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Introdução

O presente artigo refere-se ao aprofundamento do estudo dos conceitos teóricos que
embasaram uma experiência intergeracional integrada a um projeto de pós-doutorado em
Educação Não-formal. O projeto que integrou essa experiência envolve oficinas
intergeracionais ministradas por meio das seguintes linguagens: desenho, pintura, colagem,
fotografia e escrita e tem como principal objetivo criar e/ou aprofundar vínculos de
convivência e afetividade positiva. A experiência educativa que gerou esse estudo foi
vivenciada através de um conjunto de 10 oficinas intergeracionais ministradas
semanalmente com duração de 2 horas cada uma, ministradas durante o ano de 2015. As
oficinas foram voltadas à elaboração de cartas ilustradas para serem trocadas entre crianças,
adolescentes e mulheres adultas jovens e idosas participantes de uma ONG, e por meio
delas foi possível testar a viabilidade do enriquecimento de vínculos afetivos positivos e
integrações sociais transformadoras já existentes, assim como a criação de novos laços
contendo esse mesmo potencial.
A entidade que sedia esse projeto é a ONG Projeto Gente Nova (PROGEN) na
cidade de Campinas em São Paulo. O PROGEN é um espaço de Educação Não-formal
atuante há 31 anos que atende atualmente cerca de 690 pessoas, entre crianças,
adolescentes, adultos/as jovens e idosos/as, possuindo outras 3 unidades: Satélite Íris,
Jardim Garcia e Jardim Bassoli. Oferece alimentação e 46 oficinas socioeducativas em
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diversos horários, sendo a participação livre e gratuita de quaisquer compromissos com a
entidade. Seus projetos individuais e coletivos são voltados ao fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, além do cuidado pela prevenção e atendimento às situações de
risco social e violações de direito.
Dois grupos integrantes dessa ONG participaram dessa pesquisa-ação: um deles
formado por 17 mulheres com uma faixa etária bastante heterogênea que varia entre 30 a 78
anos, sendo bem assíduo nas atividades e o outro grupo foi composto por 17 crianças na
faixa etária de 9 a 13 anos que tem assiduidade irregular.
O conjunto de oficinas constituintes da prática educativa buscou interagir: formas de
representação do eu; apreensões da realidade; modos de compreensão e práticas
socioculturais já sedimentadas na comunidade pesquisada. Assim, a hipótese dessa pesquisa
baseou-se no seguinte pressuposto: Por meio da correspondência feita através de cartas é
possível favorecer a formação de laços afetivos positivos, a convivência harmoniosa e a
criação de sentimentos de tolerância e de respeito mútuo entre diferentes gerações?
Essa pesquisa-ação não foi pautada por um modelo pré-determinado, pois se baseou
na ideia de que os sujeitos são formados no interior dos saberes que produzem (MORIN,
2004). No desenvolvimento do planejamento e durante a concretização dessa experiência
intergeracional por meio da correspondência por carta, inúmeros questionamentos
emergiram do campo de pesquisa gerando a necessidade de aprofundar considerações
teóricas que pudessem dialogar com essas indagações. Através de pesquisa bibliográfica e
análise documental foram desenvolvidas reflexões que resultaram no reconhecimento de
uma série de conceitos.
Os estudos que abordaram esses conceitos serão apresentados neste texto, sendo
organizados na seguinte forma: No primeiro item são descritas análises sobre os principais
embasamentos

teóricos

da

pesquisa

identificando-se

autores

especializados

e

interconectando-se conceitos com reflexões relacionadas à experiência vivenciada, como:
as especificidades da Educação Não-formal vinculada à proposta intergeracional; o
potencial da carta com seu caráter pessoal, biográfico e de diálogo – aporte para a formação
dos laços afetivos positivos almejados pela pesquisa; fatores observados que relacionaramse à manifestação do sentimento de pertencimento e o aspecto de empoderamento que está
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relacionado ao âmbito da Educação. Finalizando, apresento algumas considerações e
reflexões gerais advindas dos dados e resultados apontados pela pesquisa.

Áreas que convergem adensando conceitos.

