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RESUMO
O cenário etário da população brasileira vem se alterando e a Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que até 2025, o Brasil terá a 5ª maior população de idosos do
mundo. Dados da INFOPEN mostram que, em 2016, existiam 726.712 pessoas privadas
de liberdade no Brasil, sendo, pelo menos, 5.891 pessoas idosas presas, 87% na faixa
entre 61 e 70 anos e 13% com mais de 70 anos de idade. Esta pesquisa-ação buscou: 1Planejar e compartilhar uma ação educativa com idosos da APAC sanjoanense, através
de cartas e apoiando-nos na poiesis; 2- Levantar o que o grupo de idosos da APAC
sanjoanense pensa sobre velhice antes e depois de uma ação educativa baseada na
poiesis; 3- Entender se uma ação educativa, baseada na poiesis, pode afetar o nível de
satisfação com a vida de homens idosos, que se encontram privados da liberdade na
APAC sanjoanense. O lócus da pesquisa é a Associação de Proteção ao Condenado –
APAC de São João del-Rei-MG e a amostra foi composta por quinze homens idosos,
letrados, privados de liberdade. O quadro teórico traz diálogos com Paulo Freire,
principalmente quando entendemos a ação educativa como processo de transformação
tão particular e ao mesmo tempo essencialmente coletiva. Dialoga-se com Mario
Ottoboni, idealizador da APAC, que conduziu ao longo de sua vida uma obra,
inicialmente, religiosa até que se tornasse um sopro de humanidade no cumprimento de
pena. Buscou-se, também, pesquisadores da Gerontologia (Batistoni e Cachioni) que se
dedicam a entender o bem-estar subjetivo de idosos. Os dados coletados nos permitiram
inferir que: (1) O grupo de pessoas idosas, da APAC sanjoanense, que participou desta
pesquisa-ação, foi afetado em suas concepções acerca da velhice; (2) A ação educativa
afetou, positivamente, o bem-estar subjetivo dos participantes; (3) A ação educativa,
através de cartas baseadas na poiesis, desenvolvida com homens idosos da APAC
sanjoanense, demonstrou ser uma potente experiência pedagógica.
Palavras-chave: Poiesis; Pessoas Idosas; Subjetividade; Sistema Prisional APAC.

ABSTRACT
The age scenario of the Brazilian population has been changing and the World Health
Organization (WHO) estimates that by 2025, Brazil will have the 5th largest elderly
population in the world. INFOPEN data show that, in 2017, there were 726,712 people
deprived of their liberty in Brazil, with at least 5,891 elderly people in prison, 87%
between 61 and 70 years old and 13% are over 70 years old. This action research seeks
(1) to plan and implement an educational action with elderly people from APAC -SJDR
through letters and based on poiesis; (2) investigate what the APAC SJDR elderly group
thinks about old age before and after an educational action based on poiesis; (3)
understand whether an educational action, based on poiesis, can change the level of
satisfaction with life in elderly people, who are deprived of freedom in APAC – SJDR.
The focus of the research is the Association for the Protection of the Condemned APAC of São João del-Rei-MG and the sample was composed of fifteen older person.
The theoretical work brings dialogues within Paulo Freire, especially when we
understand educational action as a process of formation that is so particular and at the
same time essentially collective. It also dialogues with Mario Ottoboni, creator of
APAC, who conducted throughout his life an initially religious work until it became a
breath of humanity in serving his sentence. Gerontology researchers (Batistoni and
Cachioni) who are dedicated to understanding the subjective well-being of the older
person were also sought. The data collected allowed us to infer that: (1) The group of
elderly people, from APAC-SJDR, who participated in this action research, was
affected in their conceptions about old age; (2) The educational action had a positive
impact on the subjective well-being of the group of elderly people from APAC
sanjoanense; (3) The educational action, through letters based on poiesis, developed
with elderly men from APAC Sanjoanense, set out to be powerfull as a mediator tool
for the reading about the world.

Keywords: Poiesis; Older Persons; Subjectivity; APAC Prison System.
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INTRODUÇÃO: ENTRE AVÓS E OUTROS VELHOS
“Nossa, vó, a senhora está querendo que o mundo acabe em barranco para
morrer encostada.” Esta foi a última frase que falei com minha avó paterna antes que
partisse e, pelas circunstâncias, só recebi como resposta um sorriso no rosto. Assim
sempre foi nossa relação: leve, alegre e de muito afeto. Comecei minha narrativa pelo
fim, como fez tão bem Machado de Assis em sua obra Memórias Póstumas de Brás
Cubas, aliás assim é meu olhar sobre a vida: um olhar por completo, um olhar intruso,
como são os narradores machadianos.
Dona Iracema, mulher guerreira, criou seus filhos praticamente sozinha, já que
meu avô falecera no momento em que o primeiro, dos oito filhos, completou a
maioridade. Acho que minha vó Iracema sempre metaforizou em minha vida a figura da
força.
Mas se com a vó Iracema comecei pelo fim de sua vida, com a Dona Darci,
começarei com o agora, em seus 88 anos de vida, vivi, recentemente, a experiência de
vê-la se aventurando pelas subidas e descidas dos 150 metros (255 degraus) do Pontal
do Atalaia, em Arraial do Cabo, com o desejo de viver e a vitalidade de uma
senhorinha, porque ser senhorinha não se difere em nada de ser garotinha, pelo menos
para minha vó Darci.
Também nascida em uma família humilde, Dona Darci ficou viúva antes dos
seus 50 anos de idade, teve que perseverar, mas tem até hoje como meta de vida ser
feliz, desfrutar da família, viajar, dançar, curtir. Acho que a vó Darci representa em
minha vida a figura da felicidade.
Filho de uma família que sempre viveu no campo, desde muito cedo precisei de
um segundo lar, na cidade, que facilitasse a logística dos estudos, e como em “casa de
vó sempre cabe mais um”, sempre estive ao lado de minha vó Iracema, que apesar se ser
aquela viúva séria, tinha um zelo imensurável com os netos. Ela sempre foi aquela vó
que via na velhice o momento de rezar pelos filhos, de estar recolhida em seu cantinho,
aquela vó que queria sempre os filhos em sua casa.
Nos períodos de férias, era a hora de ir para a casa da vó Darci, que sempre
morou em Resende Costa, mas antes era necessário ver se a vó estaria em casa, pois a
Vó Darci vê a velhice como momento de aproveitar a casa dos filhos. Viagens com os
filhos e netos é programa certo em sua vida até hoje. Carnaval, exposições, bailes, Dona
Darci não gosta de perder. Viúva, nunca quis também outro parceiro, mas tem uma sede
enorme de “aproveitar a vida” ao lado da família.
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Minhas avós, com histórias, por vezes, semelhantes, revelam-me realidades tão
distintas, visões de velhice tão diferentes e ao mesmo tempo tão comuns. Assim,
marcado por uma infância ao lado delas, sempre parei para observar “os sentidos” que
elas e outras pessoas idosas tinham sobre a velhice.
Mais tarde, no segundo semestre da faculdade de letras, resolvi participar de um
concurso institucional de contos literários. Coloquei no papel, dando toques subjetivos,
uma história que havia ouvido de um andarilho, outro grupo que sempre me seduziu, já
que fui criado em um sítio às margens de uma rodovia e aprendi desde cedo a lidar com
o medo e o mistério que os andarilhos me despertavam. Tratei neste conto, que mais
tarde fora premiado, sobre a memória de um idoso que abandou a família e foi viver a
vida longe de julgamentos familiares. Mais um momento de reflexão acerca do assunto.
Hoje, professor de Língua Portuguesa em uma escola prisional de São João delRei, leciono para jovens, adultos e idosos e uma situação específica foi gatilho para este
meu interesse de uma vida. O ano foi 2017, o local, uma sala de aula da Associação de
Proteção ao Condenado (APAC) e o personagem principal, um senhor de 71 anos, que
chamarei de Davi. Durante a primeira aula de produção de texto, após explicação do
gênero textual, solicitei que meus alunos produzissem uma crônica, quando ouvi de um
aluno que o senhor Davi não saberia fazer, pois “isso não era da época dele”. Contornei
a situação e prosseguimos a aula.
Na hora da apresentação dos textos, o senhor Davi foi o primeiro a ler e seu
texto, novamente, me fez refletir sobre a velhice, declarações de um homem simples,
representante de uma minoria (privados da liberdade) em meio à outra minoria (idosos).
Sua crônica retratava o primeiro dia de aula de uma senhora de 80 anos. Ali, acho que
se deu o início de minha pesquisa. Como aqueles idosos da APAC veem a velhice? Será
que a poiesis pode mudar a forma destes idosos verem a velhice? Foram
questionamentos que me moveram até aqui.
Como professor-pesquisador, encontro em Freire (1996, p.32) ideias que se
aproximam do meu quefazer:
Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há
de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar
que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação,
a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o
professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador.

Posso afirmar que fui tocado, professor que sou, pela necessidade de me
embrenhar nesta pesquisa que me faz professor/pesquisador. Tem uma passagem de
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Manoel de Barros (2006, p.48) que julgo explicar muito bem o porquê de querer tratar
destes temas:
Um fotógrafo-artista me disse outra vez: veja que pingo de sol no couro de um
lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais:
que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças
nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo
encantamento que a coisa produza em nós. Assim um passarinho nas mãos de uma
criança é mais importante para ela do que a Cordilheira dos Andes.

Assim, como neto e professor de Língua Portuguesa, já me via diante destes dois
temas tão caros para mim: poiesis e velhice, intrigado com os mistérios e maravilhado
com o encanto da arte da leitura (imagens, poemas e canções) e das minhas avós.
Contudo, se antes já me eram tão caros e importantes, foi no encontro que se deu esta
pesquisa, agora, escrita a mais de uma mão, pois trago aqui reflexões que são tão
minhas, mas ao mesmo tempo delicadamente bordadas por ideias de minha orientadora,
que revelou a mim o olhar que acompanha, a mão que segura e empurra, o conselho que
faz da dúvida a descoberta. Enfim, a sensibilidade feminina, de minha orientadora e de
minhas avós, me moveu a buscar, nos homens idosos encarcerados, os sentidos da
velhice.
Para responder à questão orientadora da pesquisa, “O que pode uma ação
educativa, baseada na poiesis, quando compartilhada com pessoas idosas privadas de
liberdade?”, a dissertação foi dividida em quatro seções. Na primeira seção,
apresentamos o cenário no qual a pesquisa foi inserida. A segunda seção trata de temas
pertinentes à pesquisa como o “Envelhecimento populacional” e “A situação dos idosos
no Brasil”, e toca nos conceitos de “Velhice e envelhecimento”, reportando à Poiesis
como momento de (re)criação do passado e do presente. Na terceira seção, há alguns
apontamentos sobre “As prisões no Brasil e em Minas Gerais”; “A APAC e os seus
métodos” e finalizamos apresentando a “APAC sanjoanense”. A quarta seção é
dedicada ao percurso metodológico da pesquisa, e nela apresentamos os resultados
encontrados e a análise dos mesmos à luz do referencial teórico. Por último, tecemos
nossas considerações finais.
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção foi escrita com a intenção de apresentar o cenário no qual a pesquisa
se insere. Nela, são colocados em diálogo pesquisadores e pesquisadoras da
Gerontologia e da Educação a fim de encontrar em seus estudos aproximações com o
tema da pesquisa.

1.1 POIESIS E PESSOAS IDOSAS PRIVADAS DE LIBERDADE
O título desta seção foi criado na intenção de destacar a palavra poiesis
entendida como um modo de fazer uma ação educativa que é uma partilha criativa do
sensível. A questão que nos move é: Será que diante de um cenário de envelhecimento
populacional as pesquisas têm se voltado para as pessoas idosas privadas de liberdade?
A longevidade alcançada pela população mundial está relacionada a muitas
causas e é uma preocupação crescente no campo das pesquisas para a promoção de
políticas públicas. Observamos que, embora o envelhecimento da população carcerária
não seja uma amostra fiel da população geral, devido às condições precárias do sistema
penitenciário brasileiro, os números do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias1 - INFOPEN- mostram que, em Junho de 2016, existiam 726.712 pessoas
privadas de liberdade no Brasil, distribuídas entre aquelas que se encontravam
custodiadas em carceragens de delegacias (um total de 36.765 pessoas) e aquelas que se
encontravam em estabelecimentos do sistema prisional (689.947 pessoas). Entre os
idosos, são pelo menos 5.891 pessoas presas, um número expressivo ao nosso ver, pois
equivale a mais 1,5% da população carcerária brasileira. Deste total, 87% estão na faixa
etária de 61 a 70 anos e 13% têm mais de 70 anos.
Nas últimas décadas, o quadro etário da população brasileira vem se alterando
em decorrência das mudanças nos níveis de mortalidade e diminuição da fecundidade.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 2025, o Brasil terá 31,8
milhões de pessoas com mais de 60 anos e terá a 5ª maior população de idosos do
mundo, o que a princípio nos parece um dado interessante e positivo, mas o que deve
ser pensado é como estes idosos estão sendo assistidos e com que qualidade de vida

1

O último levantamento feito pelo Ministério da Justiça data o ano de 2016.
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estão. Aliás, o termo qualidade de vida, que será utilizado por nós nesta pesquisa,
tornou-se um fundamento importante para se compreender a subjetividade do
envelhecimento só depois de 1990, assim ressaltam Galhardoni, Lima e Silva (2008,
apud Alleyne, 2001, p.78)
Pouco se falava a respeito de qualidade de vida sob o aspecto do eu subjetivo;
a subjetividade é incorporada definitivamente à definição de qualidade de
vida após 1995, quando esse conceito é revisto pelos especialistas da OMS,
que, em linhas gerais, o definem como a percepção subjetiva do indivíduo
sobre sua posição na vida dentro do contexto da cultura e dos sistemas de
valores em que vive e com relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações.

A promoção da qualidade de vida na velhice extrapola as condições de cuidado
pessoal e deve chegar às esferas sociais e culturais. Assim, bem mais que empreender
forças em conservar nos indivíduos envelhecidos qualidades psicológicas ou físicas de
um sujeito jovem, nos parece importante observar os momentos em que os idosos estão
desfrutando das oportunidades educativas em uma sociedade em constante mudança.
No Brasil e no mundo, uma possibilidade de cumprimento de pena vem
ganhando destaque pelas suas potencialidades econômicas e sociais, já que muitos
juristas

defendem

o

encarceramento

alternativo,

contrapondo-se

ao

modelo

convencional de prisão. O Brasil, que outrora importou modelos de prisões, é pioneiro
em um método que foi juridicamente organizado na década de 1980 e recebeu o nome
de APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O método APAC,
assim foi definido por seu idealizador e fundador Ottoboni (2001, p.29):
Por que o método? Porque se trata de uma metodologia que rompe com o
sistema penal vigente, cruel em todos os aspectos e que não cumpre a
finalidade da pena: prepara o condenado para ser devolvido em condições de
conviver harmoniosamente e pacificamente com a sociedade. O método cuida
em primeiro lugar da valorização humana da pessoa que errou e que,
segregada ou não, cumpre pena privativa de liberdade.

A APAC de São João del-Rei foi fundada em 2005 e hoje oferece aos seus quase
400 recuperandos2, das unidades masculinas e femininas, acesso à saúde, oportunidades
de trabalho e acesso à educação. Mas será que os recuperandos idosos, que segundo a
instituição representam cerca de 3% da população deste ambiente, têm recebido
oportunidades de refletir sobre o tema velhice? E se estes momentos existem, será que
são feitos de forma criativa oportunizando debates e discussões sobre o eu e o bem-estar
subjetivo? Zago (2005, p.158) alerta sobre a importância, por exemplo, da arte para
atingir os idosos:
2

Nomenclatura utilizada neste sistema de cumprimento de pena.
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O idoso devido seu aspecto de envelhecimento que é percebido a níveis
físico, psíquico e biológico, depara com esta realidade em sua vida, que o
torna com sentimentos mais fragilizados. Nesta fase é importante o trabalho
artístico, onde através deste despertará também a criatividade.

A criatividade é capaz de promover muitas mudanças ao indivíduo,
transformações que, no decorrer da existência, especialmente durante a velhice, são
fundamentais para a melhor compreensão do mundo que se apresenta, assim, um
objetivo da arte pode ser a comunicação daquilo que, talvez no dia a dia, seria difícil de
expressar. Assim, acreditamos que a arte pode trazer mais que prazer estético, ela pode
ser uma educação libertadora de vozes emudecidas pela trajetória de vida.
No que se refere ao acesso à educação, a pessoa privada de liberdade tem seus
direitos previstos, desde o ano de 1984, com a promulgação da Lei nº 7.210 de 11 de
julho de 1984, que em seu artigo 10º institui que “A assistência ao preso e ao internado
é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade” (BRASIL, 1984). Essa assistência se aplica a seis aspectos: material, saúde,
jurídica, educacional, social e religiosa. Ainda quanto a garantia deste acesso à
educação, com dignidade e respeito, o Estatuto do Idoso, pela Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, prevê em seu artigo 3º que:
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.

No entanto, segundo Gawryszewski (2008, p. 49) ao analisar o conteúdo das
legislações referentes ao público prisional do Brasil, até o ano de 2017, percebe-se que
só em um terço dos documentos o grupo dos idosos é citado, diferente de grupos como
pessoas deficientes e mulheres, que são citados em mais 80% dos documentos oficiais,
indícios de apagamento deste grupo em parte das legislações.
Embora existam ambientes educacionais nas unidades prisionais, alguns teóricos
alertam quanto à limitação dessa atuação. Julião (2003, p. 30) afirma que “embora haja
escolas dentro do sistema, não existe ainda, uma política pública de educação definida
para o sistema penitenciário”. Entendemos que quando não se tem uma proposta
adequada ao grupo, corre-se o risco de exigir, deste, um processo forçado de adaptação,
adequação ao espaço apresentado. Sobre este risco, diz Freire (1967, p. 40-41)
A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com
ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento
próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua desumanização, implica em
que, tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não pode absolutizar-se,
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fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso ou levando-o a julgar o seu
mundo algo sobre que apenas se acha. A sua integração o enraiza.

Estando institucionalmente recluso, o idoso perde o direito à liberdade, aliás,
esta deve ser a única privação da pessoa condenada, mas não é razoável que se suprima
o direito de reconhecer-se como idoso, de discutir com seus pares suas conquistas e suas
perdas, de ser um grupo legitimado pela sua diferença e, até por isso, ter voz, condição
que o torna sujeito. Assim, acreditamos que uma ação educativa pautada em elementos
artísticos como a música e poemas, que tratem sobre a temática da velhice, pode ser
uma forte aliada na integração destas pessoas. Segundo o pensamento de Freire, (1967,
p. 41-42) a adaptação e integração
Resulta da capacidade de ajustar-se à realidade acrescida da de transformá-la
a que se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade. Na medida
em que o homem perde a capacidade de optar e vai sendo submetido a
prescrições alheias que o minimizam e as suas decisões já não são suas,
porque resultadas de comandos estranhos, já não se integra. Acomoda-se.
Ajusta-se. O homem integrado é o homem Sujeito. A adaptação é assim um
conceito passivo — a integração ou comunhão, ativo. Este aspecto passivo se
revela no fato de que não seria o homem capaz de alterar a realidade, pelo
contrário, altera-se a si para adaptar-se. A adaptação daria margem apenas a
uma débil ação defensiva. Para defender-se, o máximo que faz é adaptar-se.

O ambiente prisional da APAC precisa estar preparado para enfrentar os desafios
da realidade do envelhecimento em meio à heterogeneidade, minimizando os obstáculos
para o alcance do reconhecimento e da autonomia. Ser sujeito passivo em meio a
qualquer processo social é uma condição difícil e desgastante e que torna a vida ainda
mais precária. “Assim, há sujeitos que não são exatamente reconhecidos como sujeitos e
há vidas que dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca- são reconhecidas como vida.”
BUTLER (2015, p.07). Ainda sobre o caráter precário da vida, a autora defende que
(2015, p.31):
A precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de
alguém está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro. Isso implica
estarmos expostos não somente àqueles que conhecemos superficialmente e
das que conhecemos totalmente. Reciprocamente, isso significa que nos são
impingidas a exposição e a dependência dos outros, que, em sua maioria,
permanecem anônimos. Essas não são necessariamente relações de amor ou
sequer de cuidado, mas constituem obrigações para com os outros, cuja
maioria não conhecemos nem sabemos que nome têm, e que podem ou não
ter traços de familiaridade com um sentido estabelecido de quem somos nós.

