países estão preparados para lidar com esta realidade. No que diz respeito 

a realidade brasileira, é inegável que nos últimos tempos com as grandes inovações 

científicas e tecnológicas, ocorreram progressos nos cuidados à saúde ocasionando 

assim a longevidade da população brasileira.  A Organização das Nações Unidas (ONU) 

considera o período de 1995 a 2025 a Era do Envelhecimento e desta forma o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) problematiza que no Brasil possui cerca de 

16 milhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 9,3% da população total. É uma 

realidade recente dentro da nossa realidade brasileira, e muitas ações, principalmente na 

área de educação, saúde, área econômica e de assistência social, precisam ser 

prioridades.  

Diante este aumento de longevidade, tem-se também na ponta crescente da 

pirâmide populacional as crianças, que apesar de evidente a queda da fecundidade e 

natalidade ter provocado a diminuição desta população etária, sabemos que se 

configuram componentes de uma geração que pertence a segmento etário, bem como 

também sabemos que no meio, de forma crescente, da pirâmide demográfica conta-se 

ainda com o movimento de jovens, que apesar de ser uma fase atualmente considerada 

de risco devido as questões da violência externa pela falta de segurança, pelo contexto 

das drogadições e paralelamente pela ausência de vínculos cotidianamente com outras 

pessoas mais velhas, que através da falta de oportunidade do diálogo com os avós (avôs) 

provocou o afastamento afetivo e um sentimento de estranheza e de desconhecimento 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

4 

frente ao envelhecimento como processo inerente a existência humana e 

consequentemente o elevado comportamento estereotipado e preconceituoso acerca da 

pessoa idosa.  

Tal realidade se apresenta no contexto brasileiro a partir de comportamentos 

justamente por esta falta de uma maior aproximação de membros das diversas gerações, 

a exemplo de netos e avós e outros sujeitos das demais gerações. Para melhor ilustração, 

faz-se necessário brevemente abordar que a geração segundo Magalhaes (2000) são 

mais que recortes demográficos, mas envolvimento de segmentos sociais no contexto 

familiar, contexto da comunidade em que reside, no ambiente de trabalho e em grupos 

onde e articula cultura, esporte, lazer e espaços de participação social.  

A partir desta relação social entre a diversidade indivíduos de uma geração tem-se 

a chamada prática intergeracional que tem sua centralidade no intercâmbio entre grupos 

etários distintos e na troca que pode se estabelecer entre eles e ainda para Magalhães, 

conceitua-se a relação intergeracional ou intergeração como práticas intergeracionais, 

ou seja, a relação entre as gerações utilizando-se de campos de ações próprios, como 

métodos e técnicas utilizado através de educadores, agentes sociais e catalisadores de 

aproximações e troca de afetividade.  

Percebe-se ser o convívio entre as gerações em diversos espaços e 

inevitavelmente estas práticas principalmente ocorrem nos espaços formais e não 

formais de aprendizagem que para Gonh (2006) os  Espaços formais de aprendizagem 

são as escolas  que se desenvolve em uma organização sistemática de ordem sequencial 

e disciplinar que se divide por nível de conhecimento, como exemplo deste espaço, 

podemos citar a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA  que é a 

modalidade de ensino da educação básica que mais reflete a dívida do sistema 

educacional brasileiro com os coletivos populares. Sobre os coletivos populares, 

representados por jovens e adultos analfabetos, destaca Arroyo (2005, p. 250) “Histórias 

que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, 

etnia e classe social.  A partir desta compreensão percebe-se que no contexto da EJA 

estão sujeitos de diversas gerações, onde realizam as trocas de valores, de 

comportamentos morais, entre tantos saberes que colaboram para a troca 

intergeracional.  
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Ainda para Gonh (2006) o espaço não formal de educação é aquele que permite 

o compartilhamento de experiências, principalmente de situações interativas construídas 

coletivamente. É o processo de aprendizagem que não se organiza em níveis de 

escolaridade, idade ou conteúdo, mas na participação dos indivíduos motivada por 

circunstâncias históricas de vivências pessoais e para esta proposta temos os grupos de 

convivências de diversas idades, como a exemplo dos Grupo de Convivências de 

.Crianças, Adolescentes e Pessoas idosas que ocorre na Secretaria Municipal de 

Assistência Social  de um município do recôncavo da Bahia e que é uma convivência 

onde ocorrem atividades intergeracionais que se pautam na ideia de Magalhães (2000) 

que é a aproximação entre as diversas gerações com o objetivo de troca de saberes, 

quebra de paradigmas, eliminação de preconceito e melhor compreensão sobre uma fase 

etária da vida que é processual e todos deverão naturalmente acessá-la.  

Nestes espaços formais e não-formais de aprendizagem, onde ocorrem a 

intergeração, podem e devem utilizar a oportunidade e possibilidade de aproximação 

das gerações, de articulação de saberes, da troca de valores e principalmente da 

compreensão do processo de envelhecimento e então de respeito a esta fase da vida 

como ações educativas que favoreçam a promoção de uma melhor interação social 

capaz de alcançar atitudes de solidariedade, de cidadania e principalmente de prevenção 

aos maus tratos ocasionados contra as pessoas idosas.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Relações Intergeracionais. Pessoa Idosa.   
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