A Educação Não-formal, principal área de conhecimento no qual o projeto se insere
trata de um campo recente e promissor para a Educação brasileira (GOHN, 2009; PARK,
2007; SIMSON, 2007a). Valéria Aroueira Garcia (2007, p. 37) explica que tratando do
caráter metodológico dessa modalidade educacional: “as propostas que não são usuais no
sistema formal de ensino são consideradas não-formais”. A autora pontua ainda que a
Educação Não-formal “deriva e transita por várias e diferentes ações e áreas de
conhecimento” (2007, p. 31). Espaços educacionais não-formais atuam para suprir a
ineficiência dos serviços sócio-educativos oferecidos para populações de diversas
localidades pelo setor público, além de fomentarem a conscientização da sociedade civil
sobre

os

reais

problemas

encontrados

nas

comunidades

menos

favorecidas

economicamente. Maria da Glória Gohn explica que na Educação Não-formal existe uma
“intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar
saberes” (2006, p. 29). Para a autora, os objetivos dessa modalidade de educação não são
pré-determinados por empenhos alheios àquele contexto no qual está inserida: “... eles se
constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar
surge como resultado do processo voltado para os interesses e as necessidades que dele
participa” (Ibid). Sobre essas considerações podemos mencionar o retorno de inúmeras
pesquisas que ao longo do tempo têm demonstrado que os processos educativos têm
maiores chances de obter sucesso quando os interesses e necessidades dos educandos são
relevantes no planejamento das ações. Oportunamente, como nos é indicado por Gohn,
esses interesses já são explícitos nos próprios princípios da área da Educação Não-formal,
pois como se apoia na realização de atividades voltadas às áreas de: artes, esportes,
movimentos corporais, entre outros tantos temas, dela decorrem inúmeros projetos
pertinentes aos interesses das comunidades. Por exemplo, àqueles que tratam de: valores
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identitários e tópicos voltados à socialização com problematizações sobre a exclusão,
inclusão e cidadania.
A intergeracionalidade é um assunto que se interliga diretamente a esses tipos de
projetos, pois propondo aprimorar o convívio entre as diferentes idades congrega
amplamente os interesses comunitários. Ao discorrer sobre a abordagem de pesquisas
voltadas à convivência intergeracional Margareth B. Park (2007, p. 192) relata que
referentes a trabalhos que privilegiam a memória foram revelados indícios de rompimentos
de isolamentos culturais e aspectos voltados à crescente valorização da autoestima dos
grupos de educandos e familiares. A autora ainda cita um trabalho de pesquisa na Educação
Não-formal que salientou três pontos positivos: “o cuidado; o treinamento; a supervisão e
os recursos materiais que os velhos podem oferecer aos jovens; e a energia e as
informações tecnológicas que os jovens podem oferecer aos velhos” (Ibid).
Na proposta intergeracional é importante articular as estratégias e instrumentos
educacionais com as idades e experiências das pessoas envolvidas, por isso seu referencial
não deve abranger somente a área de conhecimento da Pedagogia, mas também a área da
Andragogia que como citado anteriormente estuda os processos educacionais dos adultos.
Segundo Knowles (2015, p. 4-5) a Andragogia, além de outros empenhos dirige-se por 6
princípios: (1) A necessidade dos aprendizes – o porque, o que e o como; (2) autoconceito
do aluno – autonomia e autodireção; 3. Experiência prévia do aluno – pesquisa e modelos
mentais; 4. Disponibilidade para aprender – vida coligada e tarefas de desenvolvimento; 5.
Orientação para a aprendizagem – problema centrado e contextual e 6. Motivação para
aprender – valores intrínsecos e recompensa pessoal. Essas asserções são muito
importantes, e como tratamos de um envolvimento humano aprofundado tanto por parte da
autora da pesquisa quanto do público com quem trabalha, o tema requer um envolvimento
não só baseado nas instâncias da cognição, mas também todas àquelas ligadas à emoção.
Assim, esse conhecimento prévio sobre o público de que trata Knowles, não se obtém
somente através de entrevistas e questionários, e sim com o estreitamento do convívio do/a
pesquisador/a com os grupos envolvidos, o que demanda tempo e dedicação. E outro fator
importante que integra esse conhecimento prévio é a verificação dos limites físicos
apresentados por alguns segmentos de todo público envolvido, principalmente as pessoas
mais velhas.
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Na abordagem intergeracional as características dos processos educativos entre
os/as envolvidos/as são tão variadas quanto suas idades e contextos de vidas e é justamente
isso que torna esses processos tão enriquecedores. As práticas não podem ser niveladas,
assim como as manifestações também não podem ser apreendidas nem de formas
deterministas, nem de formas casuais. Essas atitudes podem gerar nas formas de ensinar
concepções equivocadas e/ou tendenciosas, como àquelas que se destinam à infantilização
generalizada a todos os segmentos etários, ou em contrapartida, dedicam-se a impor a
cultura adultocêntrica em suas ações. Muitas vezes, essas tendências são originadas no
âmbito institucional que influenciam o/a educador/a seguir paradigmas homogeneizadores
alinhados com o sistema de ascendência da instituição. Infelizmente, muitas vezes essas
visões pré-estabelecidas não atentam para as constantes mudanças das percepções que
incidem continuamente nas diferentes gerações nem para as transformações sociais