Entender a precariedade da vida é um exercício que pode auxiliar a enxergar a
fragilidade das relações nos ambientes prisionais, especialmente para os idosos, e pode
estimular a criar oportunidades que deixem a vida destes menos precária.
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Será que uma ação educativa baseada na poiesis, com imagens, músicas e
poemas versando sobre a velhice, pode afetar os idosos em relação à velhice? Sobre o
conceito de velhice bem-sucedida Neri e Cachioni (1999, p. 72) o definem como “uma
boa percepção dos limites individuais estabelecidos pela idade e não a tentativa
frustrada de manutenção de níveis de desempenho físico, social e psicológico parecidos
com os de indivíduos mais jovens”, ora ter 80, 90 ou 100 anos é uma experiência única,
assim como a de todas as outras idades, saber enxergar os ganhos, bem mais que as
perdas, pode ser um exercício muito saudável para a mente e o corpo de qualquer pessoa
idosa.
Entendemos que a educação tem papel importante na percepção dos limites e no
preparo à reinserção, sobre isso a Onofre (2007) afirma que a educação nos presídios
“diminui os conflitos ou os tornam menos desastrosos, dando formas de relação
distintas das já estabelecidas no meio”, o que, segundo ela, contribui para a
“desconstrução da identidade de criminoso.” (ONOFRE, 2007, p.25). Onofre (2007,
p.23) reitera sobre o papel da escola em presídios e que podemos expandir para ações
educativas como um todo:
Pensar a educação escolar no presídio significa nesse sentido refletir sua
contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em geral, por meio
da aprendizagem participativa e da convivência fundamentada na sua
valorização e no desenvolvimento de si mesmo.

Em uma sociedade que envelhece rapidamente, problematizar questões sobre
velhice com idosos, através de uma ação educativa, valendo-se da arte, em ambiente
prisional, certamente mexerá com as raízes tão bem fixadas destas pessoas. É o que diz
Freire (1979, p.35), partindo do princípio de que:
Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e
de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das
sociedades humanas e não há homens isolados. O homem é um ser de raízes
espaço-temporais. De forma que ele é, na expressão feliz de Marcel, um ser
“situado e temporalizado”.

“Ouvir” homens idosos em situação de encarceramento, por meio de troca de
cartas, e com eles poder compartilhar uma experiência pedagógica pode ser o primeiro
passo para que estas pessoas se enxerguem em meio aos seus próprios conflitos
temporais, como velhos. E, a partir de uma ação educativa, de uma pesquisa-ação,
acreditamos ser possível oferecer substrato para que os idosos possam refletir e analisar
sobre seu espaço-tempo no mundo.
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Diante desta hipótese, fizemos uma breve revisão da literatura acadêmica sobre
temas que permeiam o nosso trabalho a fim de compreender o cenário das pesquisas
mais recentes (2015-2019) no campo da Educação.

1.2 O QUE AS PESQUISAS NOS DIZEM?
No Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (2002) sustenta-se que
promover o desenvolvimento de pesquisas assertivas, diversificadas e diretas sobre o
envelhecimento das populações possibilita o apontamento de caminhos para a promoção
de políticas públicas. Estão as pesquisas em Educação tratando da temática da velhice?
O ambiente prisional aparece como lócus educativo, quando se trata de pessoas idosas?
Ottoboni (2001, p.64), sobre o método APAC, destaca que “[...] tudo deve
começar com a participação da comunidade. É necessário encontrar meios de despertála para a tarefa (...) que é preparar o condenado para retornar ao convívio social.”
Assim, pesquisar ações que possam contribuir com o desenvolvimento pessoal de
idosos em ambientes prisionais é algo que tem efeito social, pois pode apontar caminho
para a (trans)formação da pessoa em estado de privação de liberdade.
Objetivando conhecer pesquisas que dialogassem diretamente com a temática da
pessoa idosa reclusa em ambiente prisional, em especial em APACs, e a importância de
ações educativas para estas pessoas, realizamos um levantamento bibliográfico em teses
e dissertações do banco digital de publicações da CAPES3, entre os anos de 2015 e
2019.
No primeiro momento, procedemos com (1) a busca pelas nossas palavras
chave: poiesis, pessoa idosa e APAC, confrontando, ao mesmo tempo4, os três termos;
(2) fizemos o refinamento de pesquisa em: Grande área: Ciências Humanas; Área de
conhecimento: Educação; Área de concentração: Educação; Nome do programa:
Educação; (3) fizemos um levantamento dos trabalhos que tinham palavras chave que
3

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES está vinculada ao Ministério
da Educação (MEC), e tem como atribuição apoiar as universidades, por meio dos seus programas, e atua
na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros.
4
O site da CAPES possibilita pesquisas com mais de um termo, o que ajuda o pesquisador a buscar
termos intercruzados.
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coincidiam com as de nosso interesse de pesquisa; (4) fizemos a leitura dos resumos dos
trabalhos selecionados e; (5) chegamos àqueles que aparentemente dialogavam com o
assunto desta dissertação.
Como resultado da primeira busca, antes de serem feitos os devidos
refinamentos, obtivemos 1795 dissertações e 537 teses, um total de 2332 trabalhos. Mas
ao fazermos o refinamento de pesquisa5 chegamos ao número de 33 trabalhos, sendo 24
dissertações e 09 teses.
A partir deste primeiro levantamento, fizemos a leitura de todos os resumos das
teses e dissertações a fim de buscarmos conexões com o objetivo desta dissertação e,
inicialmente, uma tese do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade
Federal da Paraíba, nos pareceu ter pontos de cruzamento com esta dissertação de
mestrado. A tese intitulada: “É o seguinte, na prisão a gente aprende coisa boa e coisa
ruim!”: Interfaces das aprendizagens biográficas (re)construídas na prisão e os desafios
e dilemas pós-prisionais enfrentados por egressas e reincidentes do sistema
penitenciário paraibano, da pesquisadora Lucena (2014, p.04), é apresentada como:
Grosso modo, realizamos uma reflexão analítica sobre o caráter
multifacetado da prisão, particularmente, no que se refere ao conjunto de
aspectos que contribuem para o desencadeamento de aprendizagens, em suas
dimensões sociais (que ocorrem nos processos formais, não formais e
informais de aprendizagem) e individuais (que agregam a dimensão
subjetiva)

O local de nosso interesse de pesquisa (APAC) tem um modelo muito diferente
dos convencionais. Compreendemo-lo como um ambiente riquíssimo de possibilidades
educativas, sejam elas formais ou não. Na pesquisa de Lucena (2014, p.38):
Partimos do pressuposto de que os espaços de privação de liberdade embora
possuam uma peculiaridade antieducativa, dada à estrutura interna
problemática que apresenta (com marcas de autoritarismo, rígida rotina,
superlotação, etc.), se constituem em lócus de múltiplas aprendizagens.

Ainda que o modelo APAC seja uma prisão, o autoritarismo e a superlotação,
por exemplo, não são realidades neste local. Mesmo cientes das mazelas do cárcere dá à
pessoa, quando nosso interesse de pesquisa e de diálogo caminha na direção de
oportunidades de aprendizagens, ponto que toca a colocação de Lucena (2014).

5

Os campos de seleção foram: Grande área: Ciências Humanas; Área de conhecimento: Educação; Área de
concentração: Educação; Nome do programa: Educação.
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Entre os trabalhos selecionados neste primeiro momento, ao focarmos no termo
“pessoa idosa” chegamos a seis trabalhos que de alguma forma dialogavam com nossa
pesquisa e que utilizavam arcabouço teórico aproximado. Entre estes seis trabalhos,
cinco abordavam a questão do envelhecimento sob uma ótica de acúmulo de vivências,
atentando-se muito mais em observar experiências vividas, discursos formados ao longo
da vida, que um período ainda de construção. E quando se referiam à importância da
educação na vida destes idosos, buscavam resgatar algo que já tinham vivenciado, como
se estas pessoas fossem um patrimônio tangível, quando a nossa percepção é de uma
intangibilidade patrimonial quando nos referimos aos nossos participantes de pesquisa:
homens idosos privados de liberdade.
Estes cinco trabalhos são: a tese “A importância da educação para o
envelhecimento saudável em idosos longevos”, do Programa de Pós-Graduação em
Educação do Centro da Educação da Universidade Federal de Pernambuco, de Ana
Elisabeth Souza da Rocha Carvalho, do ano de 2016; a dissertação “A formação
identitária do sujeito idoso: memória e letramento” do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, de Silvana Cosmo Dias, do
ano de 2015; a dissertação “Trajetória educativa escolar: memórias de idosos” do
Programa de Pós- Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará, de
Milene Vasconcelos Leal, do ano de 2017; a dissertação “O que os olhos não veem: os
analfabetos das instituições de longa permanência para idosos”, do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, de Gisele Pasquini
Fernandes, do ano de 2015; a dissertação “Instituição de longa permanência para idosos
e seus processos educativos”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de São Carlos, de Reijane Salazar Costa, do ano de 2015.
Além destes cinco trabalhos, que tratavam mais a pessoa idosa pela perspectiva
da experiência do passado, encontramos a dissertação “Linguagem poética e educação
sociocomunitária: uma ressignificação da vida social do idoso”, do Programa de PósGraduação em Educação do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, de Rute de
Carvalho Angelini, do ano de 2015. Assim Angelini (2015, p.07) resume parte de sua
pesquisa:
Esta dissertação tem como objetivo compreender as manifestações que
ocorreram com pessoas a partir de uma determinada idade, procurando dar
um sentido para a vida delas, por meio da música, da dança, do teatro e
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principalmente da poesia, numa interligação que nos move e nos sensibiliza
para uma convivência de linguagem mais humana.

Entendemos, tal qual Angelini (2015) que a poiesis, ou as imagens e poemas
como manifestação da poiesis, tem um poder único de transformação e a vemos como
um dos caminhos mais viáveis do sujeito manifestar a voz do “eu”, movendo-se e
sensibilizando-se. De acordo com Morin (2004, p. 45, apud ANGELINI, 2015, p. 14):
A poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que a
literatura, leva-nos à dimensão poética da existência humana. Revela que
habitamos a Terra, não só prosaicamente – sujeitos à utilidade e à
funcionalidade – mas, também poeticamente, destinados ao deslumbramento,
ao amor, ao êxtase. Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em
comunicação com o mistério, que está além do dizível.

Também entendemos a literatura, a arte em geral, como extensão do ser e
valorizamos a ideia dos mistérios que ela é capaz de suscitar. Um único ponto, porém,
afastou a nossa intenção de pesquisa a de Angelini (2015), algo que também nos
afastava dos outros cinco trabalhos citados anteriormente, o fato de que todas estas
pesquisas foram feitas em ambientes onde toda a dinâmica é para o acolhimento de
idosos. Pesquisar o idoso em um ambiente minimamente pensado para ele, como asilos
ou grupos de convivência, se diferencia muito em se pesquisar o idoso em um local de
cumprimento de pena, ainda mais se pensarmos que o idoso representa, em uma média
nacional, 1% desta população, como já citamos nesta dissertação. Na dissertação de
Angelini (2015), por exemplo, os participantes eram de um grupo de idosos do Serviço
Social do Comércio (SESC) e do Centro Cultural de Integração e Inclusão Social (CIS)
da cidade de Campinas-SP.
Finalizamos nosso levantamento junto ao banco de teses e dissertações da
CAPES (2015-2019), em seguida, focando no termo APAC, esse foi o referente que
maior variações de assuntos teve, notamos que este modelo de sistema prisional é
pesquisado por muitas áreas, mas quando filtramos somente para a área da educação,
tivemos apenas cinco trabalhos apontados, porém todos analisavam a educação que é
oportunizada nas escolas prisionais e nenhum citava a pessoa idosa neste ambiente, o
que diminui nossas chances de diálogo direto com estas dissertações e teses.
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No que se referem às produções científicas, dissertações e teses dos programas
de pós-graduação em Educação, disponíveis no banco da CAPES6 (2015-2019) voltadas
para o tema da gerontologia, notamos que havia um crescimento muito grande nos
últimos anos. Do mesmo modo, era ascendente o número de pesquisas sobre o sistema
prisional APAC, mas o tema da gerontologia aplicado aos ambientes prisionais a partir
de propostas de ações sob uma perspectiva da poiesis e de análise de seus possíveis
desdobramentos, pareceu ser um campo que ainda precisava ser explorado, pois a
investigação desse contexto podia revelar questões pouco conhecidas por ser um objeto
pouco investigado. Gigghi (2012, p.09), ao se referir às penitenciárias, destaca que:
Ademais, deve-se aqui lembrar que a população idosa possui, sob muitos
aspectos, necessidades diferenciadas da população não idosa, fato que,
obviamente, se reflete no interior das penitenciárias, merecendo estudo.
Então, mister é que o assunto seja detalhadamente analisado sob a
perspectiva das peculiaridades dos idosos, na tentativa de encontrar soluções
de aprisionamento que violem o mínimo possível a dignidade dessas pessoas.
Nesse ponto acredita-se que a Gerontologia é capaz de auxiliar a
Criminologia, fornecendo as peculiaridades que devem ser atendidas ao se
tratar dessa população.

Pensamos que mais que entender a pessoa idosa encarcerada em sua potência de
sabedoria e vivências é vê-lo como qualquer outro ser humano: ser inacabado, passível
de mudanças e ainda fortemente seduzido pela arte e pela educação. Na ocasião da II
Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em discurso, o Sr. Kofi Annan, que a
época era Secretário Geral das Nações Unidas, em uma visão poética, disse que:
Com o passar dos anos, as árvores tornam-se mais fortes e os rios mais
largos. De igual modo, com a idade, os seres humanos adquirem uma
profundidade e amplitude incomensurável de experiência e sabedoria. É por
isso que os idosos deveriam ser não só respeitados e reverenciados, mas
também utilizados como o rico recurso que constituem para a sociedade.

Acreditando na largura destes rios e diante deste levantamento, concluímos que
a perspectiva original de nossa pesquisa se dá pela pergunta: “O que pode uma ação
educativa, baseada na poiesis, quando compartilhada com pessoas idosas privadas de
liberdade?”.

6

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada ao Ministério da
Educação (MEC) do Brasil, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) em todos os estados brasileiros.
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2. PESSOA IDOSA, BEM-ESTAR SUBJETIVO E A POIESIS
A escolha pela expressão “pessoa idosa” se dá mediante a ideia de que alguém
com mais de 60 anos de idade não deixa de ser uma pessoa. Parte do reconhecimento de
que as pessoas são únicas, diferentes entre si, mesmo que façam parte de um
determinado grupo etário.
O senso pessoal de satisfação (ou não) com a vida, entendido como bem-estar
subjetivo, pode variar em relação aos fatores contextuais. Diante de um cenário de
envelhecimento populacional, e mais especificamente de privação de liberdade, parecenos importante compreender se a poiesis guarda (ou não) potências para afetar a pessoa
idosa em sua subjetividade.

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
Envelhecer é um processo biológico natural, mais que isso, faz parte da lógica
do universo. Histórias envelhecem e se tornam ainda mais interessantes ou não, objetos
envelhecem e passam a fazer parte de memórias ou simplesmente são descartados,
hábitos envelhecem e podem deixar de ser utilizados para serem simplesmente
lembrados, pessoas envelhecem.
Na idade antiga, quando os homens davam os primeiros passos em busca de um
modo de sedentarização às margens dos rios, os pequenos grupos humanos eram
assolados com perdas, por motivos diversos, que demonstravam a necessidade da
vitalidade e da força para escolha de seus líderes. Uma vez instalados e entregues às
necessidades de desenvolverem a agricultura e pecuária para a sua sobrevivência, os
homens começaram a pensar no valor da experiência, a força física deu lugar ao
conhecimento, ser líder, neste contexto, era deter técnicas de plantio e manejo das
criações.
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Com a garantia de comida, condições mínimas de segurança, entre vários outros
fatores, as populações foram crescendo, mas é no século XX que este aumento atinge
números sem precedentes, segundo o documento World Population Prospects do ano de
2011, organizado pela ONU, “a marca de 2 bilhões de habitantes foi atingida em 1927.
Os 3 bilhões foi em 1960, 4 bilhões em 1974, 5 bilhões em 1987, 6 bilhões em 1999...”
Ou seja, a população cresceu cerca de 1 bilhão de habitantes a cada 12 ou 13 anos e
atingiu números que passaram a preocupar autoridades de todo o mundo.
O século XXI, ainda segundo o último documento World Population Prospects,
organizado pela ONU em 2019, deve ser diferente, pois com uma população cada vez
mais envelhecida, nações devem se preocupar cada vez mais com as formas de garantir
sustentabilidade ao cenário já existente, vendo qualquer tipo de crescimento
populacional como fator negativo.
No Brasil, a situação não se difere da maioria dos outros países. No século atual,
o grande desafio será potencializar este fenômeno que deve ser visto como mérito, o
envelhecimento populacional, pois embora muitas das vezes se apresente de forma
negativa, ter uma população envelhecida é afirmar mudanças sociais. Como nos sugere
Miranda (2014, p.14) a respeito do Brasil:
O país envelhece a passos largos. As alterações na estrutura populacional são
claras e irreversíveis. Desde a década de 1940, é na população idosa que se
observam as taxas mais altas de crescimento populacional. Esse crescimento
da população idosa gera uma série de alterações na sociedade, relacionadas
ao setor econômico, ao mercado de trabalho, aos sistemas e serviços de saúde
e às relações familiares.

Ora, entender o envelhecimento populacional como um desafio já nos mostra
uma preocupação com o fenômeno. Contudo, questionamos: será que o fato de ter uma
população idosa gera, realmente, cuidados especiais das autoridades de Estado? Um
bom serviço de saúde, por exemplo, deve dar conta de todas as idades e de todas as
demandas que cada pessoa traz. A pessoa idosa, como tal e como todos, merece ser
cuidada.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Características dos Moradores e Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas7 (IBGE), a população brasileira vem crescendo. Como mostram os gráficos
1, 2 e 3.
7

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e
informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem
como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. Neste trabalho alguns dados
foram extraídos do site oficial do instituto: https://www.ibge.gov.br
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Gráfico 1 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000.

No gráfico 1, do ano de 2000, a pirâmide mostra a perda de sua base, diminuição
da taxa de natalidade, ao passo que apresenta uma população idosa acima da expectativa
de vida geral, que neste ano era de 69,8 anos, em 3,8% da população, indícios de
expectativas de crescimento da população envelhecida.
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Gráfico 2 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

No gráfico 2, de 2010, há uma clara diminuição nas taxas de natalidade e a
população idosa atinge a marca de 11% da população total, o que representava mais de
15 milhões de pessoas, um novo cenário etário se colocava para o mundo.
Em 2017, ainda segundo dados do IBGE, o Brasil atingiu a marca dos 30,2
milhões de idosos. Sendo as mulheres maioria neste grupo, com 16,9 milhões de
pessoas (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do
grupo). É um número expressivo se pensarmos que há 20 anos atrás existia menos da
metade desta população, o que, talvez, justifique o aumento de pesquisas sobre o
assunto nas duas últimas décadas.
Se o perfil da população brasileira é de envelhecimento, a expectativa de vida,
como era de se esperar, tem aumentado nos últimos anos. Em menos de duas décadas a
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expectativa de vida do brasileiro aumentou em mais de seis anos e as projeções futuras
são de ascendência.

Gráfico 3 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017.

No gráfico 3, fica claro que a cada ano que passa a expectativa de vida do
brasileiro aumenta e o panorama etário brasileiro muda. Portanto, políticas públicas de
promoção social do idoso já não devem mais fazer parte de planos futuros, ao contrário,
devem encabeçar pautas em caráter de emergência. A última Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS), realizada pelo IBGE (2013, p.68) mostrou que “a cada quatro pessoas
com 60 anos ou mais, pelo menos uma relatava participar de atividades sociais
organizadas”. O idoso não precisa ser inserido, como é comum lermos e ouvirmos nos
discursos populares, o idoso só precisa não ser excluído, pois fazer parte da sociedade
ele sempre fez e fará.
Oportunidades são muito importantes para a pessoa idosa, enquanto cidadão,
mas, melhor ainda, é ser atendido em seus direitos, pois direitos são mais duradouros
que simples oportunidades. Segundo Todaro (2001, p.34) “a mudança nesse processo
não depende única e exclusivamente do idoso como indivíduo. A sociedade, mediante
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suas instituições, também é responsável pela criação de boas condições de vida para as
pessoas idosas.” Assim, entendemos que ao pensarmos na pessoa idosa, mais que a ver
como uma pessoa de necessidades, devemos vê-la como pessoas de direito. Pessoas que
têm direito à uma educação do sensível e, portanto, à uma ação educativa que se
proponha à uma leitura de mundo poética.

2.2 A PESSOA IDOSA PRIVADA DE LIBERDADE
Analisando a pessoa idosa em diferentes contextos, deparamo-nos com o idoso
encarcerado. Privados de liberdade, seguem sendo pessoas de direito, o que não os
exime dos deveres.
O Brasil, sendo um dos países com maior população carcerária do mundo, tem
uma parcela desta população formada por idosos. Segundo o INFOPEN (2019, P.56), o
Brasil tinha 11.374 pessoas idosas cumprindo pena em alguma instituição, o número
equivale a 1,52% da população carcerária total. São os números que o Ministério da
Justiça informa em nota técnica de 2020, já que o último consolidado do DEPEN, que
aponta estes dados, é do ano de 2017.

