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RESUMO  

1 Prenúncio das atividades gerontagógicas: As atividades gerontagógicas atenderam uma das 

etapas da pesquisa realizada no município de Caxias, cidade cognominada Princesa do Sertão 

Maranhense, localizada a 360 km da capital do estado, com uma população de 155.202 

habitantes segundo IBGE/2010; Com essa descrição inicial, destacamos trechos principais da 

intervenção gerontagógica, dialógica e Intergeracional na perspectiva da formação ao longo da 

vida utilizando a pesquisa-ação como escolha metodológica de condução do estudo e aplicação 

das atividades. Essa experiência tem como eixo norteador a gerontagogia que segundo 

Cachione (2003), define como disciplina das ciências da educação. A autora ressalta que a 

questão da educação antecede o envelhecimento e os seus sujeitos; entende que a Gerontagogia 

está mais preocupada com o ensino aprendizagem. As atividades foram realizadas com 20 

(vinte) idosos do Centro de Convivência da Cohab, 05 (cinco) filhos, 05 (cinco) netos dos 

idosos e 05 (cinco) professoras, neste trabalho denominados respectivamente de águias do 

amor, vida, esperança e de luz; destacando que as professoras foram designadas pela Secretaria 

Municipal de Educação para trabalharem com idosos do referido Centro. Romão (2006) 

descreve sobre círculo de cultura, como metodologia de pesquisa, tendo como referência Freire 

(1996), que a concebe como uma forma de intervenção no processo educacional, de modo 

particular na alfabetização, mas também enfatiza a possível utilização enquanto instrumento 

metodológico de pesquisa; considerando esses estudos e as experiências com alfabetização de 

jovens, adultos e idosos. Para o trabalho com alfabetização de idosos, adotamos a concepção 

em Freire (1987) de educação e alfabetização quando afirma que esse processo não é neutro, 

ou seja, o ato de educar tem em si uma intenção política. Nessa direção, podemos citar, por 

exemplo, a aplicação das atividades gerontagógicas com os temas geradores retirados do 

estatuto do idoso, como forma de problematizar o contexto social, através da leitura de mundo 

e da palavra. Nessa perspectiva, entendemos o processo de alfabetizar como um ato que 

extrapola a decodificação ou mecanização da leitura e da escrita é, sobretudo, ler e escrever a 

partir do chão da vida, sendo sujeito de sua palavra e de sua história. Desse modo, a seleção dos 

temas geradores seguiu as etapas propostas por Freire (1987), enquanto plano norteador das 

atividades nos círculos de cultura. Esse formato metodológico de realizar os encontros 

possibilitou a reflexão acerca da própria realidade para escrever e ler os temas geradores, ou 

seja, as palavras, frases e textos que contemplassem o contexto dos sujeitos. A metodologia foi 

adequada porque diferente do ambiente escolar, o Círculo de Cultura possibilita a educação 

popular1, em que na visão de Brandão (2006), um saber da comunidade, torna-se saber das 

classes populares, transferido entre grupos e pessoas, nessa perspectiva este trabalho 

contemplou os saberes dos idosos inseridos nesse contexto. Ao referir-se à Círculo de Cultura, 

                                                             
1 Surge no Brasil no começo da década de 60. Surge no interior de grupos e movimentos da sociedade civil, alguns deles 

associados a setores de governos municipais, estaduais ou da federação. Surge como um movimento de educadores, que 
trazem para o seu âmbito de trabalho profissional e militante, teorias e práticas do que então se chamou cultura popular, 
e se considerou como base simbólico-ideológica de processos políticos de organização e mobilização de setores das 
classes populares, para uma luta de classes dirigida à transformação da ordem social, política, econômica e cultural 
vigente. O lugar estratégico que funda a educação popular é o dos movimentos e Centros de Cultura Popular. 
(BRANDÃO, 2006, p. 82). 
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Paulo Freire dialogando sobre suas experiências de alfabetização de jovens e adultos, enfatiza: 

[...] em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado carregado de 

passividade, em face de nossa própria formação (mesmo quando lhe dá o atributo de ativa), 

contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o Círculo de Cultura. (FREIRE, 1996, p. 

111). Com esse entendimento, afirmamos que a coerência metodológica, implica numa postura 

dialógica, isso começa pelo exemplo de quem educa, das suas convicções pedagógicas, por isso 

Freire (1996) na Pedagogia da Autonomia, destaca a importância do diálogo e a sua prática para 

uma educação humanizadora; aborda ainda a corporificação pelo educador das palavras pelo 

exemplo. 2 As atividades gerontagógicas como etapa da Metodologia da Pesquisa X 

Círculos de Cultura: Após observação e diagnóstico, realizamos 20 (vinte) encontros para 

aplicar atividades gerontagógicas, com temas geradores, selecionados a partir das entrevistas e 

sugestões das águias do amor (idosos) e do Estatuto do Idoso, agrupando em temas: Direitos, 

Vida, Educação, Saúde, Família, Valores, tais como: ética, respeito, justiça, fraternidade, 

diálogo, responsabilidade e solidariedade; Trabalho, Cultura, Participação, Relações 

Intergeracionais, envolvendo rodas de leitura e diálogos. Dentre as atividades, foram realizadas: 

produção de pequenos textos; momentos de lazer, com o boi brilho das gerações, de terapia 

(através da música, movimentos físicos, caminhada e passeios); círculo de cultura religiosa 

(momentos de espiritualidade); encontros entre as gerações, envolvendo filhos e netos em datas 

comemorativas, palestras e estudos; articulação com a Secretaria de Saúde para consulta de 

vista; campanhas de solidariedade, a exemplo da Campanha “Adote um Idoso”, para doações 

de armação e lente de óculos; eventos significativos: Viagem a São Luis para conhecer a 