ocorridas nos meios nos quais atuam. Isso acaba tornando as vivencias educativas muito
frustrantes, não só para os educandos, como também para os/as educadores/as.
Ao tratarmos da carta e das experiências que é capaz de propiciar, temos um objeto
cultural repleto de significados que pode ser valorizado em uma gama de olhares
entrecruzados por emissores e receptores, atestando as inferências da história cultural que
destaca as práticas culturais e os objetos que decorrem delas vivificando seus autores/as
(CHARTIER, 1990).
Sendo a carta um gênero textual que se baseia no distanciamento espacial e temporal
entre seus interlocutores é capaz de movimentar capacidades imaginativas relativas à
construção dos dizeres, sejam eles informativos, narrativos ou poéticos, expandindo
potencialidades. Participam desses fenômenos, a intertextualidade, a polifonia, os discursos,
as experiências de ser e estar no mundo (LAROSSA, 1996). Criam-se possibilidades de
maior consciência dos próprios saberes de si, além das interações que vão surgindo nos
momentos pelos quais esses saberes se dirigem ao outro originando vínculos entre os
interlocutores.
Nesse cenário a escolha das cartas teve como principal objetivo ouvir a voz dos/as
participantes valorizando suas comunicações orais, suas produções escritas e gráficas, além
de promover a convivência intergeracional. Para Larossa (2015) “Uma carta é um
dispositivo que enlaça, sem fazê-los coincidir, tempos e espaços, ou seja, comunica-os sem
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eliminar sua distância, mantendo-os em sua diferença, tensionando-os em sua alteridade
constitutiva.” Baseada nessa proposta a pesquisa pode desenvolver análises voltadas às
experiências relacionadas às: noções de espacialidade e memória; aspectos que abrangeram
diferentes temporalidades; formas de reprodução social e da subjetividade percorrendo e
compartilhando meios de expressão simbólica e cultural, além das interações e trocas
sociais. Mecanismos informais constituídos pelo intercâmbio de registros escritos e
ilustrados inseridos na circulação cotidiana desse ambiente educacional não-formal, capaz
de difundir saberes locais, assim como produção simbólica cultural dos envolvidos.
Quando alguém escreve algo a alguém está direcionando sua fala somente a um
destinatário e o tipo de caráter pessoal contido nessa conversa é capaz de preservar as
singularidades das vozes desses interlocutores e suas criações textuais. Assim, a prática
contribuiu com os processos subjetivos dos participantes que refletiram nesses ganhos
individuais, mas também ampliou e enriqueceu os espaços de coeducação coletivos
relacionados à convivência responsável.
Através desse enfoque podemos refletir sobre quando e como se dá o surgimento da
capacidade de aspectos relacionados ao empoderamento. O empoderamento se dá quando
os espaços que se frequenta tornam-se significativos como lugares passíveis de
explorações, apropriações e memória. Escrevendo sobre o nível de empoderamento grupal
Kleba e Wendausen asseveram que esse plano “...desencadeia respeito recíproco e apoio
mútuo entre os membros do grupo, promovendo o sentimento de pertencimento, práticas
solidárias e de reciprocidade.” (2009, p. 733) Desse modo, como afirmam as autoras, a
partir das inclinações que se adquire ao incorporar sentimentos relacionados ao
empoderamento, o interesse do indivíduo passa a ser estendido à comunidade a qual
pertence gerando sentimentos de pertencimento. Podemos concluir através dessas análises
que a esses processos são integradas instâncias de ordem operativa, como a transformação
do próprio comportamento e a vontade de assumir decisões e ações relacionadas à busca da
melhoria das condições de vida tanto dos indivíduos quanto de seus grupos.
No caso dessa experiência, observou-se que o empoderamento se deu pelo interesse
em ampliar as relações interpessoais e apropriação de espaços e tempos. As mulheres
adultas recebiam as cartas das crianças e adolescentes com alegria e encantamento,
divertindo-se com as peculiaridades das falas infantis e nessas ocasiões, algumas
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comentavam passagens vividas com seus netos e netas. Lembranças rememoradas no
ambiente educacional que estreitavam os laços que estavam sendo cultivados com as
crianças e adolescentes reafirmando a afetividade positiva e o sentimento de pertença do
espaço. Pela interação dos dois grupos obtida pelas cartas, os agentes da pesquisa
demonstraram o desejo de conhecer pessoalmente seus correspondentes. Assim, algumas
crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de adentrar em um espaço e em um tempo
dedicado às adultas, participando de uma comemoração restrita à elas com o objetivo de
conhecê-las. Nessa ocasião aproveitaram para trocar abraços, beijos e palavras carinhosas.
A energia que provém do estado de “sentir-se pertencente” tem o potencial de
contagiar o espaço relacional, empreendendo um movimento de constante renovação. As
participantes mais velhas sentiam-se revalorizadas ao revelar particularidades de suas vidas
pessoais compartilhando-as com pessoas externas à suas famílias. Por outro lado, as
crianças e jovens reconheciam a importância da existência do outro grupo pela sua
influência na constituição da ONG. Com essas ações possibilitam que crianças e jovens
passem a tomar consciência que a entidade precisou realizar conquistas e empreendimentos
antes mesmo de eles terem nascido. Consequentemente, vão aderindo sua luta e garantindo
a manutenção desse movimento e de suas realizações.