Quadro 1 – População idosa prisional no Brasil

Fonte: Nota Técnica nº: 16/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ, 2020

O quadro 1 traz números bastante expressivos haja vista a estrutura das
instituições de cumprimento de pena brasileiras, pois segundo dados do INFOPEN
2019, somente oito, das mais de duzentas instituições prisionais brasileiras que
responderam o questionário para consolidação de dados em 2017, se consideram aptas,
fisicamente, a atenderem às necessidades de pessoas idosas.

Quadro 2 – Alas e celas para idosos no Brasil
Ala ou cela destinada exclusivamente para idosos

Quantidade

Porcentagem

Capacidade de
pessoas
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Seções ou módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, ou celas exclusivas destinados a abrigar pessoas presas
que tenham no mínimo 60 anos de idade ao ingressarem ou os que completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade.
Estabelecimentos com ala exclusiva

1

0%

1

Estabelecimentos com cela(s) exclusiva

8

3%

129

224

96%

0

0%

Estabelecimentos sem ala ou cela exclusiva
Sem informação

Fonte: INFOPEN, 2017

Se, no quadro 2, somente oito instituições se declararam com estrutura física
adequada para atender idosos em suas necessidades, muito preocupantes são os demais
atendimentos, que fora destes ambientes já são negligenciados. Indícios de que o idoso
não é visto e atendido como merece. De acordo com Herrmann (2020, p. 127),
A despeito dos poucos estudos sobre o envelhecimento no cárcere, sabe-se
que as condições inumanas das prisões, movidas pela lógica da punição e do
sofrimento, atingem de forma especialmente negativa as pessoas idosas.
Além de já debilitados pela idade avançada, estes presos não recebem os
atendimentos apropriados às suas necessidades dentro dos estabelecimentos
prisionais.

Ora, se o Estado não possui estrutura apropriada para oferecer aos condenados e
pessoas idosas, humanas que são, cometem crimes, qual estratégia pode ser usada? A
verdade é que poucos são os instrumentos juridicamente instituídos que tratam sobre o
tema, como é caso da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos
Humanos das Pessoas Idosas CIPDHPI8. Segundo Herrmann (2020, p. 134),
Especificamente em relação ao sujeito de direito idoso, a CIPDHPI elenca em
seu artigo 3º, letra ‘d’, o princípio ora mencionado e, mais adiante, o
comando proibitivo da discriminação na velhice.

Mas no que diz respeito a discriminação, termo usualmente utilizado de forma
apenas negativa, Herrmann (2020, p. 134) completa que:
A regra é, pois, o da não discriminação pela idade, inclusive dentro da
própria velhice. É dizer, pessoas idosas não devem ser tratadas de forma
diferenciada, a não ser que distinguidas entre si por situações que as tornem
social, cultural ou economicamente mais vulneráveis que as outras. Aqui
estamos diante, portanto, da exceção que permitirá ao Estado adotar políticas
discriminatórias a um mesmo grupo (no caso, etário), com a finalidade de
8

Em sessão realizada no dia 15 de junho de 2015 em Washington D.C, Estados Unidos, foi aprovada pela
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) a Convenção Interamericana sobre a
Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas (CIPDHPI). A entrada em vigor do tratado se deu no
dia primeiro de janeiro de 2017 após o depósito do segundo instrumento de ratificação na Secretaria Geral
da OEA. Este é o primeiro e, até o presente momento, o único instrumento internacional juridicamente
vinculante em vigor voltado para a promoção dos direitos das pessoas idosas. A exemplo do que já existe
em relação a outros grupos em situação de vulnerabilidade (indígenas, crianças, mulheres,
afrodescendentes, migrantes, pessoas com deficiência), a sua aprovação constitui avanço nos esforços
para assegurar, em caráter permanente, os direitos dessa coletividade. (Herrmann, 2020, p. 13),
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eliminar desigualdades (materiais) que a sociedade, por si só, não foi capaz
de combater.

Temos, nesta redação da CIPDHPI, a possibilidade de interpretação que se trata
sim de um grupo, pessoas idosas, mas que se trata, antes, de uma individualidade, uma
pessoa idosa com seus traços e necessidades pessoais. Talvez algo a favor deste sujeito
de direitos. Ainda sobre o assunto, Herrmann (2020, p. 134) explica que:
Transpondo o princípio para a realidade do idoso aprisionado no Brasil, uma
real proteção judicial deste sujeito deve, obrigatoriamente, passar pela
revisão do conceito de pessoa idosa para fins penais, objetivando, no mínimo,
a equiparação entre o tratamento dado à vítima e aquele previsto para o
agente do crime.

Em meio a milhares de pessoas privadas da liberdade em todo o território
brasileiro, é urgente que o Estado reconheça que a pessoa idosa comete crimes e que
estão sujeitos os imbróglios do cárcere, só assim reconhecerão a necessidade de se
discutir o tema com maior direcionamento. Sobre o tema, Herrmann (2020, p. 139)
conclui que:
Como visto, há poucas disposições na legislação brasileira que tratam do
idoso custodiado e, menos ainda, diretrizes que reconhecem seu estado de
vulnerabilidade peculiar. Essencial, portanto, uma reformulação das normas
vigentes, assim como a adoção de uma política criminal voltada
especificamente à pessoa de mais idade. Esta obrigação vem expressa na letra
‘b’ do artigo 4º já mencionado da CIPDHPI, quando se determina que os
Estados-membros devem adotar medidas afirmativas para a obtenção da
igualdade de fato das pessoas idosas.

Em abril de 2020, motivados pelos riscos eminentes do Covid-19 à população
idosa, o Ministério da Justiça9 apresentou a Nota Técnica nº16/2020, um documento
que, a princípio, poderia marcar “conquistas” para àqueles que lutam pelo cumprimento
de direitos. A Nota Técnica ainda em sua parte preliminar dispõe:
1- O DEPEN tem envidado esforços para desenvolver uma política nacional
de atenção aos grupos específicos no sistema prisional, com o intuito de
transformar as práticas no sistema prisional, possibilitando a visibilização das
subjetividades das populações mais vulnerabilizadas no sistema prisional,
buscando a promoção da igualdade efetiva e a garantia de direitos
considerando as especificidades de idosos, estrangeiros, população LGBTI,
indígenas e minorias étnico-raciais, pessoas com transtorno mental, pessoas
com doenças terminais e pessoas com deficiência, além das mulheres.

O fato das pessoas idosas merecerem uma nota técnica, a priori, pode indicar o
início de uma política de reconhecimento de direito daqueles que se encontram
9

A nota técnica foi produzida em atendimento à Divisão de Atenção às Mulheres e Grupos Específicos DIAMGE, vinculada à Coordenação-Geral da Cidadania e Alternativas Penais - CGCAP, da Diretoria de
Políticas Penitenciárias - DIRPP, do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, do Ministério da
Justiça - MJ
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cerceados da liberdade nesta fase da vida. A Nota técnica nº 16/2020 continua ainda em
sua parte preliminar
3 - Sabendo que a população idosa requer atenção quanto à prevenção,
tratamento e cuidados específicos em saúde, alocação adequada, proteção a
qualquer tipo de violência, entre outras necessidades, o Departamento
Penitenciário Nacional orienta as administrações estaduais quanto aos
procedimentos nas unidades prisionais para garantir o atendimento adequado
das pessoas idosas presas, através da atenção do Estado às diretrizes
fundamentais dispostas em normativos nacionais e internacionais.

O reconhecimento de outras necessidades, que extrapolam a saúde e a alocação
adequada, indicam possíveis avanços, pois ao idoso deve ser assegurado bem mais que
simplesmente o acesso à saúde e alojamento digno. Aliás, esses são direitos de qualquer
indivíduo privado da liberdade e não um privilégio que deve ser oferecido a poucos.
Quanto aos direitos do idoso, previstos no Estatuto, a Nota técnica nº16/2020 aponta
que:
Por seu turno, a Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003 instituiu o Estatuto do
Idoso, "destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos." (art. 1º). Por isso, o Estatuto do Idoso
é um dos alicerces de todo o conjunto de estratégias e ações empreendidas
em atenção à pessoa idosa presa.

Embora o Ministério da Justiça reconheça e se apoie de forma genérica no
Estatuto do Idoso, o Departamento Penitenciário Nacional, na prática, se exime de
determinar procedimentos mais claros e específicos às unidades de cumprimento de
pena de todo país. Basear as ações no Estatuto do idoso, aparentemente, poderia mostrar
a força de tal documento, mas o que se vê é uma política de generalização que apaga
toda e qualquer forma de respeito aos idosos.
Importante ressaltar que neste trabalho não nos propusemos a analisar a Lei de
Execução Penal – LEP, assim, nosso referencial se baseia em documentos que norteiam
a organização de unidades penais ao atender o idoso. A Nota Técnica nº16/2020, ainda
em suas referências, cita a Constituição Federal
A Constituição Federal (10165040), no art. 3º, inciso IV, dispõe que um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a promoção do
“bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação”. Além disso, estabelece que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade” (art. 5º).

Reforçar que a Constituição garante a igualdade de todos perante a lei é de
importância ímpar, mas nos parece que o que se busca, ao se falar de um idoso em meio
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ao sistema prisional, é garantir a equidade, pois em um ambiente físico e
psicologicamente hostil, muitas das vezes, prezar pela igualdade é reforçar a natureza
excludente do sistema, que castiga e maltrata alguns grupos mais que outros.
Seguindo nossa análise, a Nota Técnica nº16/2020, ainda em suas notas
preliminares, no seu item 9, traz que:
9. Por seu turno, a Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984 - Lei de Execução
Penal, que rege todos os aspectos significativos da trajetória prisional das
pessoas privadas de liberdade e estabelece as responsabilidades pela
execução da pena e sua fiscalização, institui múltiplas formas de assistência
oferecidas à população carcerária, obedecendo aos princípios da humanização
e da dignidade da pessoa humana. Portanto, em seu art. 10, a Lei de
Execução Penal dispõe que "a assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade, detalhando em seu parágrafo único que a "assistência estende-se
ao egresso." Também, em seu art. 11 é disposto que a assistência será: I material; II - à saúde; III -jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa.

Ao iniciarmos este trabalho, partimos da premissa da garantia de direitos as
pessoas privadas da liberdade e nela sempre estivemos apoiados, pois entendemos que a
pessoa reclusa deve ser privada apenas da liberdade e nada a mais que isso. Aceitar o
contrário, seria regredir em relação aos preceitos da Constituição Federal e outros
documentos que preconizam a igualdade perante a lei.
Em umas das orientações, a Nota Técnica nº16/2020 reforça algo que, em tese,
deveria acontecer nos sistemas prisionais, mas que muitas instituições descumprem, que
é a triagem, e aponta uma exigência feita em razão da pandemia do COVID 19
12. Considerando também o Título II, capítulo I da Lei n° 7.210 de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal e menciona a atuação da
Comissão Técnica de Classificação (CTC), e que em seu artigo 5° define que
"os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e
personalidade, para orientar a individualização da execução penal",
RECOMENDA-SE que a Comissão Técnica de Classificação siga os
procedimentos abaixo relacionados:
PORTA DE ENTRADA
Observar a faixa etária da pessoa presa, sendo o gestor prisional responsável
por:
1º caso a pessoa presa (neste caso, provisória) não possua documentação,
considerar a priori a idade informada informalmente pelo preso até
confirmação oficial;
2º perguntar se a pessoa idosa presa possui alguma doença no pulmão, no
coração, no rim e no fígado, tuberculose, distúrbio metabólico (incluindo
diabetes mellitus), transtorno mental que possa afetar a função respiratória,
necessidade de medicamentos para aumentar a imunidade, como câncer,
HIV/aids e outros;
3º se houver relato ou suspeita de idoso com doença crônica, organizar de
imediato a consulta médica para que seja examinada a saúde da pessoa presa;
e
4º alocar a pessoa idosa em espaço de vivência específico, somente para
idosos.
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Ao orientar que seja feita esta criteriosa triagem e aloque a pessoa idosa em
espaço de vivência específica, o documento aponta para uma falha nas instituições
prisionais brasileiras: a falta de um ambiente comum que seja sadio a todos, de jovens a
idosos, e que tenha condição de atendê-los de forma segura. Esse ambiente adequado e
seguro é o que preconiza a Lei de Execução Penal e outras orientações que dispõem
sobre o cumprimento de pena no Brasil.
Em trecho que se refere à saúde do idoso, a Nota Técnica nº16/2020 reforça
mais uma orientação que já é prevista em lei
Em situação que houver queixa de dor de garganta, tosse, febre e dificuldade
para respirar da pessoa idosa presa, é preciso promover atendimento médico
imediato para diagnóstico e, se necessário, tratamento. A necessidade se dá
em virtude dos possíveis agravos causados pela infecção do vírus
COVID-19, devendo ser observado os dispostos nas:
I - Portaria nº 135, de 18 de Março de 2020 que estabelece padrões mínimos
de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a prevenção da
disseminação do COVID-19; e
II - Portaria Interministerial nº 7, de 18 de Março de 2020, que dispõe sobre
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.

O destaque em negrito, em partes do texto, reforça mais uma vez o caráter
precário e provisório dado a um direito constituído. Explicita a excepcionalidade desta
orientação em função de um vírus, quando a mesma deveria ter caráter contínuo e
duradouro.
Seguindo com as orientações, em trecho que versa sobre o “acesso da população
idosa ao trabalho” a Nota Técnica nº16/2020 mais uma vez reforça o Estatuto do Idoso
O art. 26 do Estatuto do Idoso garante que o "idoso tem direito ao exercício
de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e
psíquicas." Assim, solicita-se que seja oferecido a toda pessoa idosa o acesso
a vagas para trabalho, inclusive remunerado (quando houver).
27. Portanto, em conformidade com o referido art. 26, sugere-se que seja
oferecido vagas de capacitação e de trabalho nas oficinas ligadas ao
Programa de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas
Permanentes (PROCAP), aliando-se à possibilidade de integração ao
mercado de trabalho ainda dentro do sistema penitenciário, a toda pessoa
idosa presa.

Partindo da ideia de que na contemporaneidade a pessoa idosa assumiu papel
importante no mercado de trabalho, capacitá-la e oferecer oportunidades de fato, tornase muito importante. Entender a pessoa idosa como sujeito ativo em direitos e deveres
só oportuniza a equidade e contribui para uma sociedade mais justa.
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A Nota Técnica nº16/2020 também se refere ao “acesso da população idosa à
educação” e reforça o Estatuto do Idoso e a Lei de Execução Penal no que diz respeito a
mais este direito de toda pessoa cerceada da liberdade
30. O artigo 20 do Estatuto do Idoso diz que o "idoso tem direito a educação,
cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que
respeitem sua peculiar condição de idade."
31. A Lei nº 7.210 (Lei de Execução Penal), por seu turno, trata do acesso de
toda pessoa presa à educação, sendo bastante objetivo em seus artigos 17, 18
e 19 ao seu caráter universal:
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a
formação profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema
escolar da Unidade Federativa.
Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído pela
Lei nº 13.163, de 2015)

Contudo, na prática, o que se observa na maioria das instituições de
cumprimento de pena brasileiras é que a universalização ainda não aconteceu. Não são
todas as instituições que oferecem educação aos seus reclusos e entre as que oferecem
são poucas as vagas, o que se difere na instituição que é o locus desta pesquisa, pois o
acesso à educação na APAC sanjoanense não só é universal com também é obrigatório.
A Nota Técnica nº16/2020 define os cuidados necessários neste período de
pandemia, mas reforça a possibilidade de leitura, inclusive com direito à remição da
pena.
32. Contudo, com intuito de evitar o contágio ao COVID-19, em observância
ao art. 2º, inciso VII, da Portaria nº 135, de 18 de Março de 2020, foi
sugerido aos gestores prisionais nos Estados a "suspensão ou redução das
atividades educacionais, de trabalho, assistência religiosa ou qualquer outra
que envolva aglomeração e proximidade entre os presos".
33. Entretanto, recomenda-se que seja oportunizado a toda pessoa presa idosa
o acesso à leitura com vista, além do conhecimento, à remição da pena.

A Nota Técnica nº16/2020 traz ainda, em seu texto, orientações sobre assistência
social e acesso à assistência religiosa e, antes de concluir, mostra a preocupação que
estas orientações sejam compreendidas por aqueles que trabalham no Sistema Prisional
Brasileiro.
45. Com intuito de efetividade dos procedimentos de custódia de presos
idosos, é importante que todas as administrações prisionais estaduais, através
das suas escolas penitenciárias, garantam a capacitação e a formação
continuada aos/às servidores(as) e demais profissionais dos estabelecimentos
penais, considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de
igualdade e não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e
identidade de gênero da pessoa idosa, sendo de extrema importância o
treinamento dos(as) servidores(as) quanto às orientações da presente nota
técnica.
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Ao tratar sobre orientação sexual e identidade de gênero, o documento cumpre
uma função importante, considerando que as legislações federais da pessoa idosa, no
Brasil, não falam sobre este tema. Capacitar profissionais envolvidos no processo é tão
importante quanto a própria elaboração do documento, já que a maioria das instruções
contidas neste documento fazem parte de leis anteriores à publicação desta e, muitas
vezes, são desconhecidos ou violadas por pessoas e instituições. Porém, o mais
importante e mínimo, para que tudo seja colocado em prática, é possibilitar aos sistemas
prisionais que se cumpra as orientações e que elas cheguem às pessoas de direito, do
contrário, continuaremos reforçando práticas excludentes e desrespeitando direitos.
Ainda em relação à Nota Técnica nº16/2020, o texto reforça que sendo um tema
transversal de várias coordenações, os direitos dos idosos devem ser observados e
garantidos constitucionalmente.
46. Tendo em vista que os direitos previstos na Lei de Execução Penal à
assistência social, saúde, trabalho e renda, educação e assistência religiosa
são dimensões da cidadania e, que devem ser garantidos constitucionalmente,
e que, no âmbito do Depen, a temática de atenção à população idosa presa é
transversal, sugere-se que o presente tema seja acompanhado (através de
articulação com seus pontos focais) pelas Coordenação de Assistência Social
e Religiosa (COARE), Coordenação de Saúde (COS), Coordenação de
Trabalho e Renda (COATR), Coordenação de Educação (COECE) e por esta
Divisão de Atenção às Mulheres e Grupos Específicos (DIAMGE), por
envolver um grupo específico no sistema prisional, a relembrar: as pessoas
idosas.

Algo que pode apontar a supressão de diretos da pessoa idosa em situação de
cerceamento de liberdade é o fato da temática ser considerada transversal, pois ao
contrário do que a ideia de transversalidade representa, o que se observa, na prática, é
que aquilo que é transversal é visto como menos importante. O que não representa uma
falha na nomenclatura, mas sim na cultura de legitimação do todo em detrimento das
partes.
Apesar da consciência de que as Notas Técnicas não têm valor normativo,
acreditamos que a Nota Técnica nº16/2020 seja importante, já que, em nossas pesquisas
iniciais, observamos as poucas orientações direcionadas ao idoso no Sistema Prisional
Brasileiro. Entendemos que a pessoa idosa é sujeito de direito e, como tal, submete-se
às das Leis de Execuções Penais, mas em um sistema tão falho em garantia de direitos,
orientações específicas podem minimizar supressões ainda maiores de direitos e pode
garantir maior equidade.
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Ademais, ao tratar das pessoas idosas em situação de cerceamento de liberdade é
preciso considerar alguns fatores, pois as situações que os levaram ao sistema e o tempo
em que estão ou estarão submetidos ao cárcere os colocam em grupos diferentes, que
dimensionam tratamentos distintos. Isso só reforça uma ideia que temos a respeito do
idoso: que não existe um grupo homogêneo de idosos, mas sim pessoas idosas em
diferentes grupos. É o que também afirma Santos (2018, p. 25)
Da mesma forma que as pessoas jovens em situação de encarceramento
representam grupos sociais diversos, os idosos que se encontram no sistema
prisional não constituem um grupo homogêneo. Segundo Curtin (2008), esses
indivíduos conferem pelo menos quatro perfis diferenciados. Um primeiro
grupo representa aquelas pessoas que, por cumprimento de longas penas,
envelheceram na prisão; O segundo perfil são de pessoas presas com
múltiplas reincidências que chegaram à fase idosa da vida, são considerados
sobreviventes; O terceiro grupo é composto por presos que cometeram o
delito no período da velhice, sendo que alguns podem ter sido levados a
cometer tais delitos por influência dos próprios familiares, ou aqueles que
cometeram crimes sexuais ou, até mesmo, crimes considerados de “colarinho
brancos” praticados por idosos de alto status social; Finalmente, o quarto
perfil refere-se àqueles sujeitos que cumprem penas perpétuas.

