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RESUMO

SUASSUNA, Daniella de Souza Barbosa. Zilma Gurgel Cavalcante e a criação da

Universidade Sem Fronteiras no Brasil (1943 - 1998). Tese apresentada para a conclusão

do Curso de Doutorado em Educação. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Educação.

Programa de Pós-Graduação em Educação. João Pessoa: 2014.

O exame realizado nesta pesquisa de doutoramento em Educação, na linha de História da

Educação, contemplando o uso metodológico da (auto)biografia na investigação sobre a

história de vida na formação e na profissão da docente cearense Zilma Gurgel Cavalcante,

teve como objetivo geral analisar historicamente as contribuições educacionais da referida

professora ao processo de implantação da primeira instituição escolar voltada para a educação

de pessoas idosas no Brasil, mais especificamente, na fundação da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) como programa ligado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade

Estadual do Ceará (UECE) entre os anos de 1988 e 1998. Partindo desse itinerário, foram

historicizadas, sob as lentes da História Cultural, as primeiras instituições educativas que

antecederam e conviveram com o cotidiano escolar de Zilma Gurgel Cavalcante, como a

família Gurgel e a Igreja Católica, o desenvolvimento escolar dela no Colégio Santa Isabel

como constitutivo da produção de sua vida como docente tanto na educação infantil como no

ensino superior, os saberes e práticas gerontológicos instituídos por ela enquanto professora

do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE e, por fim, a organização e o

desenvolvimento da cultura escolar da Unisf como primeira universidade da terceira idade

brasileira. Prontamente, o conteúdo da presente pesquisa não ignorou o fato de que fazer a

História da Educação hoje, principalmente a partir da singularidade de um sujeito

educacional, implicou reintroduzi-lo no seu cenário historiográfico escolar para - tendo com

referência o discurso que ele emitiu sobre si, sobre a pluralidade de seus saberes escolares e

sobre os objetos pedagógicos produzidos por ele - analisar e correlacionar sua história

educacional e da cultura escolar da instituição pública de ensino da qual foi fundadora e fez

parte como única coordenadora até o momento de sua aposentadoria além de analisar

historicamente as formas de transmissão cultural dessa instituição escolar pioneira no

processo de socialização da velhice em solo brasileiro.

Palavras-chave: Zilma Gurgel Cavalcante. Universidade Sem Fronteiras. História da

Educação.



RÉSUMÉ

SUASSUNA, Daniella de Souza Barbosa. Zilma Gurgel Cavalcante et la création de

l’Université Sans Frontières au Brésil (1943 - 1998). Thèse présentée pour la conclusion du

Doctorat en Éducation. Université Fédérale de la Paraíba. Centre d’Éducation. Programme

d’Études Supérieurs en Éducation. João Pessoa: 2014.

L’examen réalisé dans cette recherche de doctorat en Éducation, dans le domaine de l’

Histoire de l’Éducation, en envisageant l’utilisation méthodologique de l’ (auto)biographie

dans la recherche sur l’histoire de vie dans la formation et dans la profession de la professeur

du Ceará Zilma Gurgel Cavalcante, a eu comme objectif général d’analyser historiquement les

contributions éducationnelles de cette professeur au processus d’implémentation de la

première institution scolaire tournée vers l’éducation de personnes âgées au Brésil, plus

spécifiquement, dans la fondation de l’ Université Sans Frontières (Unisf) comme programme

lié au vice-recteur de l’Extension de l’Université de l’État du Ceará (UECE) entre les années

1988 et 1998. En partant de cet itinéraire, ont été mis en histoire, sur les lentilles de l’Histoire

Culturel, les premières institutions éducatives qui ont ante cédé, ont coexisté avec le quotidien

scolaire de Zilma Gurgel Cavalcante, comme la famille Gurgel et l’Église Catholique, son

développement scolaire au Collège Santa Isabel comme constitutif de la production de sa vie

comme professeur soit dans l’éducation infantile comme dans l’enseignement supérieur, les

savoirs et les pratiques gérontologiques instituées par elle étant professeur du Cours de

Licence en Service Social de l’ UECE et, enfin, l’organisation et le développement de la

culture scolaire de la Unisf comme première université de personnes âgés Brésilienne.

Rapidement, le contenu de la présente recherche n’a pas ignoré le fait que faire l’ Histoire de

l’Éducation aujourd’hui, principalement à partir de la singularité d’un sujet éducationnel, a

impliqué insérer à nouveau dans son scénario historiographique scolaire pour – ayant comme

référence le discours qu’il a émit sur lui- même, sur la pluralité de ses savoirs scolaires et sur

les objets pédagogiques produits par lui - analyser et mettre en corrélation son histoire

éducationnelle et la culture scolaire de l’institution publique d’enseignement de laquelle elle a

été fondateur et a fait partie comme la seule coordinatrice jusqu’à sa retraite au-delà

d’analyser historiquement les formes de transmission culturelle de cette institution scolaire

pionnier dans le processus de la scolarisation des personnes âgés au sol Brésilien.