Cartas ilustradas – vidas narradas e compartilhadas.

A leitura das cartas acompanhada de palavras apaziguadoras aplacavam os receios
que surgiam relacionados ao sentimento de ser bem aceito ou não, detalhes importantes
desse tipo de instrumento que lida com aspectos voltados a escritos autobiográficos,
autonarrativos e dirigidos a relações interpessoais. Mas a iniciativa da leitura não ficava
restrita aos/às autores/as das correspondências, pois muitas vezes as cartas eram
compartilhadas para que fossem lidas por outras pessoas. Se o/a correspondente assim o
permitisse, todo o grupo também poderia ler a carta que lhe pertencia, passando de mão em
mão – com isso, diversificadas visões de mundos adentravam nos ambientes das oficinas e
eram comunicadas entre os diferentes grupos transcendendo as fronteiras. Nesse processo,
o desenho, a pintura, a colagem e a leitura favoreceram os sentidos do processo de
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construção do texto, a diversidade linguística dos participantes e a evidência de sua
visibilidade e materialidade.
Não houve indicação de qualquer direcionamento para a elaboração das cartas,
então as estruturas escolhidas para as produções foram totalmente espontâneas. Os escritos
foram desenvolvidos individualmente e a leitura das cartas se deu em um clima de
descontração nos momentos da roda de conversa que é uma atividade introdutória de todas
as oficinas do PROGEN.
Em busca de promover rupturas na elaboração textual geralmente submetida a
dispositivos disciplinares, estudos gramaticais tradicionais ou referenciais tidos como
eruditos pautados por normas cultas, por meio de um trabalho de mediação diferenciado em
um contexto não escolar, as ações puderam transcorrer naturalmente.
Além das informações explícitas no texto, os/as participantes exploraram outros
mecanismos amplificadores de produção de sentidos que se deram através da criação de
imagens mentais construídas a partir das ilustrações e fotos dos/as autores/as, algumas
vezes inseridas nos registros. Desse modo, imagens imaginárias criadas a partir das leituras
relacionaram-se com imagens reais, facilitando o intercâmbio entre emoções do mundo
interior com a realidade do mundo exterior, como se um fosse à extensão do outro. Como
aponta Magritte na citação que relaciona a palavra, o objeto e a imagem: “Às vezes o nome
de um objeto substitui uma imagem. Uma palavra pode tomar o lugar de um objeto na
realidade. Uma imagem pode tomar o lugar de uma palavra numa proposição” (Magritte
apud Foucault, p. 18, 2015). Diferentes tipos de grafias, como: letras, números e sinais
distinguiam os textos das crianças e adolescentes, pois intermediados por imagens
indicavam a reprodução de símbolos culturais vindos de caracteres dos meios
informatizados (CERTEAU, 1996). Dito isto, pois seus escritos foram enriquecidos por
pequenos desenhos imitando dígitos de pontuação, como esses: \o/ :/ :) ;) (¨)  !^^! e
por outros emblemáticos emoticons: 