Para a pessoa idosa que cumpre penas perpétuas (ressaltando que essa é uma
expressão usada para se referir àqueles que, somando a idade e a pena, extrapolam
qualquer expectativa de vida humana), os dias no cárcere tornam-se ainda mais
desgastantes, pois a motivação maior e para muitos a única, que é a liberdade, deixa de
ser uma meta. Entender a heterogeneidade destes diferentes grupos ajudaria o Sistema
Penitenciário Brasileiro a tratá-los também de forma heterogênea garantindo a eles um
mínimo de bem-estar.

2.3 BEM-ESTAR SUBJETIVO DE PESSOAS IDOSAS
Nascer, crescer, envelhecer, verbos que se encerram ou se resumem em um
único: viver. Tratando-se do conceito de viver entramos num primeiro e importante
confronto inerente ao ser humano, que é o viver enquanto processo biológico, e que se
opõe a morrer, e a vida como substrato do conceito de se relacionar, de (con)viver e
usufruir de algumas particularidades da vida. Assim afirma Graeff (2014, p.78) sobre
este estágio da vida:
Velhice não é sinônimo de doença, nem, aliás, de fragilidade. Existem
distintas realidades vividas em idade mais avançada. Para algumas pessoas,
pode significar inclusive a etapa do ciclo vital vivida com mais saúde,
entendida em sua ampla concepção que, segundo a Organização Mundial da
Saúde, inclui aspectos físicos, sociais e mentais

36
A ideia de velhice deslocada da ideia de perda, tão comum no pensamento
popular e até mesmo entre a comunidade científica até metade do século XX, foi
perdendo espaço no final do século passado e início do século atual. É o que afirmam
Cachioni e Batistoni (2012, p.10):
No início dos anos 1960 ocorreu uma grande mudança ideológica no campo
da Gerontologia. Passou-se a considerar que a velhice e o envelhecimento
não são sinônimos de doença, inatividade e contração geral no
desenvolvimento. Desde então, a Gerontologia investiga também os aspectos
positivos da velhice, o potencial para o desenvolvimento que é resguardado
pelo processo de envelhecimento e, principalmente, a heterogeneidade, a
multidimensionalidade e a multicausalidade associadas a esse processo.

Assim, pensar no processo de envelhecimento sob o prisma da heterogeneidade
se torna emergente. Na gerontologia, a difícil tarefa de compreender a relação entre o
conceito de idade cronológica e o processo de envelhecimento ganharam força com
Schoots e Birren (1990) e foram reforçados por Neri (2005), como ressaltam Batistoni e
Namba (2010) “Neri (2005) resumiu os conceitos de idade de Schoots e Birren (1990) e
os incluiu como vocábulos distintos em um trabalho de catalogação e definições de
palavras-chave utilizadas em Gerontologia.”. Ainda segundo Batistoni e Namba (2010,
p.734), Neri (2005) confrontou os conceitos de idade biológica, social e psicológica da
seguinte forma:
a idade biológica é concebida como um indicador do tempo que resta a um
indivíduo para viver, num dado momento da sua vida. O envelhecimento
biológico é o processo que preside ou determina o potencial de cada
indivíduo para permanecer vivo, o qual diminui com o passar dos anos. Por
outro lado, idade social diz respeito à avaliação do grau de adequação de um
indivíduo ao desempenho dos papéis e dos comportamentos esperados para
as pessoas de sua idade, num dado momento da história de cada sociedade.
Por sua vez, o conceito de idade psicológica pode ser usado em dois sentidos.
Um deles é análogo ao significado de idade biológica e refere-se à relação
que existe entre a idade cronológica e capacidades como percepção,
aprendizagem e memória, as quais prenunciam o potencial de funcionamento
futuro do indivíduo. O segundo uso do conceito de idade psicológica tem
relação com o senso subjetivo de idade. Este depende de como cada
indivíduo avalia a presença ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e
psicológicos do envelhecimento em comparação com outras pessoas de sua
idade.

Ora, se a idade biológica é um indicador, a idade social e psicológica também se
ocupam da tarefa de sustentar o conceito de envelhecimento. Logo, estamos diante de
um evento subjetivo, como apontam Batistoni e Namba (2010, p.735):
[...] a gerontologia traz a possibilidade de compreender a adaptação
individual ao processo de envelhecimento. Constitui-se ainda numa forma
privilegiada de compreender quanto a idade cronológica dos idosos é
dissonante de suas percepções subjetivas de idade por conta de mediadores
pessoais (como atitudes em relação à velhice ou status de saúde física) ou
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sociais, estereótipos de envelhecimento enquanto declínio generalizado
(Sneed & Whitbourne, 2005).

Assim como o processo de envelhecimento não pode ser vivido de uma única
forma, por toda sua complexidade, a adaptação individual guarda aspectos subjetivos
como a própria essência humana. Sobre o envelhecimento, Batistoni e Namba (2010,
p.740) reforçam que
O envelhecimento é uma experiência heterogênea e complexa, e não é
definido por simples cronologia, mas pelas condições físicas, funcionais,
mentais, de saúde e aspectos subjetivos. A literatura tem revelado que as
percepções sobre o próprio processo de envelhecimento têm importantes
consequências para o desenvolvimento psicológico, saúde física e até mesmo
mortalidade. Assim sendo, o estudo das percepções pessoais de idade tem
relevância clínica e chama a atenção para a necessidade de compreender
melhor os processos subjacentes ao envelhecimento percebido.

Pensar no bem-estar da pessoa idosa, portanto, é pensar em uma análise
criteriosa de conceitos que permeiem situações físicas, que passam por habilidades
motoras e chegam a questões relacionadas à condição psicológica e aspectos sociais,
como a satisfação do indivíduo frente aos relacionamentos, enfrentamentos e desfrutes
da vida. Esta é uma visão que chega ao conceito de bem-estar subjetivo (BES), que
constitui um campo de estudos em que se busca a compreensão das avaliações que as
pessoas fazem sobre o seu bem-estar momentâneo (Neri 2005).
Ao mensurar e analisar o bem-estar subjetivo de um idoso, há três pontos que
são muito importantes: a subjetividade, pois o bem-estar pode ser pessoal e individual; a
compreensão de que bem-estar não é apenas a ausência de aspectos negativos, mas sim
a presença de aspectos positivos à vida dele; e a ideia de que se trata de uma medida
global e não algo restrito a determinados aspectos da vida (Diener, 1984). Assim, lançar
mão de um instrumento de pesquisa para mensurar o bem-estar de idosos se faz
importante para verificar o que pode uma ação educativa baseada na poiesis, em uma
perspectiva subjetiva.

2.4 POIESIS: IDOSOS CRIADORES

A arte sempre esteve presente na vida do ser humano, aliás o homem expressou
suas conquistas, seus desafios e expectativas através da arte e foi dela que vieram vários
estudos que situaram o homem como ser dotado de sentimentos. Na raiz grega πoíησις,
poiesis expressa a criação. Assim ao pensarmos sobre o termo, podemos nos aproximar
da ideia da arte enquanto criação do homem.
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Ao longo da história da humanidade, o homem foi capaz de usar a arte de
diferentes formas e, assim, influenciar seus pares numa arte coletiva, que quando não
feita junto do outro, é feita através da relação com o outro, aliás, arte e conhecimento
têm em comum a necessidade do outro, pois é na relação que acontecem.
Nosso entendimento do termo poiesis encontra sentidos em Fusaro (2020, p. 01)
ao esclarecer que:
[...] o conceito de poiesis pode servir para se pensar, criteriosamente, algumas
aproximações entre o cientista e o artista, considerando-os criadores em suas
respectivas áreas. Detalhe importante a ser lembrado, de saída, é que não se
produz conhecimento em absoluta solidão. A história da ciência vem
demonstrando isso. E de modo fascinante. A solidão pode até fazer parte de
alguns necessários, importantes, momentos dos processos criativos humanos,
mas não se sustenta como ethos (modo de agir) único quando o que está em
jogo é o interesse pela busca de novos conhecimentos fundamentados na
constante (re)avaliação do passado a servir de referência construtiva ao
presente e ao futuro.

Ora, poiesis é conhecimento que surge nas relações entre criação e fruição. O
cientista (pesquisador) cria e o artista também. Ao selecionar imagens, poemas e letras
de músicas, para uma ação educativa, o professor também cria. Quando Manoel de
Barros escreve que “Poesia é também um pouco ser pego de surpresa pelas palavras”
(Barros, 1990, p. 313), ele está anunciando quem lê um poema pode se surpreender com
os sentidos que dele advêm.
Entendemos a poiesis como o ver e o não ver, o sentir e o não sentir, pois a
ausência perderia sentido se não fosse a experimentação da presença. Assim como é
difícil, por vezes, valorizar a presença, quando não se experimentou a ausência. Um
momento de poiesis, assim, se define como a oportunidade de fruir o momento estético
e sensorial vivido, relacionando-o com o não-momento.
Ao se falar de um sentido que surge no momento da leitura, falamos de criações
de sentido como resultado de recriações de outros sentidos que confluem da obra e do
sujeito, como ‘frases de pensar’. Vejamos o que nos diz Manoel de Barros (1990, p.248)
sobre as palavras
Não tenho bens de acontecimentos.
O que não sei desconto nas palavras.
Entesouro frases. Por exemplo:
- Imagens são palavras que nos faltaram.
- Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem.
- Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser.
Ai frases de pensar!
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Inspiramo-nos, nesta metalinguagem, vislumbrando a possibilidade de construir
uma ação educativa de modo a extrair-lhe um sentido mais amplo do que o contexto
específico do sujeito isolado, da pessoa idosa em situação de encarceramento.
A relação da nossa pesquisa com a poiesis é muito simples e ao mesmo tempo
muito complexa. Simples porque será motivo de criação de uma ação educativa
oferecida como fruição àqueles que poderão ou não se sensibilizar com poemas,
canções e imagens; complexa, porque, em tempos de Pandemia, não se pode dar outro
adjetivo para a tentativa de fazer uma pesquisa de campo sem a presença, o corpo-acorpo. Acreditamos, porém, que estar em contato com músicas, imagens e poemas, via
cartas, pode ser, pela própria experiência, momento de educação do sensível, que se
carrega ou não por toda a vida, de corpo inteiro.
A arte, pois, é ato de (sobre)vivência, como vemos nos poemas reunidos em
“Poems from Guantánamo: The Detainees Speak”, escritos por prisioneiros vistos como
terroristas responsáveis pelo atentado de 11 de setembro de 2001.
Tomem meu sangue
Tomem minha mortalha e
Os restos do meu corpo.
Tomem fotografias do meu cadáver na sepultura, solitário.
Enviem-nas ao mundo,
Para os juízes e
Para as pessoas de consciência,
Enviem-nas aos homens de princípio e aos justos.
E os deixem suportar o fardo da culpa diante do mundo,
Dessa alma inocente.
Deixem-nos suportar o fardo diante de seus filhos e diante da história,
Desta alma desolada, sem pecados,
Desta alma que sofre nas mãos dos “protetores da paz”.

Aqui, o prisioneiro Dossari, em seu poema da morte, “Death Poem”, manifesta
bem mais que uma produção feita por pessoas sob tortura, ele palavreia sentimentos e
ecoa gritos de justiça. Se, nesse poema, a poiesis se deu como criação artística, podemos
inferir que o leitor idoso, em um contexto prisional, também pode criar sentidos que
confluem da ‘obra’ e do sujeito. Um sentido em que imagens, poemas e músicas se
implicam.
Acreditamos que nas prisões, ou na APAC, uma ação educativa baseada na
poiesis pode afetar as pessoas idosas a suportarem o fardo da ‘culpa diante do mundo’
que julga os idosos como pessoas que não podem seguir aprendendo ao longo da vida e
que julga os encarcerados como não-humanos, como insensíveis.
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3. PRISÃO, APAC e EDUCAÇÃO
Nesta seção do texto, apresentamos um breve histórico das prisões no Brasil,
com destaque para o Estado de Minas Gerais. Além disso, fazemos uma exposição do
método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) a fim de
problematizar a questão da educação no sistema prisional.

3.1 PRISÕES NO BRASIL E EM MINAS GERAIS
Até meados do século XVII, o Brasil não conhecia um Código Penal próprio e
seguia às Ordenações Filipinas, que em seu livro V, previa penas corporais, confisco de
bens, multas e humilhações, nada que se relacionasse à privação da liberdade, até então
usada apenas para deter aqueles que ainda não tinham recebido a sua pena. Santis e
Engbruch (2012, p.09) afirmam que
não existia a previsão do cerceamento e privação de liberdade, posto que as
ordenações são do século XVII e os movimentos reformistas penitenciários
começam só no fim do século seguinte, os estabelecimentos prisionais do
Brasil seguiam o antigo entendimento de prisão como meio de evitar a fuga
para a pena que viria e não como fim, como pena.

É no século XVIII que as penas privativas passam a seguir uma nova ordem
relacionadas às transformações sociais, econômicas e políticas. É quando, para Santis e
Engbruch (2012, p.26), com “o gradual banimento das penas cruéis e desumanas, a pena
de prisão passa a exercer um papel de punição de fato, é tratada como a humanização
das penas”, o que para Foucault, em Vigiar e Punir (1997), representaria uma mudança
na forma de se fazer sofrer. Preocupa-se menos com o corpo do condenado e passa-se a
punir a sua alma. Essa mudança, segundo o autor, é um modo de acabar com as
punições imprevisíveis e ineficientes.
Nas décadas seguintes, segundo Santis e Engbruch (2012, p. 13), o que se
observou foi um profundo distanciamento entre o real e o que a Constituição de 1824
previa para estes locais:
Os relatórios dos anos seguintes apresentam, em sua maioria, a mesma
realidade já apresentada, criticando a precariedade dos estabelecimentos
prisionais, constando ofensa clara à Constituição de 1824, que trazia
instituições prisionais “limpas, seguras e bem arejadas...”, no relatório de
1841 a comissão já tratava a Cadeia como uma “escola de imoralidade erecta
pelas autoridades, paga pelos cofres públicos”. A comissão desse ano
apresenta um olhar mais crítico, trazendo sugestões para a futura Casa de
Correção de São Paulo (inaugurada em 1852) assim como propostas
imediatas, como tirar daquele ambiente os presos considerados “loucos”, a
separação dos demais presos por ambientes e a melhoria na higiene e na
alimentação.
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Assim, a partir do século XIX a ideia do confinamento como principal forma
punitiva foi se tornado popular, sendo aprovada, inclusive, entre aqueles que mais
seriam alvo do modelo: as classes populares. Notamos que até aqui fala-se de um
modelo muito mais preocupado em separar “culpados de inocentes” que um modelo que
de fato pudesse, de qualquer forma, ressocializar, ainda que o Código penal de 1830
trouxesse como opção de prisão um “modelo de trabalho” (Sistema Auburn10) com
oficinas, pátios e celas individuais.
No que diz respeito ao sistema carcerário do final do século XIX e início do
século XX, o que se observa é que o Brasil ainda não tinha um modelo próprio e vivia
de experimentos de modelos de outros países, mas o que já nesse momento se percebia
é que os estabelecimentos próprios para o cumprimento das penas previstas no novo
Código eram insuficientes. Era o início de um problema que se põe até a
contemporaneidade: a superlotação. Ainda em Santis e Engbruch (2012, p.13), é dito
que:
Existia um grande abismo entre o que era previsto em lei com a realidade
carcerária; por exemplo, no ano de 1906, foram condenados 976 presos, no
estado de São Paulo, à prisão celular, existiam apenas 160 vagas para esse
tipo de prisão no estado, portanto 816 presos (90,3%) cumpriam pena em
condições diversas àquela prevista no Código Penal vigente.

Em Minas Gerais, segundo a SESP (Secretaria de Estado de Segurança Pública),
no início do século XX, havia apenas três estabelecimentos prisionais. Já na década de
1980, sete unidades compunham o sistema prisional mineiro: a Penitenciária Agrícola
de Neves (1927), a Penitenciária de Mulheres “Estevão Pinto” (Belo Horizonte – 1948),
a Penitenciária Regional de Juiz de Fora (1965), o Manicômio Judiciário “Jorge Vaz”
(Barbacena – 1927), a Penitenciária Regional de Teófilo Otoni (1977), o Centro de
Reeducação do Jovem Adulto (Ribeirão das Neves – 1980) e a Prisão–Albergue
“Presidente João Pessoa” (Belo Horizonte – 1977).
Em 2019, segundo levantamento da SUAPI (Subsecretaria de Administração
Prisional), o número de unidades prisionais em todo o Estado chegou a 197, sendo
presídios, penitenciárias, casas de albergado, associações, hospitais e um centro de
10

“O modelo auburniano tributa suas esperanças de regeneração no trabalho fora da cela, duro e sob
silêncio. [...] Há uma concepção aqui de que o crime é o avesso do mundo do trabalho. É pensado como a
consequência de um alheamento do indivíduo das virtudes que o trabalho proporciona. Ócio e vícios de
toda sorte o predispõem ao crime. Para os defensores do modelo Auburn, a regeneração, assim, é menos a
consequência de uma conversão da alma que brota da meditação [Sistema da Filadélfia] e mais o
resultado de um condicionamento do corpo promovido pelo trabalho na prisão”. Santis e Engbruch
(2012, p.10),

42
referência à gestante privada de liberdade. São 30.153 presos sentenciados e 43.386
provisórios em todo o estado, de acordo com a SESP, um aumento de 5.000% em
relação à década de 1980. Números preocupantes considerando-se que o número de
vagas que o estado oficialmente possui em seu sistema é de 39.138. Outro fato
alarmante que a SESP traz em pesquisa no ano de 2019 é que 59,2% dos presos, em
Minas Gerais, não foram ainda julgados e cumprem pena provisória. Em meio a todos
estes dados estatísticos, o que se pode observar é que a gestão de vagas é o maior
desafio atual do Sistema Penitenciário Mineiro.
Em nossa pesquisa, o local de estudo é uma unidade de pagamento de pena de
forma alternativa denominada APAC - Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados – que no Brasil e no mundo, vem ganhando destaque, pois muitos juristas
defendem o encarceramento alternativo, contrapondo-se ao modelo convencional de
prisão. De acordo com Ottoboni (2001), o método APAC tem como objetivo “romper
com o sistema penal vigente, cruel em todos os aspectos” experimentando um método
que “cuida em primeiro lugar da valorização humana da pessoa que errou e que,
segregada ou não, cumpre pena privativa de liberdade”.
Em meio a um sistema falido do ponto de vista das novas ideias, um modelo
como a APAC que consegue harmonizar punição e reabilitação deve ser observado e
colocado em discussão em pesquisas na área de Educação que tenham como objetivo
trazer para o cenário acadêmico as pessoas privadas de liberdade.

3.2 A APAC E O SEU MÉTODO
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) deu seu
primeiro passo em 1972, quando um grupo da Igreja Católica, liderado pelo jornalista e
advogado Mário Ottoboni, começou a visitar o Presídio da Humaitá, localizado na
cidade de São José dos Campos, em São Paulo, como o objetivo de evangelizar os
presos.
Segundo Ottoboni (2001), no ano de 1974, a equipe que constituía a Pastoral
Penitenciária, que já usava a sigla APAC (Amando o Próximo Amarás a Cristo),
concluiu que somente uma entidade juridicamente organizada seria capaz de enfrentar
os desafios que permeavam o dia a dia do presídio e assim foi instituída a APAC
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), agora, uma entidade jurídica
sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar a Justiça na execução da pena,
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recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas e promovendo o
que chamam de justiça restaurativa, que o Poder Judiciário, por meio da Resolução CNJ
nº 225/2016, define como:
um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades
próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e
sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que
geram dano, concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado.

Ainda de acordo com Ottoboni (2001), qualquer entidade que buscasse romper
com os paradigmas da repressão dentro de um presídio não era aceita, o que entendemos
como um esforço para a manutenção daquilo que Focault (1987) tão bem definia sobre a
prisão como instrumento de controle. Assim, Ottoboni (2001), respaldado pelo Juiz de
Execução Penal da Comarca, Silvio Marques Neto, em 15 de junho de 1974, garantiu
que a APAC ganhasse status jurídico, sendo a instituição considerada, a partir dali, um
órgão auxiliar da justiça. Ao passo que a entidade deixa de ser apenas um grupo
religioso de apoio ao condenado e passa a ser uma associação preocupada com o bemestar total do preso, entendemos que ela deixa um lugar restrito de atuação para ocupar
um universo de possibilidades, o que possibilitou a sua expansão e destaque no cenário
das entidades de cumprimento de pena.
Com a expansão das APACs, no ano de 1981, sentiu-se a necessidade de se criar
um órgão que acompanhasse os processos de abertura de novas unidades e
acompanhamento das já existentes. Criou-se então a Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados (FBAC), assim definida por Ottoboni e Ferreira (2004,
p.28)
A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC é uma
associação civil de direito privado sem fins lucrativos que tem a missão de
congregar e manter a unidade de propósitos das suas filiadas e assessorar as
APACs do exterior. Mantém ainda a tarefa de orientar, zelar e fiscalizar a
correta aplicação da metodologia e ministrar cursos e treinamentos para
funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades de modo a consolidar
as APACs existentes e contribuir para a expansão e multiplicação de novas
APACs.