Universidade Estadual do Maranhão, as praias, Projeto Reviver2, São José de Ribamar; e 

Seminários Intergeracionais; Ciclo de Palestras na área da saúde; visita a Schincariol e sessão 

de filmes educativos, a exemplo de “O Estudante e UP”. 2.1 Temas Geradores 2.1.1 Meu 

Nome: O diálogo em torno da importância de si mesmo, da origem do nome e das relações 

consigo mesmo e com o outro, possibilitou conhecer melhor uns aos outros e integrar o grupo 

na atividade, utilizando o texto da águia e a dinâmica de apresentação dos nomes com as vogais, 

seguindo um roteiro do Círculo de Cultura. 2.1.2 Família: Tendo como cerne refletir sobre a 

família no atual contexto social, dialogamos em torno dessa temática para reconhecer a 

importância da família na formação do ser humano como primeira escola da vida, seguindo 

roteiro do Círculo de Cultura do tema Família dialogando sobre a “Oração da Família” de Pe. 

Zezinho. 2.1.3 Vida e Valores (dois encontros):O diálogo girou em torno das relações 

intergeracionais que são fundamentais para superar conflitos e conseguir equilíbrio nas relações 

interpessoais de uma geração a outra, como um componente pedagógico indispensável na 

relação docente educativo para construir ou reconstruir e vivenciar valores destacamos um 

modelo elaborado ao longo da pesquisa, que representa um ciclo de valores essenciais para o 

trabalho pedagógico tendo como foco as relações intergeracionais.2.1.4 Trabalho: O diálogo 

em torno da importância do trabalho fortaleceu a valorização de todo tipo de trabalho, como 

forma de dignificar o ser humano, utilizando o texto da música: Cidadão e a parábola a 

“Vaquinha”. O Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741), de 01/10/2003, destacando os direitos 

fundamentais: Vida, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Trabalho e Previdência Social, tendo 

como material didático o Estatuto do idoso em Cordel. Aos poucos as águias de amor (idosos) 

foram construindo pequenas frases e parágrafos manifestando o interesse e o domínio escrito 

dos pensamentos construídos, apresentando uma leitura de vida, pautada nas memórias de fatos 

que negligenciaram ou violaram seus direitos. O tema Estatuto do Idoso com foco na educação 

continuada, qualidade de vida e longevidade, teve como objetivo geral oportunizar um encontro 

entre gerações, espaço para estudar, refletir, dialogar e trocar experiências na perspectiva de 

                                                             
2 Projeto Reviver – Buscou recuperar e revitalizar o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís, conforme 

website disponível em http://www.guiasaoluis.com.br/mapag02.htm. 
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congregar ações educativas que contribuam para autoestima, educação continuada, qualidade 

de vida e longevidade. 2.1.5 Círculos de Leitura: Para investir na leitura, foram realizados 05 

(cinco) encontros, com temas geradores vinculados à vida das águias dentre as principais: 

Leitura e escrita do nome, vida, valores, família, trabalho, tendo como objetivo escrever e ler 

palavras, frases e pequenos parágrafos. Essa temática envolveu a participação de todas as águias 

do amor, propiciando reflexões que aos poucos conduziu na fluência de novos conceitos sobre 

a vida e o envelhecer. Roteiro para reflexão, texto das músicas: Como uma Onda (Tim Maia) e 

Tempo Rei (Lobão) e o texto “A Velhice” de Rubens Alves”. Paralelos aos Círculos de Cultura 

foram realizados vários eventos para integrar outras gerações (filhos e netos) e professores da 

Educação de Jovens e Adultos, com as seguintes temáticas: a) Encontro Intergeracional para 

comemorar o Dia do Idoso; b) Boi Brilho das Gerações: O Encontro das Gerações para 

oportunizar momentos de integração entre gerações, envolvendo idosos, filhos e netos. 

Considerações Finais: As atividades gerontagógicas como alternativa metodológica foram 

indispensáveis para constatar que é possível incluir nas políticas educacionais direcionadas a 

Educação de Jovens e Adultos, propostas curriculares que contemplem as pessoas idosas, 

sujeitos de direito da EJA, por isso optamos por denominar EJAI. Para tanto é primordial que 

haja planejamento e ações educativas em contextos escolares e não escolares, como forma de 

contribuir e reverter os baixos indicadores de analfabetismo e outros níveis de escolaridade na 

faixa etária adulta e idosa, recorrendo a estratégias pedagógicas, a exemplo da pedagogia 

freiriana, dentre outras que contribuem para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse enfoque, as Propostas dos Cursos de formação de professores, principalmente de 

Pedagogia, devem contemplar as competências necessárias para atuação, de modo especial nas 

turmas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos-EJAI, ancorada na contribuição da 

Gerontagogia, a partir dos novos paradigmas sobre velhice e envelhecimento e, assim contribuir 

com a educação ao longo da vida. Aprendizagem ao longo da vida é o diferencial, princípio 

norteador, para a EJAI. Apropriamo-nos desse referencial, munidos do respeito às diferentes 

formas de educar e aprender, dos valores inclusivos, emancipatórios e democráticos, como trata 

o documento Marco de Ação de Belém para reforçar uma Agenda voltada à educação ao longo 

da vida, “do berço ao túmulo” que inclua os idosos, observando e considerando suas 

contribuições, histórias e memórias construídas e retransmitidas a outras gerações como ponto 

de partida para também construir políticas educacionais pungentes, gestadas de conteúdos e 

temas que alimentem e dê sentido ao curso da vida. 
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