 , amplamente utilizados na rede

comunicativa Whatsapp dos telefones celulares configurando minúcias que chamaram a
atenção das mulheres adultas, cativando-as e aproximando-as dos códigos comunicativos
dos mais jovens.
As correspondências foram então se tornando desenhos escritos, ou escritos
desenhados pelos quais as ideias se comunicavam levando e trazendo pensamentos cordiais
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e acolhedores, pois eram influenciados pela poiesis pela qual se expressavam. No contacto
com as diferentes formas de expressão simbólica as produções eram interpretadas e
ressignificadas. Os/as leitores/as da carta procurava decifrar os códigos e traduzir sentidos
aproximando seu conhecimento de mundo ao que considerava o conhecimento de mundo
de seu/ua correspondente. Tempos e espaços eram dedicados à tradução e às
particularidades da comunicação, e consequentemente, à aproximação e encontro com o
outro/a. Dessas interfaces a atenção era dirigida à dedicação que os interlocutores/as
prestavam às formas de se expressar, surgindo novos modos de compreensão que acabavam
diminuindo as fronteiras entre gerações.
A partir dessas experiências foram desenvolvidas atividades baseadas em
Caligramas que são respectivamente frases que se agrupam realizando desenhos e Rébus
que são símbolos que substituem palavras (FOUCAULT, p. 7-19-94, 2010a)
A cada conteúdo apreendido uma gama de significados intrínsecos relativos às
singularidades pessoais deflagrava conexões com múltiplas formas de conhecimento.
Episódios isolados, ou variadas categorias formadas a partir deles ampliavam percepções,
pensamentos e sentimentos. Apreensões relativas às encantamentos, aprovações, dúvidas e
anseios relacionados a valores éticos e estéticos iam se estabelecendo enquanto ocorria à
criação, reafirmação da expressão e reformulação de sentidos.
Enfim foi possível verificar que a coexistência do teor significativo da carta
permeando a comunicação desses diferentes segmentos etários foi capaz de reunir assuntos
diferenciados, assim como suas razões de existirem nas produções.

Considerações Finais

As transformações do mundo vêm ocasionando sociedades complexas que
demandam expectativas múltiplas cada vez mais exigentes e criteriosas. Projetos
socioeducativos capazes de promover formações éticas voltadas à conscientização da
igualdade dos valores das diferentes culturas são imprescindíveis no contexto educacional
da contemporaneidade. Cada vez mais necessitamos de ações que possam intervir
problematizando, convergindo e integrando pontos de vista diversificados. Mas para que
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essas ações sejam bem sucedidas muitas vezes têm que revolucionar formas de pensamento
e de atitude arraigadas em concepções retrógradas e dogmáticas.
O ato de juntar crianças, jovens e idosos/as em uma mesma experiência educativa
pode estremecer essas estruturas. Obviamente, as diferentes culturas de: crianças,
adolescentes, adultos/as jovens e idosos/as têm características diferenciadas relativas ao
conjunto de conhecimentos, percepções, gostos e comportamentos pertinentes a seus
contextos de vida e às suas idades. Porém, todos esses segmentos etários podem participar
juntos de práticas educativas integradoras sem perder suas individualidades e preferências.
Atuações que permitam que os sujeitos se constituam como protagonistas de experiências e
que, conscientes dos ganhos recíprocos entre gerações desfrutem do prazer da troca de
saberes promovida nessas iniciativas. Exemplos de empenhos necessários para se contrapor
á impaciência vinda da propagada velocidade da vida contemporânea que muitas vezes,
exclui idosos/as e crianças tranformando-as em vítimas de intransigência e desrespeito.
Pessoas de todas as idades, sujeitos de direitos, autores de suas biografias, perfeitamente
capazes de reconhecer suas raízes, seus talentos e suas limitações devem ser orientados a
sustentar posturas solidárias, críticas e criativas, engajadas no avanço de suas vidas e de
seus semelhantes. Só assim será possível perseverar no objetivo de seguir esvanecendo
fronteiras individualistas e lutar contra a desigualdade estabelecida na sociedade a qual
vivemos, detentora de espaços da realidade tão assimétricos em todos os sentidos.
Mas no enfoque intergeracional para que esse intento seja exequível e se materialize
trazendo ganhos às pessoas, pensando tanto no âmbito individual quanto no coletivo são
necessárias mediações capazes de desvendar práticas sensíveis e elucidativas a essas
sutilezas. Para isso é imprescindível realizar a reflexão teórica que envolve a prática
educacional como referentes às áreas de conhecimento e os conceitos explorados nas ações,
pois só assim adquire-se a consistência dos objetivos pretendidos. Assim, os conceitos
devem ser pensados e apresentados de forma interligada aos acontecimentos e
conhecimentos originados nos processos socioeducativos realizados.
Na experiência mencionada foi possível aos/as participantes de diferentes faixas
etárias em um processo de coeducação expressar suas respectivas singularidades, articular
escritos e combiná-los com dimensões simbólicas e imagéticas. Através desses meios,
puderam comunicar valores, sentimentos, modos de ser e de fazer em vivências interativas
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individuais e coletivas voltando-se a organizar, integrar e interpretar estudos e práticas
voltados questões que envolvem: vulnerabilidades, resistências, saberes, pertencimentos,
enraizamentos e empoderamentos.
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