Atualmente são mais de 150 estabelecimentos de cumprimento de pena no Brasil
e em outros 23 países que utilizam o método APAC e são inúmeros os países que
estudam a possibilidade de inclusão do modelo em seu sistema. Um fato que nos parece
importante, já que iniciamos este capítulo mostrando como nos séculos XIX e XX o
Brasil baseava todo o seu sistema prisional em modelos de outros países. Para se ter
uma ideia da dimensão que as APACs têm no mundo, em julho de 2017, a cidade de
São João del Rei sediou o 8º Congresso das APACs e, segundo a instituição, estiveram
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presentes mais de 500 pessoas entre voluntários, representantes dos poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo de diversos municípios e estados brasileiros, além de
representantes da Nicarágua, Colômbia, México, Paraguai, Bolívia, Portugal,
Alemanha, Itália, Costa Rica e Coreia do Sul.
A visibilidade fora do Brasil11, de acordo com Ottoboni e Ferreira (2004), muito
se deve à filiação da FBAC a Prison Fellowship International (PFI) organização não
governamental, que atua como Órgão Consultivo da Organização das Nações Unidas
(ONU) para assuntos penitenciários. Segundo Ottoboni (2001, p.36). “Foi a partir dessa
filiação que vários países começaram a se interessar por entender o método que tem
como lema matar o criminoso e salvar o homem”
Minas Gerais é o Estado com maior número de APACs no Brasil, são 39
unidades em funcionamento e 56 com implantação em curso. O Centro de Reintegração
Social (CRS) de Itaúna, considerado hoje como a APAC mãe12, foi criado em 1997,
mas desde 1986 o método é aplicado no presídio local, sendo assim o mais antigo em
atividade, pois no ano de 1999 a APAC de São José dos Campos, fundada por Mário
Ottoboni, e demais do estado de São Paulo foram fechadas.
Não podendo ser diferente, observamos que o número de APACs em Minas
Gerais é significativo por existir uma parceria entre a sociedade civil e o poder público,
já que, em 2001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) criou o programa
Novos Rumos, com a finalidade de desenvolver mecanismos para aprimorar a execução
penal no Estado. A partir de então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
passou a considerar o Método APAC como Política Pública de Execução Penal do
Estado, criando inclusive uma diretoria na SEDS para administrar assuntos relacionados
à APAC, a Diretoria de Políticas de APAC e Cogestão. Entendemos que a APAC, que
em sua essência foi uma iniciativa de âmbito pessoal, ainda que estimulada por
entidades religiosas, só passa a lograr êxito quando tem como aparato de sustentação o
Estado presente no Poder Judiciário, uma manifestação clara do que Focault (1987)
chamaria de Estado enquanto agente de controle.

11

Alemanha, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Hungria, Latvia, México, Moldávia, Nova
Zelândia e Noruega são alguns dos países que implantaram recentemente o método APAC. Atualmente,
no Chile, o método vem sendo parcialmente aplicado em mais de 50 pavilhões de diferentes presídios do
país.
12
Termo utilizado pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC para se referir a
APAC de Itaúna-MG.
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Uma das principais diferenças entre a APAC e o sistema prisional comum é que
no primeiro os próprios recuperandos13 são corresponsáveis por sua recuperação, agindo
diretamente na garantia da segurança local, enquanto no segundo há todo um aparato de
vigilância composto por câmeras, cães, homens e armas, o que influencia diretamente
também sobre os custos operacionais de ambas. Sobre os custos, Carneiro (2018, p.06),
na Cartilha Novos Rumos, elaborada pelo TJMG, explica que, quanto aos custos, “uma
pessoa na Apac é três vezes menor que o valor despendido no sistema prisional
comum”.14
Outro fator que segundo o TJMG impacta positivamente sobre o método APAC
está relacionado à reincidência criminal, como afirma Carneiro (2018, p.06)
Sabemos que o duro período atravessado por indivíduos que, em algum momento,
viram-se do lado errado da lei e foram condenados é um fator crucial na
reincidência, que atinge no País índices alarmantes de 70%. Nas APACs, onde a
taxa é de 15%, a grave realidade carcerária que todos conhecemos começa a mudar.

A mudança, à qual se refere, é atribuída por muitos juristas ao método que
coloca como centralidade a recuperação baseada em alguns pontos fundamentais como
trabalho, escola, família, entre outros, tantas vezes negado no sistema comum. O que
fica evidente se analisarmos o método APAC do ponto de vista jurídico é que não há
nada de novo em relação a Lei de Execução Penal Brasileira, apenas é um sistema que
executa o que para o sistema convencional tem sido difícil de realizar para a pessoa
privada de liberdade: 1) a retribuição pelo mal praticado, tendo em vista que fica
cerceado de sua liberdade; 2) a sua ressocialização e 3) a prevenção de novos delitos.
O que certamente há de mais radical em relação ao sistema comum é a confiança
que é depositada nos recuperandos, já que questões administrativas do dia a dia da
unidade, a própria segurança do local, além da organização, higiene dos espaços e
alimentação, são realizadas por eles.
Outro fator estrutural e simbólico muito importante do sistema APAC é o fato da
chave da porta de entrada dos regimes e da instituição ficar em posse dos próprios
recuperandos. A chave aqui nos parece a própria metáfora da decisão de liberdade, por
isso é muito comum ouvirmos nos espaços das APACs à máxima: “Do amor ninguém
foge”, uma ideia de que o respeito naquele local é a base da segurança. Por fim, resta
ainda diferenciar o ócio do sistema prisional comum para as mais de 16 horas de
13

Termo utilizado para se referir aos condenados que pagam pena na APAC.
Valores per capita que giram, segundo a FBAC, em torno de R$950,00 no sistema APAC e que podem
chegar a R$3500,00 no sistema comum.

14
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atividades diárias do sistema apaqueano, dividida entre trabalhos, estudos, momentos de
oração, lazer e outras atividades.
São quatro os objetivos da APAC que estão nos documentos norteadores: “a
recuperação do preso, a proteção da sociedade, o socorro às vítimas e a promoção da
justiça restaurativa.” Para o alcance desses objetivos, segundo Ferreira e Ottoboni
(2004, p.18)
Se aplica uma terapêutica penal própria constituída por 12 elementos
fundamentais:
1. Participação da comunidade
2. O recuperando ajudando o recuperando
3. Trabalho
4. Espiritualidade e a importância de se fazer a experiência com Deus
5. Assistência jurídica
6. Assistência à saúde
7. Valorização humana - base do Método APAC
8. A família - Do recuperando e da vítima
9. O voluntário e o curso para sua formação
10. Centro de Reintegração Social - CRS
11. Mérito
12. A jornada de libertação com Cristo

Para que os objetivos desta pesquisa de mestrado sejam alcançados, traremos do
elemento fundamental 07 (valorização humana), em que estão presentes os momentos
de estudos formais e todas as ações de formação humana, mas antes se torna necessário
tratarmos, um pouco, da APAC de São João del-Rei, local onde foi realizada nossa
pesquisa.

3.3 APAC SANJOANENSE

A APAC de São João del-Rei-MG foi fundada juridicamente em 06 de outubro
de 2005, associando-se à FBAC em 2006. Já em 2008, no dia 27 de junho, foi
inaugurado seu primeiro CRS (Centro de Reintegração Social), com capacidade para
atender 57 recuperandos, através da cessão do prédio da antiga cadeia pública
sanjoanense.
Em 2008 a APAC firmou seu primeiro convênio de manutenção e custeio com o
Estado de Minas Gerais, mediado pela Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS.
Segundo dados da SEDS (2017):
Em 2009 foi firmado outro convênio com o Estado de Minas, dessa vez de
construção para a nova sede, com o objetivo de atender 176 recuperandos, em
uma área de aproximadamente 6.000m², o projeto arquitetônico foi
devidamente planejado para atender 80 recuperandos no regime fechado, 56
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no semiaberto interno e 40 no aberto ou regime semiaberto com direito a
trabalho externo. Com a mão de obra 100% composta por presos do presídio
regional e recuperandos que já cumpriam pena na APAC/SJDR, em 2010
começaram as obras e em 21/11/2013 foi inaugurada as novas instalações do
CRS da APAC Masculina de São João del-Rei

A inauguração da sede foi um evento muito importante para a instituição, pois
ela é vista até hoje como a melhor estrutura física entre as APACs brasileiras, contando
com quadras poliesportivas, padaria própria, cozinha bem equipada e quartos amplos
além de salas de aula bem estruturadas, servindo de modelo para centenas de visitantes
que almejam criar uma APAC em seu território. Sobre a qualidade do espaço físico da
APAC. Como ressalta Vale (2012, p.73):
Na APAC, os condenados não utilizam uniformes, suas refeições são servidas
à mesa, o espaço físico é sempre limpo e os dormitórios possuem uma cama
para cada condenado. Além disso, as normas da associação ainda preveem o
zelo para com a higiene pessoal do condenado e a utilização de crachá de
identificação para que sejam chamados pelo próprio nome.

O problema, segundo a autora, é não ter um espaço adequado para o
cumprimento de pena e os entraves que esta falta pode trazer para a implantação de
espaços de ensino nestes locais, como ressalta Vale (2012, p. 78)
Como sabemos, grande parte das prisões brasileiras não foram projetadas e
construídas levando em consideração a previsão das atividades de
(res)socialização. Tal situação faz-nos crer na constatação de Foucault
(1987), de que o fracasso parece fazer parte do aparato prisional. De toda
forma, para um país que enfrenta graves problemas em seu sistema
penitenciário, a começar pela superlotação, a questão do espaço físico
representa um grande obstáculo para a implantação da escola no interior das
unidades prisionais.

A chegada dos primeiros internos à APAC masculina aconteceu em janeiro de
2014, já a APAC Feminina de São João del-Rei foi fundada em 2011, em espaço
provisório, mas foi no ano de 2015 que começaram as obras da nova sede da APAC
Feminina, com capacidade para 80 internas.
Segundo dados do quadro informativo 2019 do DEPEN, já que o último relatório
do Infopen é de 2017, a APAC masculina sanjoanense possui 310 recuperandos que
estão divididos em: 123 no regime aberto, 106 no regime semiaberto e 81 no regime
fechado. Já na APAC Feminina os números apontam um total de 89 recuperandas,
sendo 20 no regime aberto, 22 no regime semiaberto e 25 no regime fechado, além de
22 mulheres com prisão provisória, aguardando julgamento. Apesar destes números
serem oficiais, a cada dia há movimentações processuais que condenam e concedem
liberdades provisórias e alvarás de soltura, o que torna estes dados bastante flutuantes.
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Outra conquista da APAC de São João del Rei, segundo Fuzzato (2019), são os
alunos aprovados em cursos superiores. Algo inédito aconteceu quando 8 recuperandos
foram aprovados, via SISU15, no curso de Filosofia (Licenciatura), da Universidade
Federal de São João del-Rei, no ano de 2018. Em dezembro de 2017, todos os internos,
com ensino médio concluído, realizaram o ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino
Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) e estes lograram êxito e puderam iniciar
seus estudos, na modalidade à distância, dentro da própria APAC.
Para que isso fosse possível, a instituição já havia se preparado com salas de
aulas equipadas com computadores e acesso supervisionado à internet. Em 2019 o
número de alunos em cursos superiores aumentou, tendo nas unidades masculinas e
femininas, em todos os regimes, mais de 50 recuperandos cursando universidades
federais e particulares16.
O público da APAC de São João del-Rei se divide entre os que já concluíram o
ensino médio e os que estudam, ou seja, ficar sem estudar não é uma possibilidade para
os recuperandos desta unidade. Aliás, esta é mais uma particularidade desta APAC, já
que em outras unidades apenas a alfabetização é obrigatória.
Entendemos que a iniciativa de estimular os estudos muito se deve à formação
do idealizador e atual presidente desta APAC, pois Antônio Carlos de Jesus Fuzzato é
professor aposentado e foi inspetor escolar e superintendente de Ensino nas décadas de
1980 e 1990, na cidade de São João del-Rei.
A responsável pela promoção escolar na APAC de São João del-Rei é a Escola
Estadual Detetive Marco Antônio de Souza, que foi autorizada para funcionamento no
ano de 2008, ano em que outras escolas deste segmento foram instituídas. A escola
oferece a modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, para homens e mulheres.
No primeiro semestre de 2019, a escola efetuou a matrícula de 155 alunos do
sexo masculino e 34 do sexo feminino, isso apenas na APAC, já que a escola prisional
também atende ao Presídio Municipal. Importante ressaltar que estes números só foram
encontrados na própria escola, já que o quadro informativo 2019 do Depen encontra-se,
neste quesito, desatualizado, algo que já citamos como recorrente no sistema prisional.
Sobre a estrutura do método APAC, há uma pirâmide que representa os 12
elementos necessários para se atingir o propósito inicial da instituição: promover a
15

Sistema de Seleção Unificada, criado pelo Ministério da Educação para gerir vagas em Universidades
Federais.
16
A APAC de São João del-Rei tem feito parcerias com universidades particulares, que têm
disponibilizado bolsas integrais para os recuperandos que se destacam no ENEM PPL.
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justiça, socorrer a vítima, proteger a sociedade e recuperar o preso. Na base dessa
pirâmide está o elemento que, segundo o idealizador da instituição, é o mais importante:
a valorização humana, tal qual se vê na imagem 1:

Imagem 1- Pirâmide explicativa do método APAC.
Fonte: OTTOBONI (2001, p. 26)

Entende-se como valorização humana, toda atividade promovida no ambiente
apaqueano, desde palestras informais à educação formal. Ainda que o nosso objetivo de
pesquisa estivesse ligado muito mais a essência da poiesis, entender a educação nos
ambientes prisionais ajuda-nos a vislumbrar possibilidades para a educação nestes
lugares.

3.4 EDUCAÇÃO EM PRISÕES
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A primeira dificuldade do pesquisador quando se propõe a investigar qualquer
tema relacionado ao sistema prisional brasileiro é em relação à coleta de dados. Ainda
que o sistema penitenciário brasileiro tenha uma obrigação legal de tornar pública as
informações, estas se perdem em meio a rotatividade dos números neste ambiente e pela
falta de sistematização de todos os presídios. Gawryszewski (2018, p.64) descreve,
criticamente, o sistema de coleta de informações do sistema prisional brasileiro
Há mais de vinte anos, as Regras Mínimas de Tratamento aos Presos
(Resolução nº 14/1994) já estabelecia que os dados dos presos, como motivo
da prisão e antecedentes criminais, deveriam ser coletados e sistematizados
pelo Programa de Informatização do Sistema Penitenciário Nacional –
INFOPEN. Porém, esse é um direito que até hoje não é garantido às pessoas
presas, pois não há coleta de informações sistematizadas em diversas
penitenciárias no Brasil.

A denúncia que destacamos na citação aponta uma falha do sistema
penitenciário brasileiro: incertezas no apontamento de informações. De acordo com
Gawryszewski (2018, p.78), o próprio documento do INFOPEN 2017 traz um panorama
de limitações, a nível nacional, que prejudicam a obtenção de dados sobre os presídios
de todo o território brasileiro:
a) 48% dos estabelecimentos prisionais informaram ter condições de obter a
informação de raça/cor para todas as pessoas privadas de liberdade;
b) 55% das unidades informaram ter condições de obter a informação de idade
em seus registros para todas as pessoas privadas de liberdade;
c) 45% das unidades informaram ter condições de obter informação sobre o
estado civil das pessoas privadas de liberdade em seus registros para todas as
pessoas da unidade;
d) 54% das unidades informaram ter condições de obter informação sobre
pessoas presas com deficiência em seus registros para todas as pessoas da
unidade;
e) 48% das unidades afirmaram ter condições de obter informações sobre a
escolaridade das pessoas privadas de liberdade em seus registros para todas as
pessoas custodiadas;
f) 37% dos estabelecimentos prisionais informaram deter o controle da
informação sobre o contingente de presos sem condenação retidos há mais de 90
dias;
g) São Paulo, apesar de representar quase um terço da população carcerária
brasileira, não enviou os dados para o Ministério da Justiça em 2014 – Já no
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relatório de 2016, Rio de Janeiro não informou os dados de sua população
prisional.
O que se pode observar é que enviar ou não estes dados para consolidação é
muito mais uma decisão política de cada unidade federativa que um esforço coletivo de
apurar dados que possam contribuir com as políticas públicas. Algo que, de acordo com
o mapa da imagem 02, não vem sendo motivo de preocupação de todas as unidades da
federação.

Imagem 2: Unidades da federação que divulgaram dados sobre população prisional em suas páginas
eletrônicas em 2017.
Fonte: GAWRYSZEWSKI (2018, p.64)

Ocultar estes dados é afirmar a irrelevância destas pessoas condenadas e, por
vezes, fadá-las ao caos que muitos sistemas vivem. A respeito das pessoas idosas no
ambiente prisional contemporâneo, exemplifica Gawryszewski (2018, p.56):
É um ambiente homogeneizador que invisibiliza ainda mais grupos em
situação de vulnerabilidade. Por exemplo, em apenas 7% penitenciárias
brasileiras, segundo dados do Levantamento de Informações Penitenciárias
de 2014, existem celas ou alas destinadas exclusivamente para pessoas
idosas, espaço inexistente em 85% dos estabelecimentos prisionais. Em
outros 8%, não foi possível obter a informação.
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Atendo-se à educação nos sistemas prisionais brasileiros a situação não é muito
diferente. Embora o INFOPEN de 2017, o mais recente, tenha trazido informações
sobre a escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil, estes dados não são
detalhados e não conseguimos, por exemplo, vê-los por faixa de idade no gráfico 4:

Gráfico 4: Escolaridade das pessoas privadas da liberdade no ano de 2017.
Fonte: INFOPEN, 2017.

Embora nossa pesquisa não tenha como objetivo analisar a educação formal, é
importante entendermos sobre que sujeitos estamos falando quando nos referimos, por
exemplo, aos nossos participantes, que são parcela deste todo representado no gráfico 4.
Sobre o grau de escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil, percebemos
que 51,3% destas possuem o Ensino Fundamental Incompleto, seguido de 14,9% com
Ensino Médio Incompleto e 13,1% com Ensino Fundamental Completo. O percentual
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de presos que possuem Ensino Superior Completo, por exemplo, é de 0,5%. Algo que
só nos mostra que os sistemas prisionais de fato precisam ser, também, locais de ensino.
Sobre a importância da assistência educacional, o Infopen (2017, p.48) traz em
seu texto que:
O acesso à educação é uma das formas de ressocializar as pessoas que se
encontram custodiadas. Por meio da educação, é possível o retorno à
sociedade, após o cumprimento da pena, com novas perspectivas. A
possibilidade de uma boa formação educacional e profissional garantem
melhores caminhos de inserção social, prevenindo a reincidência. Assim
como a garantia do acesso à saúde, a educação também é estabelecida pela
Lei de Execução Penal em seu artigo 10, no qual garante a assistência ao
preso como um dever do Estado, que deve garantir assistência material,
jurídica, à saúde, social e educacional ao preso internado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Pelo texto do INFOPEN 2017, fica claro que a educação é vista como mero
instrumento de qualificação técnica para melhor integração ao mercado de trabalho e,
consequentemente, mudança de expectativa de vida do crime para o trabalho, como se
estas palavras fossem antíteses. Se o ser humano, para Freire, é um ser inconcluso e a
educação é que o coloca em constante busca do se completar, pois “Educar é
substancialmente formar” (FREIRE, 1996, p. 32), podemos afirmar que não se observa
neste texto, que é de fato bastante técnico, uma noção de educação humanizadora, que
se dá na relação entre educador e educando, como nos apresenta Freire (2000, p. 43 44):
É neste sentido, entre outros, que a pedagogia radical jamais pode fazer
nenhuma concessão às artimanhas do “pragmatismo” neoliberal que reduz a
prática educativa ao treinamento técnico-científico dos educandos. Ao
treinamento e não à formação. A necessária formação técnico-científica dos
educandos porque se bate a pedagogia crítica não tem nada que ver com a
estreiteza tecnicista e cientificista que caracteriza o mero treinamento. É por
isso que o educador progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar
muito bem sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a
realidade social, política e histórica em que é uma presença

Ao tratar os recuperandos como educandos, acreditamos que eles estarão ainda
mais aptos ao convívio social externo quando, de fato, tornarem sujeitos de fala, de vez
e de voz, o que certamente não será alcançado apenas na relação com o conhecimento,
mas também na relação com o outro. E o outro, seja sujeito ou objeto, nos afeta e
desafia. Arroyo (2001, p. 47), sobre a visão humanizadora da educação para Freire,
anuncia que:
Para Paulo Freire, o caráter renovador da educação está no caráter
intrinsicamente renovado de toda a relação humana, entre humanos.
Formamo-nos no diálogo, na interação com outros humanos, não nos
formamos na relação com o conhecimento. Este pode ser mediador dessa
relação como pode também suplantar essa relação
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Acreditamos que uma ação educativa, mediada pela poiesis, desafia o
recuperando-educando a pensar de modo sensível e crítico na velhice e em seu bemestar, o que pode vir a ser um caráter renovador da relação consigo e com os outros
idosos. Porém, segundo dados do INFOPEN 2017 apresentados nas tabelas 1 e 2, não
são todas as unidades prisionais dos estados federativos que conseguem garantir
atividades educacionais a todos seus internos

Tabela 1: Pessoas privadas da liberdade envolvidas em atividades educacionais por
unidade da federação.
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Fonte: INFOPEN, 2017.

Tabela 2: Distribuição das pessoas privadas de liberdade de acordo com o tipo de
atividade de ensino escolar por unidade da federação.

Fonte: INFOPEN, 2017.

Analisando as tabelas 1 e 2, é possível observar que todos os estados cumprem
as orientações do Código Penal Brasileiro oferecendo educação em seus presídios, mas
fica ainda mais evidente que nenhum estado o faz com a universalidade e igualdade que
os direitos humanos preconizam. Temos estados que oferecem oportunidades de estudo
a apenas 2% de sua população carcerária, um número praticamente irrelevante que
revela duas situações: a falta de estrutura dos presídios brasileiros e a falta de prioridade
que a educação tem nestes espaços.
Sobre a diferenciação entre os tipos de atividades apontados na tabela 2, o
Infopen 2017, em seu texto explica
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Com o intuito de acompanhar as atividades educacionais que são
desenvolvidas dentro das unidades prisionais, o Infopen divide da seguinte
forma: a) atividades de ensino escolar, que compreendem as atividades de
alfabetização, formação de ensino fundamental até ensino superior, b) cursos
técnicos (acima de 800 horas de aula), c) curso de formação inicial e
continuada (capacitação profissional, acima de 160 horas de aula), e d)
atividades complementares, que abarcam os custodiados matriculadas em
programas de remição da pena pelo estudo por meio da leitura, pessoas
matriculadas em programas de remição pelo estudo por meio do esporte e
pessoas envolvidas em demais atividades educacionais complementares (tais
como, videoteca, atividades de lazer e cultura). Conforme consta no quadro,
apenas 10,58% da população prisional no Brasil está envolvida em algum
tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades
complementares.

Se a educação é direito de todos e dever do estado, por que as vagas de ensino
ainda são tão poucas nos sistemas prisionais? Nos parece que o Estado entende que é
preciso oferecer educação nestes ambientes, mas pouco se importa com uma
universalidade. Partindo da ideia de que uma ação eficiente do Estado deveria passar
pela capacitação do preso para um retorno pleno à sociedade, o estado é falho.
Finalizando esta seção e partindo para os resultados e a análise de nossa
pesquisa-ação, fica a indagação sobre o que pode (ou não) uma ação educativa baseada
na ideia de Poiesis para a pessoa privada de liberdade, em especial, para homens idosos
que estão nos ambientes prisionais.

4. NOSSA PESQUISA AÇÃO
Nesta seção do texto, apresentamos o percurso metodológico desta pesquisa de
mestrado, incluindo uma apresentação da ação desenvolvida em parceria com as pessoas
idosas da APAC sanjoanense. Além disso, fazemos uma exposição dos resultados desta
pesquisa.

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO
O lócus desta pesquisa possui uma característica peculiar: é uma prisão.
Tratando-se de um ambiente diferenciado de cumprimento de pena, estar na APAC não
nos deu uma sensação de insegurança, até porque trata-se do local de trabalho do
pesquisador principal.
Frente a esta singularidade, falar do percurso, em especial dos participantes
envolvidos em nossa pesquisa e todo o processo a que estes foram submetidos, é muito
importante. O ambiente da prisão, como outros que lidam com pessoas, é totalmente
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subjetivo, único e de realidade incomparável, assim, colher dados neste ambiente foi
tarefa difícil, ainda mais pelo período pandêmico em que vivemos.
O objetivo geral da pesquisa foi problematizar se uma ação-educativa baseada na
poiesis afetaria o bem-estar subjetivo de idosos que se encontram na Associação de
Proteção ao Condenado – APAC de São João del-Rei-MG.
Os objetivos específicos foram descritos, como:
1- Planejar e compartilhar uma ação educativa com idosos da APAC sanjoanense,
através de cartas e apoiando-nos na poiesis.
2- Levantar o que o grupo de idosos da APAC sanjoanense pensa sobre velhice antes e
depois de uma ação educativa baseada na poiesis.
3- Entender se uma ação educativa, baseada na poiesis, pode afetar o nível de satisfação
com a vida de homens idosos, que se encontram privados da liberdade na APAC
sanjoanense.
Partimos da hipótese de que se a arte e a educação têm poder transformador na
pessoa, participar de uma ação educativa baseada na poiesis, com os idosos da APAC
sanjoanense, deve afetar o bem-estar subjetivo deles e mudar as concepções sobre
velhice que eles têm.
Quanto aos participantes da pesquisa, o critério de inclusão se deu de acordo
com os objetivos desta pesquisa, assim, foram incluídas as pessoas: (1) privadas de
liberdade que estavam em cumprimento de pena na APAC sanjoanense; (2) que
quiseram participar da pesquisa; (3) que foram autorizados pela instituição; (4) que
tinham 60 anos completos ou mais, ou seja, aqueles que, segundo a Legislação
Brasileira são considerados idosos; e (5) que fossem letrados, isto é aqueles que sabiam
ler e escrever com autonomia.
Assim, participaram desta pesquisa 15 (quinze) homens idosos entre 62 anos e
73 anos de idade. A instituição declarou ainda que todos se encontravam em boas
condições físicas e mentais e que todos passaram pelo serviço de acompanhamento
médico, oferecido pela APAC, regularmente. Por se tratar de um número pequeno de
participantes e para que a escolha fizesse jus ao tema desta pesquisa-ação, os quinze
participantes receberam como identificação codinomes que remetem a grandes
escritores da literatura brasileira: 1º Andrade, 2º Moraes; 3º Bandeira; 4º Manoel; 5º
Quintana; 6º Mário, 7º Olavo, 8º Ferreira, 9º Assis, 10º Alves, 11º Lima, 12º Alencar,
13º Graciliano, 14º Guimarães e 15º Ariano.
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Sobre os participantes da pesquisa, é importante ressaltarmos que este estudo
ofereceu alguns riscos, que se limitaram ao possível desconforto causado pela
participação nas leituras e escritas. Mas, para diminuir esses riscos, respeitamos o tempo
de cada um, o conforto em externar sua subjetividade, além de garantir que os
participantes, e seus representantes, pudessem pedir a interrupção momentânea ou até
mesmo definitiva de participação em qualquer uma das etapas do processo desta
pesquisa, sem que isso trouxesse qualquer tipo de dano ou penalização. Os participantes
e seus responsáveis tiveram contato prévio com o projeto, bem como, com os
pesquisadores, com quem puderam esclarecer dúvidas ou ainda manifestarem o desejo
de desistirem da participação na pesquisa.
Esta pesquisa, além de levar aos recuperandos oportunidades diretas de contato
com a arte, por meio de poemas, canções e imagens, contribuiu no desenvolvimento da
leitura e escrita, domínios estes que, muitos, só atingiram depois de adultos e que são de
suma importância na leitura de mundo. Acreditamos que a ação educativa poderá
estimular a criação de outras ações educativas, já que esta, que foi desenvolvida, foi
entregue à APAC na forma de um projeto de leitura e escrita e poderá ser utilizada com
outros grupos futuramente.
Nosso estudo seguiu as normas e procedimentos estabelecidos pela Resolução
do Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/2012, conforme descrito no TCLE, em
anexo, e a participação foi voluntária. Aos que participaram, foi dada a garantia à
confidencialidade e à privacidade das informações prestadas. Todos os dados que
podiam identificar os participantes foram omitidos na divulgação dos resultados da
pesquisa e o material foi armazenado em local seguro onde serão mantidos os arquivos
por pelo menos 05 (cinco) anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do Comitê
de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos desta universidade.
O local no qual a pesquisa foi realizada foi a APAC da cidade de São João delRei, situada na BR-265, bairro Bonfim, s/n, esta instituição possui como responsável
maior um presidente e está vinculada ao poder judiciário da Comarca de São João delRei em Minas Gerais. A APAC é assim definida pelo seu criador Ottoboni (2001, p.11):
A APAC é uma entidade Civil de Direito Privado, com a finalidade precípua
de proteger a sociedade, socializando os infratores condenados pela justiça,
tornando-os cidadãos úteis, cumpridores de seus deveres e obrigações. É
órgão auxiliar da Justiça e do Poder Executivo, e está sempre de braços
abertos para receber novos voluntários que acreditam na recuperação do ser
humano para tranquilizar a sociedade.
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Assim, é importante sempre ressaltar que o locus desta pesquisa é antes de mais
nada uma prisão, nela existem pessoas com prisão provisória, ou seja, que ainda não
foram julgados, mas a grande maioria são condenados que devem à sociedade. O que
diferencia a APAC das prisões comuns é apenas, e isso é muito, a forma “humanizada”
e digna com que os recuperandos pagam suas penas. A APAC masculina
sanjoanense possui 310 recuperandos e de 89 recuperandas. Apesar destes números
serem oficiais, a cada dia há movimentações processuais que condenam e concedem
liberdades provisórias e alvarás de soltura, o que torna estes dados bastante flutuantes.
No que se refere ao método, a pesquisa-ação foi realizada com um pequeno
grupo de participantes idosos e privados da liberdade no município de São João del-Rei.
Esse estudo exigiu uma medida pré-ação (escala), uma ação educativa e outra medida
pós-ação (escala) para que se alcançasse margem comparativa.
Tendo a APAC como local de investigação, objetivou-se confrontar dados antes
e depois da ação educativa, o que exigiu uma análise de natureza quanti-qualitativa.
Quanto à natureza qualitativa, como a pesquisa se deu em um ambiente natural, onde os
dados coletados foram predominantemente descritivos, a preocupação com o processo
foi tão importante quanto com o produto. Sobre este procedimento misto, Câmara
(2013, p. 180) afirma que:
Há de se “deitar” o olhar sobre os objetivos propostos que demandaram estas
opções. A utilização de procedimentos mistos em pesquisas sociais é bastante
usual, pois permite a apreensão do fenômeno e do objeto de estudo por
prismas, por vezes, distintos.

Assim, quantificar os dados coletados foi um exercício complementar que se
associou nesta pesquisa e nos permitiu apreender nosso objeto de estudo.
Ao se escolher uma pesquisa que se fundamentava no exercício prático e
dialético instaurado entre pesquisador e participantes de pesquisa, aproximou-se da
perspectiva da pesquisa-ação, que assim define Franco (2005, p.489):
A pesquisa-ação, estruturada dentro de seus princípios geradores, é uma
pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício
pedagógico, configurado como uma ação que “cientificiza” a prática
educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e
emancipação de todos os sujeitos da prática.

Sendo uma pesquisa-ação e, portanto, um exercício pedagógico, ao delimitarmos
o caminho inicial da ação educativa que seria compartilhada, estivemos abertos a
mudar, para que não perdêssemos aquilo que há de mais forte em uma ação educativa: a
escuta. Na perspectiva de Brandão (1985, p. 35),
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Não posso conhecer a realidade de que participam a não ser com eles como
sujeitos também desse conhecimento que, sendo para eles, um conhecimento
do conhecimento anterior (o que se dá ao nível de sua experiência cotidiana)
se torna um novo conhecimento.

Quanto aos instrumentos que foram utilizados nesta pesquisa, enumeram-se: (1)
questionário – para se ter um conhecimento do perfil dos participantes que foram
envolvidos na ação educativa; (2) Escala para medida do Nível de Satisfação Geral com
a Vida (NSV): escala de item único que pede avaliação dessa condição numa escada de
1 a 10 apresentada graficamente (1=a pior vida e 10=a melhor vida), aplicada antes e
depois da ação educativa. Considerada como avaliação subjetiva da qualidade de vida,
refere-se ao que as pessoas idosas pensam e como elas se sentem sobre suas vidas,
quando se trata do bem-estar subjetivo; (3) e as respostas às cartas enviadas,
instrumento que será detalhado em “AÇÃO EDUCATIVA: O MOMENTO DA
POIESIS”. Tais instrumentos permitiram realizar, com complementaridade, a coleta dos
dados.
Sobre a escala (NSV) utilizada, é importante ressaltar que se trata de um
instrumento de autopreenchimento, traduzido pela imagem de uma escada. Sobre a
validação e eficiência desta escala, utilizada no Brasil desde o final dos anos 90,
Oliveira e Queiroz (2012, p.04) ressaltam que
Atualmente, os instrumentos de bem-estar subjetivo mais utilizados em
pesquisas são a Escala de Satisfação de Vida e as Escalas PANAS (Positive
and Negative Affct Schedule – Escala de Afetos Negativos e Positivos). A
Escala de Satisfação com a Vida foi desenvolvida para analisar como se
encontra a satisfação de vida global em adultos e jovens, assim como, em
pessoas idosas. No Brasil, a escala foi adaptada para seu uso por Giacomoni e
Hutz (1997) e apresenta os resultados coerentes com os americanos.

Os resultados percebidos pela aplicação da escala, antes e depois da ação
educativa, foram analisados à luz da estatística, garantindo, quantitativamente, mostrar a
variação do bem-estar dos idosos. Sobre o uso da Estatística, ressalta Ciraudo (2015,
p.12):
A Estatística pode ser vista em suas inúmeras aplicações como um método de
descobrir as relações de dependências entre causas e efeitos de um fenômeno
qualquer, um instrumento lógico, fundado em um método indutivo, que visa
descobertas para a melhoria do universo estudado.

O ato de quantificar informações não nos afastou da subjetividade desta pesquisa
que investiga pessoas idosas, ao contrário, nos permitiu uma abordagem quantitativa e
qualitativa que, sendo distintas, são também complementares. Já os dados coletados
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com o questionário e a ação educativa foram analisados sob a ótica da Análise de
Conteúdo, que, para Bardin (2011, p,47) é definida desta forma:
O termo análise de conteúdo designa: um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Nesse modelo de análise, utilizado como meio e não como finalidade, o
pesquisador pode compreender as características e estruturas que estão juntas aos
trechos de mensagens analisadas, buscando significações que podem estar caminhando
por meio delas. De acordo com Caregnato e Mutti (2006, p.14),
A maioria dos autores refere-se à Análise de Conteúdo como sendo uma
técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e
objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto
replicáveis ao seu contexto social. Na Análise de Conteúdo, o texto é um
meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades
de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as
representem.

Assim, a Análise de Conteúdo nos permitiu agrupar as unidades de análise que
constituíram categorias, ou seja, fazê-lo por frequenciamento (repetição de conteúdos
comuns à maioria dos respondentes) ou por relevância implícita (tema importante que
não se repete no relato de outros respondentes, mas que guarda em si, riqueza e
relevância para o estudo). Tal recurso foi importante para uma pesquisa que buscou
compreender o que os participantes pensavam antes e depois da ação educativa.
Dito isso, estamos cientes de que os resultados advindos desta pesquisa não
podem ser generalizados e, menos ainda, serem considerados como extrato em outros
locais, épocas e grupos.

4.2 A AÇÃO EDUCATIVA
Ao pensarmos nossa pesquisa de forma que agregasse algo aos idosos da APAC
sanjoanense, daí a pesquisa-ação, partimos da premissa de que “Se a educação sozinha
não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000).
Assim, vimos, em nossa pesquisa, bem mais que oportunidades de coletar dados;
vislumbramos a oportunidade de compartilhar a poiesis em meio ao ambiente prisional,
entendendo a educação como mudança e como partilha do sensível.
Acreditamos que a opção por uma pesquisa-ação tenha acontecido em um dos
encontros do Núcleo de Estudos: Corpo, Cultura, Expressão e Linguagens (NECCEL),
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no Departamento de Ciências da Educação, da Universidade Federal de São João delRei (UFSJ), durante a discussão do livro “Vidas precárias” de Judith Butler. Na
oportunidade, discutíamos sobre os poemas feitos pelos presos de guerra de
Guantánamo e o seu tom, ainda que desesperado, libertador. Estando sobre o poder do
Estado, aqueles sujeitos tiveram seus corpos “roubados” e esta era a discussão: o poder
do estado sobre os corpos, como relata Butler (2019, p.49):
O corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, agência: a pele e a carne nos
expõem ao olhar dos outros, mas também ao toque e à violência, e os corpos
também ameaçam nos transformar na agência e no instrumento de tudo isso.
Embora lutemos por direitos sobre nossos próprios corpos, os próprios corpos
pelos quais lutamos não são apenas nossos. O corpo tem sua dimensão
invariavelmente pública. Constituído como um fenômeno social na esfera
pública, meu corpo é e não é meu.

Um corpo que sou, enquadrado pela sociedade, mas que não me pertence, pois
estou sob a custódia do Estado e atendo aos anseios de uma “justiça” que para ser plena,
precisa ser perversa, parece ser uma das aproximações possíveis das ideias de
“enquadramento do corpo” e da “precariedade da vida” (BUTLER, 2019). Ao
pensarmos em nossos participantes de pesquisa como “corpos sob custódia do Estado”,
pensamos no poder que aqueles poemas tiveram para os corpos daquelas pessoas presas
em Guantánamo e enxergamos uma potente ação: oferecer contato com a poiesis e
proporcionar a conexão com o seu “eu”, este foi o nosso pensamento inicial. Gostamos
de usar o termo “inicial”, pois em uma pesquisa-ação não podemos pensar em uma ação
completa sem ouvir os nossos participantes, ainda que representados por alguém.
Assim, definidos os procedimentos, iniciaríamos a nossa ação no dia 20 de
março de 2019, com o questionário sociodemográfico e a seguinte organização da ação
educativa:
Planejamento da ação educativa baseada na poiesis
Número de encontros: 10 (dez)
Frequências dos encontros: Duas vezes por semana (horários escolhidos pela
instituição e idosos).
Duração de cada encontro: 1hora
Período de execução do projeto: março a abril de 2020
Público envolvido: Idosos da APAC de São João del-Rei que sejam voluntários e
autorizados pela instituição.
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Resumo das ações:
Os recuperandos da APAC, que foram convidados e autorizados a participarem
da ação educativa baseada na poiesis, serão submetidos a dois encontros semanais,
mediado pelo pesquisador, em que os textos provocadores serão poemas, músicas e
imagens que tratem da velhice em vieses variados, ou seja, serão estudados textos,
escritos e visuais, de autores que se valeram de diferentes representações de mundo,
desnudando o cotidiano e o ser humano, principalmente no que diz respeito ao tema da
velhice. Serão escolhidos textos que tiveram uma perspectiva de “perda” e outros que
trataram do tema numa perspectiva de “ganho”, despertando assim discussões sobre a
visão pessoal acerca da velhice. A escrita sobre a velhice será proposta antes e depois da
ação para efeito comparativo.

ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS ENCONTROS

1º Momento (5 min.):
Momento de relaxamento com uma música.

2º Momento (20 min.):
Para aguçar a oralidade, neste momento será utilizada uma imagem, impressa no
formato de pôster, e o seguinte questionamento: “O que eu vejo nesta imagem?” e “ O
que ela me faz pensar?”

3º Momento (10 min.):
Cada um vai escrever, em cima da imagem, uma palavra que defina esta representação.
Este pôster será colado no ambiente de reunião.

4º Momento (40 min.):
Leitura de dois poemas impressos em formato de pôster e fruição com estes poemas e
textualização dos mesmos.

5º Momento (10 min.):
Cada um vai escrever, no pôster dos poemas, uma palavra que defina o sentimento que
cada um trouxe para eles. Este pôster será colado no ambiente de reunião.

5º Momento (5 min.):
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Discussão sobre o encontro seguinte.
Porém, na semana marcada para iniciarmos os trabalhos, passamos a viver um
momento totalmente atípico em decorrência da pandemia do COVID 19, assim, a
realidade no local de nossa pesquisa mudou muito: o acesso aos participantes ficou
restrito; o contato físico (visitas) foi proibido; cartas, bilhetes e outros foram
temporariamente suspensos. Era o início de uma espera para um replanejamento.
Passados quatro meses, as cartas, bilhetes e outros métodos de comunicação à
distância foram autorizados pela instituição e, atendendo a realidade que se pôs, um
novo planejamento foi feito:
Planejamento da ação educativa baseada na poiesis
Número de cartas pessoais: 10 (dez)
Frequências das cartas: Uma vez por semana (serão entregues aos gestores da
instituição, que entregarão aos idosos).
Tempo que os idosos ficarão com as cartas: 3 (três) dias
Período de execução do projeto: agosto e setembro de 2020
Público envolvido: Idosos da APAC de São joão del-Rei que são voluntários e
autorizados pela instituição.
Resumo das ações:
Os recuperandos da APAC, que foram convidados e autorizados a participarem
da ação educativa baseada na poiesis, receberam uma carta, semanalmente, remetida
pelos pesquisadores, em que os textos provocadores serão poemas, músicas e imagens
que tratem da velhice em vieses variados, ou seja, serão enviados/recebidos textos,
escritos e visuais, de autores que valeram-se de diferentes representações de mundo,
desnudando o cotidiano e o ser humano, principalmente no que diz respeito ao tema da
velhice. Foram escolhidos textos que tiveram uma perspectiva de “perda” e outros que
trataram do tema numa perspectiva de “ganho”, despertando assim discussões sobre a
subjetividade da velhice. Também foi proposta uma escrita sobre o que é velhice para o
participante, antes e depois da ação, para efeito comparativo.

ORGANIZAÇÃO DAS CARTAS
1ª parte:
Uma mensagem de cordialidade.
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2ª parte:
Um poema ou uma letra de canção e o seguinte questionamento: “O que este poema me
fez sentir?” e “O que ele me fez pensar?” para ser respondido na carta.
3ª parte:
Uma imagem e o seguinte questionamento: “O que vejo nesta imagem?” e “ O que ela
me faz pensar?” para ser respondido na carta.
4ª parte:
Espaço para sugestão.
Feitas as alterações no projeto da Ação Educativa baseada na poiesis,
começamos a enviar semanalmente as dez cartas. Cada uma com um objetivo, todas
com a mesma importância.

As dez cartas
A primeira carta, denominada Carta inicial, foi composta de questionário
sociodemográfico, perguntas relacionadas à velhice e à experiência de ser idoso na
APAC, além da escala NSV (anexo 06).
O primeiro objetivo específico desta pesquisa-ação foi alcançado ao planejarmos
e oferecermos a ação educativa: 1- Desenvolver uma ação educativa com idosos da
APAC sanjoanense, através de cartas e apoiando-nos na poiesis. As perguntas feitas na
Carta Inicial e repetidas ao fim da ação, através da Carta Final, foram fundamentais
nesta pesquisa, pois subsidiaram uma análise sobre as concepções de velhice, dos
participantes, antes e depois da ação. Um dos três objetivos específicos desta pesquisa:
2- Investigar o que o grupo de idosos da APAC sanjoanense pensa sobre velhice antes e
depois de uma ação educativa baseada na poiesis. Já a escala, aplicada antes e depois da
ação educativa, contribuiu com a verificação do terceiro objetivo específico desta
pesquisa: 3- Avaliar os se a ação educativa teve efeito no bem-estar subjetivo de um
grupo de idosos da APAC sanjoanense.
Nesta pesquisa de mestrado, as 08 (oito) cartas intermediárias levaram poemas,
imagens e canções, portanto momentos de leitura e fruição, às pessoas idosas. A seleção
de tais dispositivos exigiu pesquisa e embasamento teórico e esperamos que possam ser
utilizadas em outras pesquisas e/ou práticas educativas. Assim, sabendo que elas
constituem parte fundamental desta, que é uma pesquisa-ação, optamos por não as
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apresentar como anexo. Para refletirmos sobre o caminhar da ação, apresentaremos
estas cartas que, em um cenário pandêmico, se tornaram ainda mais importantes diante
da dor dos outros, idosos, isolados (sem visitas), que se encontravam em privação de
liberdade, em um cenário atípico.

Carta inicial
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Imagem 3- Carta Inicial
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

Quanto ao uso do questionário sociodemográfico em pesquisas educacionais, é
importante entendermos que nenhum participante é igual ao outro e é nesta
heterogeneidade que reside a essência de pesquisa. Ao pensarmos em nossos
participantes e em suas velhices, entendemos que levantar o perfil sociodemográfico foi
fundamental para a nossa análise e construção de nossas conclusões.
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Carta 02
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Imagem 4- Carta 02
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento deste poema teve como objetivo: suscitar lembranças familiares
e relações cotidianas com crianças (filhos, netos, sobrinhos...).
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: colocar em discussão a ideia
de que idosos são frágeis, parados e, por isso, não devem se expor a riscos ou situações
inusitadas.
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Carta 03
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Imagem 5- Carta 03
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento deste poema teve como objetivo: expor uma visão bem
desanimadora e pessimista sobre a velhice.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: suscitar discussões acerca do
caráter físico da velhice, nesta imagem provocado pelas mãos enrugadas.
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Carta 04
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Imagem 6- Carta 04
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento deste poema teve como objetivo: provocar reflexões sobre este
olhar para si, uma autocrítica baseada na transição temporal.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: estimular dúvidas quanto ao
que mais importa nesta imagem: o olhar (aspectos psicológicos), a pele enrugada
(aspectos físicos) ou ambos.
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Carta 05
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Imagem 7- Carta 05
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento desta canção teve como objetivo: provocar reflexões sobre a
importância de superar desafios e prosseguir a caminhada da vida.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: despertar comentários sobre
as (os) companheiras (os) que os participantes têm (ou não).
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Imagem 8- Carta 06
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento deste poema teve como objetivo: expor uma visão positiva e
esperançosa sobre a velhice.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: suscitar discussões acerca
dos afetos e da convivência familiar.
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Carta 07
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Imagem 9- Carta 07
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento desta canção teve como objetivo: provocar reflexões sobre o
tempo que passou e o tempo que se tem para viver, contrapondo estas visões.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: despertar comentários sobre
os vícios e sobre os prazeres da vida.
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Imagem 10- Carta 08
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento desta canção teve como objetivo: suscitar lembranças sobre
abandonos e sobre a ideia de que “os pais fazem tudo pelos filhos e nem sempre os
filhos retribuem.”
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: provocar discussões sobre a
solidão e a introspecção.
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Carta 09
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Imagem 11- Carta 09
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

O compartilhamento desta canção teve como objetivo: finalizar a ação com uma
visão de que a velhice é tudo o que a pessoa idosa quiser dela.
O compartilhamento desta imagem teve como objetivo: estimular reflexões sobre a
morte e, ao mesmo tempo, sobre a vida.
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Carta Final
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Imagem 12- Carta Final
Fonte: Feita pelo autor, 2020.

Esta foi a décima e última carta, o fim de uma ação educativa que se baseou na
poiesis e objetivou provocar, sensível e criticamente, os participantes: homens idosos
que envelheceram no cárcere e homens condenados depois de entrarem na velhice.
Acima de tudo, sendo pessoas de direito, idosos merecem uma educação humanizada.
Os resultados desta pesquisa-ação serão apresentados neste último tópico, desta última
seção.
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4.3 RESULTADOS E ANÁLISE: O QUE ESTAS VOZES FALAM?
O primeiro dado coletado, apresentado no gráfico 5, traz o estado civil dos
participantes, algo importante de ser observado já que a solidão é um sentimento
comum aos que estão privados da liberdade e pode influenciar no grau de satisfação
com a vida.

ESTADO CIVIL
7
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4
3
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0
Casado

Solteiro

Viúvo

Separado

Amasiado

Gráfico 5 – Estado Civil
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Entre os 08 (oito) que têm companheiras, casados e amasiados, observamos que
todos se encontravam entre os degraus 01 e 05 do NSV, isso se justifica na imagem da
carta 04, em que alguns evidenciam a saudade que sentem e a preocupação com as
companheiras que estão em casa. Entre os 02 (dois) que se encontravam na situação de
viúvo, um se posicionou no degrau 01 do NSV e na carta 04, demonstrou estar com
saudade de sua esposa falecida ao relatar: “A imagem faz lembrar de quando tinha
minha esposa” (Assis).
Sobre a relação de troca, Ornish (1998, p.36) ressalta que a pessoa idosa ganha
com o afeto recebido, mas ganha ainda mais com o apoio oferecido:
Em um estudo com mais de setecentos idosos, por exemplo, os efeitos da
velhice tinham mais a ver com o quanto eles contribuíam para a sua rede de
apoio social do que com o que recebiam dela. Quanto mais amor e apoio eles
ofereciam, mais se beneficiavam.
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Assim, estar no ambiente prisional se mostra um fator prejudicial nesta troca que
é permeada por regras e restrições.
Conforme já foi apresentado neste trabalho, todos os recuperandos da APAC
têm acesso à educação, assim, o gráfico 6 evidencia apenas um dado historicamente
conhecido: que boa parte dos idosos de hoje não tiveram acesso à educação formal no
‘tempo certo’ ou tiveram, mas não conseguiram concluir a educação básica.
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0
SIM, ESTOU CURSANDO O SIM, ESTOU CURSANDO O
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

NÃO, POIS CONCLUI O
ENSINO MÉDIO

NÃO, POIS EU CONCLUI O
ENSINO SUPERIOR

Gráfico 6 – Estudo
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Diante dos dados apresentados no gráfico 6, é possível afirmar que os
participantes de nossa pesquisa sabem ler e escrever com autonomia. Quanto a relação
deste dado de escolarização com mudanças significativas no Nível de Satisfação com a
Vida (NSV), antes e depois da ação, não observamos nada que merecesse destaque.
Seguindo a análise, tocamos em um dos assuntos mais delicados deste
levantamento sociodemográfico: a frequência de visitas que os participantes tinham
antes da pandemia, já que no período de pandemia este direito foi suspenso pela
segurança física de cada um, e sobre quem mais os visitava. A visita, no sistema
prisional, é fator relevante, pois evidencia, negativa ou positivamente, um sentimento
comum entre os presos: a sensação de solidão.
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ANTES DA PANDEMIA, VOCÊ RECEBIA VISITAS?
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Gráfico 7 – Visitas 01
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

No gráfico 7, observamos que dois terços dos participantes recebiam visita
frequentemente. Entre os 10 (dez) que recebiam visita sempre, 08 (oito) são os casados
e amasiados. Entre os 03 (três) que recebiam visita somente às vezes, 02 (dois) são
viúvos e 01 (um) divorciado.
Ao correlacionar os participantes que tiveram maior mudança no NSV, antes e
depois da ação, destacamos que entre os 02 (dois) que nunca recebiam visita, 01 (um) é
solteiro e posicionou o NSV no degrau 01, antes da ação, e reposicionou no degrau 08,
após a ação, dado significativo para o nosso trabalho.
As relações deste item com a imagem da Carta 05 e o poema da Carta 07, ambos
relacionados à família, são bem evidentes. Indagados sobre o que a imagem 05 os fez
pensar, algumas respostas foram: “Fez pensar que apesar da velhice ainda somos
amados.” (Graciliano); “Quando tinha contato com minhas netas” (Alencar). Já após a
leitura do poema da Carta 07, eles revelaram: “Lembrei da minha vida” (Ariano); “Já
passei por isso na minha vida.” (Ferreira). As respostam demonstram as possibilidades
de sentidos que as interações com a imagem e o poema trouxeram, revelando reflexões
sobre a família, o amor, o papel social de avós e a própria vida.
Insistimos neste mesmo item com a afirmativa “Quem mais vem aqui é...” para
que eles completassem, não exigimos resposta única. As respostas foram diversas como
demonstra o gráfico 08.
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Gráfico 8- Visitas 02
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Notamos que os irmãos, amigos e esposa são os que mais visitavam os
participantes, tendo em vista que para fazer o registro de visita é necessário comprovar
vínculo familiar, estes amigos, que foram citados oito vezes, podem ser visitas de outros
recuperandos que interagem durante o domingo de visitas. Neste raciocínio, observamos
que 03 (três), dos que marcaram a opção “sempre”, na frequência de visita, apontaram
apenas amigos na afirmativa seguinte, o que pode nos indicar que o número dos que
nunca recebem visita seja maior.
Seguindo nossa exploração pelos dados coletados, entramos no item
personalidade. Neste segmento, os participantes puderam marcar mais de uma opção e o
panorama foi pouco variado, conforme podemos notar no gráfico 09.
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Gráfico 9 – Personalidade
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Todos os 15 (quinze) participantes se avaliaram como comunicativos, um grupo
de 12 (doze) pessoas se autodeclarou como pessimista, nervoso e desinquieto e outros
03 (três) participantes se consideraram otimistas, calmos e parados. A pouca variação
nos revelou um perfil parecido entre os participantes. O grupo que se autodeclarou
otimista, revelou alto NSV antes da ação, degraus 09, 10 e 10 e todos os três
mantiveram o NSV depois da ação, dados que serão apresentados no quadro 5. Este
item também tem relação com o próximo dado levantado.
No quadro 4, destacamos o que os participantes relataram sobre os sentidos que
atribuem à velhice antes e depois da ação educativa (troca das oito cartas).
Quadro 4 – Sentido de velhice
PARTICIPANTES

Andrade
Moraes
Bandeira

RESPOSTA ANTES DA AÇÃO
Experiência de vida com Deus.
Tristeza.
Experiência.

Manoel
Quintana
Mário

Ser feliz.
Tempo de experiência.
Ter muitos anos de vida vivido,
ou seja, com tempo de vida
adquirimos muita experiência.

Olavo

Velhice para mim é uma
experiência muito boa para que
eu curta demais e quero curtir

RESPOSTA DEPOIS DA AÇÃO
É sinal de vida.
A velhice é da natureza.
Velhice para mim é sabedoria e
principalmente respeito.
É ser feliz.
É um aprendizado, é vida.
Velhice para mim não é final da
vida, pois também na velhice
sempre há tempo de aproveitar a
vida.
No decorrer do tempo a gente vai
ficando velho.
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Ferreira
Assis

Alves
Lima
Alencar

Graciliano
Guimarães
Ariano

muito ainda.
Idade avançada
Estado de decrepitude que
passam todos que não morrem
cedo.
Ficar velho é ruim.
Velhice é idade avançada.
É estar de bem com a vida
porque de tudo que fiz na vida é
milagre de Deus.
NÃO RESPONDEU.
Beleza.
NÃO RESPONDEU.

Idade avançada
É o final de uma vida.

Bom, pelo que consegui viver.
Velhice é idade avançada.
É estar de bem com a vida porque
de tudo que fiz na vida é milagre de
Deus.
Cumprir a missão.
É uma vida bem vivida.
Já deu o que tinha que dar.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Ao estabelecermos conexões entre os dados coletados, recortamos do quadro 4
as respostas de dois participantes, que se autodeclararam pessimistas e passaram a ver a
velhice de uma forma diferente depois da ação educativa.
PARTICIPANTES

RESPOSTA

ANTES

DA RESPOSTA DEPOIS DA AÇÃO

AÇÃO
Moraes
Alves

Tristeza.
Ficar velho é ruim.

A velhice é da natureza.
Bom, pelo que consegui viver.

O participante Moraes partiu de um sentimento, provavelmente, momentâneo
para definir a experiência da velhice. Porém, após a ação educativa, percebeu a velhice
em sua essência. Já Alves partiu de uma visão negativa da velhice para uma visão de
valorização do que já viveu. Sobre a velhice e seus efeitos sobre o sujeito, Mucida
(2006, p. 45) questiona:
Se a velhice é ainda determinada em cada época e em cada cultura de forma
diferenciada, acentuamos, os significantes que tentam nomeá-la incidirão
sobre os sujeitos, provocando seus efeitos. Mesmo que cada um só possa
responder sob os auspícios de seus próprios traços, os significantes culturais
– o mal-estar na cultura em cada época – exercem, sem sombra de dúvida,
seus efeitos sobre o sujeito. Afirmamos, portanto, que a velhice é também um
efeito do discurso.

Em diálogo com Mucida (2006), notamos que algumas definições de velhice
seguem pressupostos culturais em conformidade com o pensamento de nossa sociedade.
O termo ‘experiência’, por exemplo, esteve presente nos depoimentos de 05 (cinco)
participantes, dado que nos leva a questionar se a sociedade, realmente, reconhece a
potência da experiência de vida de pessoas idosas.
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Seguindo com a análise, concluímos que os 03 (três) participantes que se
autodeclararam otimistas, refletiram esta personalidade em suas respostas, como se
apresenta no recorte do quadro 4.
PARTICIPANTES

RESPOSTA ANTES DA AÇÃO

Manuel

Experiência.

Alencar

Graciliano

RESPOSTA DEPOIS DA AÇÃO

Velhice para mim é sabedoria e
principalmente respeito.
É estar de bem com a vida porque É estar de bem com a vida porque
de tudo que fiz na vida é milagre de tudo que fiz na vida é milagre
de Deus.
de Deus.
Tempo de experiência.
É um aprendizado, é vida.

Das três respostas dos participantes, duas trazem a palavra ‘vida’, algo antitético
se pensarmos que para muitos idosos a velhice é vista como a aproximação da morte. O
dado revela e reforça a possibilidade de mudança de ótica sobre a velhice, pelos idosos,
quando são afetados por uma ação educativa.
O quadro 5 traz as respostas dos participantes à seguinte a pergunta, feita antes
da ação educativa: “Como é a experiência de ser idoso na APAC?” Tratando-se de um
ambiente prisional, ou seja, um local que os afasta da liberdade, esperávamos que
respostas mais pessimistas pudessem ser dadas, mas o que se observou vai ao encontro
daquilo que se preconiza na APAC: que os recuperandos cumpram a pena de forma
positiva, enxergando a instituição como parceira.
Quadro 5 – Ser idoso na APAC
PARTICIPANTE

Andrade

Moraes
Bandeira
Manoel
Quintana
Mário
Olavo
Ferreira
Assis
Alves
Lima
Alencar
Graciliano
Guimarães

Como é a experiência de ser idoso na APAC?
É uma experiência muito boa, porque é um lugar onde todo
mundo respeita um ao outro e gosto muito de ser idoso na
APAC.
Me tratam bem.
O melhor lugar que já passei.
Sem sombra de dúvidas é muito melhor do que “está” no
sistema comum.
É uma experiência diferente porque nunca imaginei de “está”
aqui.
Aqui o Estatuto do idoso é cumprido.
Boa.
Boa experiência.
Boa, pelo cuidado da APAC.
Uma experiência boa.
É boa.
Lembro coisas boas pra mim.
Experiência de aprendizado.
Péssima.
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Sou mais ou menos bem tratado.

Ariano

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Conforme pode ser visto no quadro 5, somente o participante Guimarães disse
que a experiência estava sendo péssima, os outros quatorze participantes avaliaram de
forma razoável à positiva esta experiência. Outra resposta curiosa foi a do participante
Mário, que ressaltou que a instituição cumpre aquilo que está previsto no Estatuto do
idoso. Este conhecimento pode ter sido adquirido em alguma formação da instituição, já
que este mesmo participante, no item 10 da Carta Inicial, quando perguntado se “A
APAC já criou alguma ação como palestras, oficinas, estudos que contribuíssem com
sua visão sobre velhice e como foi esta contribuição?” respondeu que “Sim, palestras.
Foi uma experiência boa porque aprendi muito”. As demais respostas, para esta
pergunta, seguem no quadro 6.
Quadro 6 – Oportunidades criadas pela APAC
PARTICIPANTE

Andrade
Moraes
Bandeira
Manoel
Quintana
Mário
Olavo
Ferreira
Assis
Alves
Lima
Alencar
Graciliano
Guimarães
Ariano

A APAC já criou alguma ação como palestras, oficinas, estudos
que contribuíssem com sua visão sobre velhice e como foi esta
contribuição?
Contribuição muito gratificante para mim, porque hoje em dia
na APAC eu estudo e trabalho.
Já, a Assistência social vem fazendo bom trabalho.
Me contribuiu muito com estudos, tanto que me formei aqui.
Até o momento não.
Sim, palestras. Foi uma experiência boa porque aprendi muito.
Já fiquei na horta.
Foi boa e contribui muito.
A assistência social tem um curso, um projeto muito bom.
Sim.
Sim, inovadora e única.
Sim, através da funcionária A.....
Sim, palestras.
Esta ação que está sendo voltada para a melhor idade, para
mim está sendo de grande valia para minha vida.
Sim, trabalhos.
Sim, palestras e trabalhos.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

A maioria dos participantes ressalta que a APAC tem promovido palestras e
estudos sobre o tema velhice, algo positivo se pensarmos na dimensão que este
(re)conhecimento pode significar para estas pessoas idosas privadas de liberdade.
Na segunda pergunta da Carta Final, os participantes puderam descrever a
potência que a ação-educativa teve para cada um. Heterogêneos que são, foram muitas
as respostas que seguem no quadro 7.
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Quadro 7 – Mudanças acerca do conceito de velhice.
PARTICIPANTE

Andrade
Moraes
Bandeira

Manoel
Quintana
Mário

Olavo
Ferreira
Assis
Alves
Lima
Alencar
Graciliano
Guimarães
Ariano

Depois de ler poemas, ter contato com as canções e ver estas
imagens, alguma coisa mudou na sua forma de ver a velhice?
Sim, porque quero ir além
Sim, mudou muito.
Sempre vi a velhice de uma forma muito séria, porque eu,
quando era jovem, eu gostava de conversar com pessoas
idosas, então aprendi amá-los e respeitá-los.
Sim, ver a vida de outro modo.
Mais coragem para viver a vida.
Com certeza, os poemas e as canções me fizeram ver que
sempre há tempo de recomeçar, ser feliz e ser grato pela vida
que Deus me deu.
Sim.
Sim, experiências...
Não
Mudou para melhor.
Sim, mudou muitas coisas.
Sim.
Sim.
Não, pois sempre tive muito orgulho da minha velhice.
Não.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Analisando as repostas dadas, podemos observar que doze mudaram a
concepção que tinham sobre velhice, depois de passarem por esta pesquisa-ação. Já três
não mudaram a concepção que tinham acerca da velhice, foram eles: Assis, Guimarães e
Ariano. Voltando ao quadro 5, podemos ver que realmente a variação das respostas de
Assis e de Guimarães pouco se modificaram. Quanto ao Ariano, no primeiro momento
ele não respondeu e, após a ação já foi capaz de responder, o que mostra que talvez não
tenha conseguido expressar algo que já pensava desde o primeiro momento ou que
houve sim uma mudança em comparação ao primeiro e ao segundo momento, como
destacamos:

Assis

Guimarães
Ariano

Estado de decrepitude que É o final de uma vida.
passam todos que não morrem
cedo.
Beleza.
É uma vida bem vivida.
NÃO RESPONDEU.
Já deu o que tinha que dar.
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Finalizando a descrição dos resultados, temos no quadro 8 as respostas do Nível
de Satisfação com a Vida (NSV) antes e depois da ação educativa baseada na poiesis.
Didaticamente, as cores foram utilizadas para marcar os apontamentos de cada
participante, sendo o azul atribuído aos que melhoraram o grau de satisfação com a vida
após a ação e cinza para aqueles que mantiveram a mesma avaliação.
Quadro 8 – Resultados da escala NSV
PARTICIPANTES

Andrade
Moraes
Bandeira
Manoel
Quintana
Mário
Olavo
Ferreira
Assis
Alves
Lima
Alencar
Graciliano
Guimarães
Ariano

NSV ANTES
DA AÇÃO
4
5
10
5
7
5
1
5
5
8
4
10
9
2
1

NSV DEPOIS
DA AÇÃO
7
7
10
6
7
5
6
5
8
9
6
10
9
9
5

ALTERAÇÃO
+3
+2
0
+1
0
0
+5
0
+3
+1
+2
0
0
+7
+4

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Analisando os dados do quadro 8, observamos que nove participantes
aumentaram o NSV e seis mantiveram os índices. O maior desvio padrão foi do
participante Guimarães (+7), vale ressaltar que ele apresentou uma visão positiva sobre
a velhice antes e depois da ação e relatou não ter mudado sua opinião sobre a velhice
depois desta ação. Este participante também foi o único a destacar que a experiência de
ser idoso na APAC é “péssima”. Entre aqueles que se autodeclararam otimistas
(Bandeira, Alencar e Graciliano) destaca-se a elevada pontuação (NSV) antes e depois
da ação educativa.
A porcentagem de pessoas idosas, que tiveram aumento do Nível de Satisfação
com a Vida (NSF), foi de 60% e dos que mantiveram inalterados foi de 40%. Entre os
que mantiveram o mesmo NSV, dois possuíam atribuição 5, ou seja, começaram e
terminaram a ação com o mesmo NSV, já os outros quatro mantiveram um NSV acima
de 70%. Entre os nove que aumentaram o NSV, quatro continuam com atribuições
inferiores a 70%, quatro superaram esta porcentagem e um já estava com atribuição
superior a 70%.
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Um último e importante apontamento é que ao longo da ação, no final de cada
carta, os participantes tiveram a oportunidade de sugerir mudanças, tecer críticas entre
outras contribuições. A partir dessa prerrogativa, tivemos algumas sugestões como se
observa no quadro 9.

Quadro 9 – Considerações dos participantes ao longo da ação
PARTICIPANTES:

Andrade
Moraes
Bandeira
Manoel
Quintana
Mário
Olavo
Ferreira
Assis
Alves
Lima
Alencar
Graciliano
Guimarães
Ariano

Considerações ao longo do trabalho:
Gostei muito desta música do Sérgio Reis, ouvia muito este LP.
Gosto muito dos poemas e das imagens.
Seria legal a gente ouvir as músicas.
Seria ótimo se a gente pudesse continuar, gosto muito dos
textos.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Observa-se que as considerações destacadas são positivas e apontam para uma
expectativa de continuidade da ação educativa, quem sabe como um projeto, algo
interessante se pensarmos que um dos objetivos da pesquisa era entender se (e como) a
ação afetaria estas pessoas idosas. O apontamento de Ferreira: “Seria legal a gente ouvir
as músicas” aponta para uma cicatriz desta pesquisa, deixada pela pandemia, pois se as
ações tivessem sido feitas, presencialmente, as músicas e os poemas seriam
compartilhados de outras formas. Já a frase escrita por Andrade revela que ele foi
transportado para outro tempo, o que demonstra a potência comunicativa da linguagem
artística (música).
Diante dos resultados, podemos inferir que:
1- O grupo de homens idosos, da APAC sanjoanense, que participou desta pesquisaação, foi afetado em suas concepções acerca da velhice.
2- A ação educativa teve impacto positivo no bem-estar subjetivo dos participantes da
pesquisa.
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3- A ação educativa, através de cartas baseadas na poiesis, desenvolvida com homens
idosos da APAC sanjoanense, demonstrou ser potente como experiência pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão orientadora de nossa pesquisa, “O que pode uma ação educativa,
baseada na poiesis, quando compartilhada com pessoas idosas privadas de liberdade?”,
nos moveu ao longo do trabalho e nos levou a problematizar: o (não) lugar das pessoas
idosas nas pesquisas em Educação; a importância de (mais) ações educativas voltadas
para pessoas idosas privadas de liberdade; os desafios para a pesquisa de campo, em
tempos de Pandemia.
A necessária ampliação de pesquisas com pessoas idosas no campo da Educação
parte da premissa de que o cenário etário da população brasileira vem se alterando, fato
que não pode ser negado pelas e pelos pesquisadores da área. As ações educativas nos
espaços de privação de liberdade precisam ser publicizadas para inspirar educadoras e
educadores que atuam nesses lugares. Em tempos de Pandemia, pesquisas de campo
podem ser adaptadas. Sem a presença física (o corpo a corpo), pesquisadores e
participantes podem se sentir afetados, por exemplo, pelo gênero epistolar (a troca de
cartas como meio de comunicação).
Diante dos resultados de nossa pesquisa, foi possível perceber que a pessoa idosa
privada de liberdade, que cumpre pena na APAC de São João del-Rei, é tratada com
dignidade e respeito. Fica claro nas falas dos idosos recuperandos que, apesar de toda a
frustração pela perda do bem maior que pode ter o ser humano, que é a liberdade, eles
de fato não perdem nenhum outro direito. Acessos à educação, saúde, lazer e cultura,
muitas vezes negados à pessoa idosa em liberdade, no ambiente prisional da APAC
sanjoanense são garantidos como preconizam as nossas legislações.
Esta pesquisa, além de levar aos recuperandos oportunidades diretas de contato
com a arte, também os ajudou no desenvolvimento da leitura e escrita, domínios estes
que muitos só atingiram depois de adultos e que são de suma importância em uma
sociedade grafocêntrica. Acreditamos que a ação educativa, por nós criada, poderá
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ajudar no projeto educativo da APAC, garantindo um dos seus pilares e estimulando a
criação de outras ações, já que essa por nós desenvolvida foi entregue à instituição. Tal
qual escreveu um dos participantes: “Seria ótimo se a gente pudesse continuar”. Quem
sabe outros educadores da APAC possam criar um projeto de leitura e escrita para
compartilhar com outros grupos futuramente, presencialmente.
Neste estudo, tivemos como limitações: (1) o isolamento social em virtude da
pandemia do Covid19, que impossibilitou um contato físico entre pesquisadores e
participantes desta pesquisa; (2) a pouca bibliografia sobre a poiesis enquanto ação
educativa para idosos; e (3) a reduzida amostra.
Concluímos que, em um cenário tão desafiador quanto o da Pandemia, a
linguagem artística (poemas, imagens e canções) foi potente para a dimensão poética da
existência humana na velhice. Pelo poder da linguagem, a ação educativa baseada na
poiesis colocou em movimento os sentidos de velhice e serviu para se pensar algumas
aproximações e distanciamentos entre o educador e os educandos, considerando-os
ensinantes, aprendentes e (re)criadores de um mundo melhor para si mesmos e para
pessoas de todas as idades.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Prezado presidente da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC),
A pesquisa “A escrita de si como ação educativa: um estudo de caso com
idosos da APAC sanjoanense”, que está sob nossa responsabilidade, objetiva ter como
sujeitos de pesquisa um grupo de recuperandos da APAC de São João del-Rei - MG,
unidade masculina e feminina. Assim, cientes de que estes estão sob sua
responsabilidade legal, gostaríamos de apresentarmos o projeto para que julgue, a
priori, se é do interesse da instituição o aceite de participação. Reforçamos que, uma
vez autorizada a pesquisa, os sujeitos também terão autonomia para escolher se querem
ou não participarem deste estudo.
Esta pesquisa objetiva compreender o significado de velhice, para idosos,
homens e mulheres, recuperandos da APAC, antes e depois de uma ação educativa
baseada na leitura e escrita de poemas, inspirado nos círculos de cultura freireano.
Assim, mais que problematizar o envelhecimento e seus processos no meio educacional
prisional, nesta pesquisa, pretendemos entender o papel da arte, neste caso, a poesia, na
construção da identidade dos sujeitos idosos na APAC de São João del-Rei, e por isso, o
critério de escolha dos participantes será somente o de pertencer ao grupo que a
Organização Mundial da Saúde (OMS), considera como idoso, indivíduos com 60 anos
ou mais. O critério de exclusão, assim, é o de não ter atingido essa idade até o início
desta pesquisa.
A participação dos sujeitos aqui mencionados, que estão sob sua
responsabilidade, é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia
para decidir se quer ou não que eles participem, assim como eles, posteriormente, terão
o mesmo direito. É importante destacar que tanto você, responsável legal por eles,
quanto cada um, mesmo que aceitem, agora, participarem, poderão desistir de iniciar ou
parar a qualquer momento a pesquisa. Esta garantia ainda prevê que o fato de não
quererem participar, em qualquer momento da pesquisa, não trará qualquer penalidade à
instituição ou ao indivíduo. Contudo, a participação é muito importante para a execução
de nossa pesquisa.
Saiba que em qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você
e/ou os recuperandos da APAC poderão solicitar a nós informações sobre sua
participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato
explicitados neste documento. Nós, enquanto pesquisadores, não utilizaremos os nomes
dos envolvidos em nossas transcrições, comentários e conclusões, portanto,
utilizaremos nomes fictícios que serão intransferíveis, isso garantirá total privacidade a
eles. Os resultados da pesquisa estarão a sua disposição e ninguém será identificado em
nenhuma publicação que possa resultar esta pesquisa.
Caso autorize a participação dos recuperandos, vamos, de início, pedir que
respondam um questionário sociodemográfico com perguntas básicas como: idade,
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sexo, estado civil, escolarização e tempo de estada na APAC e pediremos também que
completem uma escala, instrumento muito importante para a nossa pesquisa, de fácil
manuseio, estas duas ações deverão demorar cerca de 20 minutos, no máximo. Em outro
momento, faremos uma entrevista que deverá durar aproximadamente 30 minutos,
composta por 03 (três) perguntas que deverão ser respondidas com muita naturalidade,
de acordo com a possibilidade de contribuição deles no momento. A partir daí, eles
serão convidados a participarem de 08 (oito) encontros semanais com duração de 1hora
e 30 minutos cada. Os dias da semana e os horários destes encontros serão acordados
com a instituição em diálogo com o grupo, atendendo a todos em suas necessidades.
Nestes encontros, vamos ter contato com o gênero textual poema, faremos leituras e
produções do gênero, assim como discussões sobre o tema dos mesmos. Após nossos
encontros, e para finalizarmos, repetiremos a aplicação da escala e, novamente, a
entrevista nos mesmos moldes da primeira, com a mesma duração de aproximadamente
30 minutos.
Esta pesquisa tem alguns riscos, que se limitam ao desconforto causado pela
entrevista e pela participação nos encontros. Mas, para diminuir a chance desses riscos,
será respeitado o tempo de cada um, o conforto em externar sua fala, além de
garantirmos que os sujeitos poderão pedir a interrupção momentânea ou até mesmo
definitiva de participação em qualquer uma das etapas do processo desta pesquisa, sem
que isso te traga qualquer tipo de dano ou penalização. É importante ressaltar que esta
pesquisa, além de trazer aos recuperandos oportunidades diretas de contato com a arte,
ajudará no projeto educativo da APAC, estimulando a criação de ações educativas, já
que esta ação será entregue à instituição na forma de um projeto de leitura e escrita e
vocês poderão utilizá-lo em ações futuras com outros grupos.
Reforçamos que em nenhum momento da pesquisa será feito imagens por meio
de máquinas fotográficas ou vídeos, já que isto não trará nenhum valor científico ao
projeto de pesquisa em questão. Os dados coletados ao longo da pesquisa serão
armazenados em arquivos impressos e digitais, assim como os resultados, mas somente
nós pesquisadores teremos acesso aos mesmos. Eles ficarão arquivados por um período
de 05 (cinco) anos. Decorrido este tempo, nós, pesquisadores responsáveis, avaliaremos
os documentos dando uma destinação final, de acordo com a legislação vigente.
Trataremos da identidade dos sujeitos envolvidos com padrões profissionais de sigilo,
atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde) e utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.
Vale lembrar que esta pesquisa não trará a você ou aos recuperandos nenhum
custo e que também não receberão qualquer vantagem financeira por ele. Por favor,
sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os direitos
dos recuperandos como participantes do estudo. Se outras perguntas surgirem mais
tarde, você também poderá entrar em contato conosco. Este Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que
uma será arquivada por nós, pesquisadores responsáveis, e a outra será fornecida a você,
enquanto responsável pela instituição.
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Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por
objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de
modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da
dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade.

Telefone e Fax – (32) 3379- 5598

-

E-mail: cepsj@ufsj.edu.br

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas
Gerais, cep: 36301-160, Campus Dom Bosco.
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep):
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br

Contato com os pesquisadores responsáveis:
Dêner Henrique de Sousa Reis
Email: dener.reis@educacao.mg.gov.br

Telefone: (32) 98446-0889

Mônica de Ávila Todaro
Email: mavilatodaro@ufsj.edu.br

Telefone: (11) 99604-0105

Eu,
__________________________________________,
RG
nº
____________________, responsável legal pelos sentenciados que cumprem pena na
Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de São João del-Rei,
declaro que entendi os objetivos e condições desta pesquisa e concordo que, sendo da
vontade deles, participem da pesquisa “A escrita de si como ação educativa: um
estudo de caso com idosos da APAC sanjoanense”, que estará sob responsabilidade
dos pesquisadores que, junto a mim, assinam duas vias deste documento.
São João del-Rei-MG, ________ de _______________________ de _____.
Assinaturas:
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ANEXO 05:
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário (a) da pesquisa
intitulada “A escrita de si como ação educativa: um estudo de caso com idosos da
APAC sanjoanense”. Promover o desenvolvimento de pesquisas sobre o
envelhecimento das populações possibilita o apontamento de caminhos para a promoção
de políticas públicas de qualidade, proporcionando, assim, o bem-estar do idoso.
Contudo, mais que problematizar o envelhecimento e seus processos no meio
educacional prisional, nesta pesquisa pretendemos entender o papel da arte, neste caso,
a poesia, na construção da identidade dos sujeitos idosos na APAC de São João del-Rei.
Caso você concorde em participar, vamos, de início, pedir que responda um
questionário sociodemográfico com perguntas básicas como: idade, sexo, estado civil,
escolarização e tempo de estada na APAC. Pediremos também que você complete uma
escala que medirá a sua avaliação pessoal sobre o seu bem-estar subjetivo momentâneo,
é um instrumento muito importante para a nossa pesquisa, mas de fácil manuseio, estas
duas ações deverão demorar cerca de 20 minutos, no máximo. Em outro momento,
faremos uma entrevista com você, que deverá durar aproximadamente 30 minutos,
composta por 03 (três) perguntas que deverão ser respondidas com muita naturalidade,
de acordo com a sua possibilidade de contribuição no momento. A partir daí, você será
convidado a participar de 08 (oito) encontros semanais com duração de 1hora e 30
minutos cada. Os dias da semana e o horário destes encontros serão acordados com o
grupo, atendendo a todos em suas necessidades. Nestes encontros, vamos ter contato
com o gênero textual poema, faremos leituras e produções do gênero, assim como
discussões sobre o tema dos mesmos. Após nossos encontros, e para finalizarmos,
repetiremos a aplicação da escala de avaliação pessoal do bem-estar subjetivo e
novamente a entrevista nos mesmos moldes da primeira, com a mesma duração (30
minutos).
Esta pesquisa tem alguns riscos, que se limitam ao desconforto causado pela
entrevista e pela participação nos encontros. Mas, para diminuir a chance desses riscos,
será respeitado o tempo de cada um, o conforto em externar sua fala, além de
garantirmos que você poderá pedir a interrupção momentânea ou até mesmo definitiva
de participação em qualquer uma das etapas do processo desta pesquisa, sem que isso te
traga qualquer tipo de dano ou penalização. É importante ressaltar que esta pesquisa,
além de trazer a você oportunidades diretas de contato com a arte, ajudará no projeto
educativo da APAC, estimulando a criação de ações educativas, já que a ação educativa
será entregue à instituição em forma de um projeto de leitura e escrita e poderá ser
utilizado em ações futuras com outras pessoas.
Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar
o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Vale lembrar que esta pesquisa
não trará a você nenhum custo e que não receberá qualquer vantagem financeira. Você
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terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para participar ou
recusar-se a participar. Mesmo que você queira participar agora, você poderá desistir de
iniciar ou parar a qualquer momento, já que sua participação é voluntária e o fato de não
querer participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma com que você
é atendido (a) hoje. Nós, enquanto pesquisadores, não utilizaremos o seu nome em
nossas transcrições, comentários e conclusões, portanto, utilizaremos nomes fictícios.
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Você também não
será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar esta pesquisa. Ainda é
importante destacar que o seu responsável legal poderá retirar o consentimento ou
interromper a sua participação a qualquer momento.
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo
que uma será arquivada por nós, pesquisadores responsáveis, e a outra será fornecida a
você. Os dados coletados na pesquisa ficarão arquivados por um período de 05 (cinco)
anos. Decorrido este tempo, nós, pesquisadores responsáveis, avaliaremos os
documentos dando uma destinação final, de acordo com a legislação vigente.
Trataremos de sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a
legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde) e utilizando
as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.
Agradecemos sua intenção inicial em conhecer nossas condições de pesquisa e
pedimos que faça aquilo que julgar melhor para você neste momento.
Sabendo que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e o meu
responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar, tendo o
consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar da
pesquisa e que me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
São João del-Rei – MG _________ de ____________________ de 20_______.
___________________________________________
Assinatura do participante
_____________________________

_______________________________

Assinatura do pesquisador principal

Assinatura do pesquisador colaborador

Nome dos Pesquisadores Responsáveis: Dêner Henrique de Sousa Reis
Profa. Dra. Mônica de Ávila Todaro
Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Dom Bosco - Departamento de
Ciências da Educação
Fone: (32) 3379-5142
E-mail: ppedu.ufsj@gmail.com
ANEXO 06:
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Escala para avaliação do bem-estar subjetivo indicado pela satisfação global com a vida

Qual é o ponto dessa escada que melhor reflete a sua satisfação com a sua própria vida
no momento? Por favor, assinale esse degrau com um X.