Mots-Clefs: Zilma Gurgel Cavalcante. Université Sans Frontières. Histoire de l’Éducation.



RESUMEN

SUASSUNA, Daniella Barbosa de Souza. Zilma Gurgel Cavalcante y la creación de la

Universidad sin Fronteras en Brasil (1943-1998). Tesis presentada para la realización de un

doctorado en Educación. Universidad Federal de Paraíba. Centro de Educación. Programa de

Postgrado en Educación. Joao Pessoa: 2014.

El examen de esta investigación doctoral en Educación, Historia de la Educación en la línea,

se contempla el uso metodológico de la (auto)biografía en la investigación sobre la historia de

la vida sobre la formación y la profesión de la enseñanza de Ceará Zilma Gurgel Cavalcante,

tuvo como principal objetivo analizar contribuciones históricamente educativas de ese

maestro en el proceso de despliegue de la primera para la educación de las personas mayores

en Brasil , más concretamente en la fundación de la Universidad sin Fronteras (Unisf) como

un programa conectado al Decano de la institución educativa de la Extensión de la

Universidad Estatal de Ceará (UECE) entre los años 1988 y 1998 . Sobre la base de este

itinerario , se han historiado , bajo la lente de la Historia Cultural , las primeras instituciones

educativas que precedieron y convivieron con la escuela todos los días Zilma Gurgel

Cavalcante, como la familia Gurgel y la Iglesia Católica , el desarrollo de su escuela Santa

Isabel de la universidad como un constituyente de producción de su vida como profesor en la

educación de la primera infancia y la educación superior , el conocimiento y las prácticas

gerontológica instituidos por ella como profesor del Programa de Licenciatura en Trabajo

Social UECE y, por último , la organización y desarrollo de la cultura de la escuela Unisf

como la primera universidad de la tercera edad de Brasil. Inmediatamente , el contenido de

esta investigación no ha ignorado el hecho de que hacer la historia de la educación hoy en día,

sobre todo a partir de la singularidad de un tema educativo , implícita reintroducirlo en su

entorno escolar para historiográfico - en referencia al discurso que pronunció en sí en la

diversidad de sus conocimientos de la escuela y en la enseñanza de los objetos producidos por

él - para analizar y correlacionar su historia educativa y la cultura de la institución educativa

de la escuela pública de la que fue fundador y ha servido como el único coordinador, hasta su

jubilación más allá de analizar históricamente las formas de transmisión cultural que fue

pionera en el proceso de socialización de la vejez en la institución académica suelo brasileño .

Palabras clave: Zilma Gurgel Cavalcante. Universidad Sin Fronteras. Historia de la

Educación.
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PRIMEIRA PARTE

AS HISTÓRIAS DE VIDA DA PROFESSORA ZILMA GURGEL CAVALCANTE

CAPÍTULO 1

MEMÓRIAS ACERCA DA OPERAÇÃO (AUTO)BIOGRÁFICA SOBRE AS

HISTÓRIAS DE VIDA DE ZILMA GURGEL CAVALCANTE

1.1 Apresentando a tese e suas implicações nos estudos sobre a história da educação de

pessoas idosas no Brasil

O exame realizado nesta pesquisa de doutoramento em educação, na linha de história

da educação, contemplou o uso metodológico da biografia na investigação sobre a história da

formação e da profissão da docente cearense Maria Zilma Barbosa Gurgel Cavalcante, tendo

como objetivo geral analisar historicamente as contribuições educacionais da referida

professora ao processo de implantação da primeira instituição escolar voltada para a educação

de pessoas idosas no Brasil, mais especificamente, na fundação da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), ligada a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), em setembro de 1988.

Neste sentido, o recorte temático da tese, situado na fronteira entre a história, a

memória e a cultura escolar, se inscreveu nas narrativas e nas escritas de si dos sujeitos

vinculados à história educacional da Unisf - notadamente sobre as práticas e os saberes

escolares instituídos pela professora Zilma Gurgel Cavalcante ao longo de sua trajetória como

fundadora daquela instituição escolar - que permitiu, também, desnaturalizar a história da

primeira universidade da terceira idade brasileira e historicizar a própria institucionalização da

educação de pessoas idosas no ensino superior nacional ao mesmo tempo em que se discutiu

os tempos, os espaços, os materiais e os saberes escolares envolvidos no processo de

escolarização das pessoas idosas no plano local (Ceará), nacional (Brasil) e internacional

(França).

Vale salientar que o recorte temporal adotado em nossa pesquisa - para além das

clivagens e demarcações clássicas da história política brasileira tanto adotada pelos

historiadores da educação brasileira - atendeu à dinâmica do próprio objeto histórico

educacional estudado, qual seja, a subjetividade contida nas narrativas e nas escritas

(auto)biográficas da professora Zilma Gurgel Cavalcante em torno de sua história de vida,



17

com destaque para seus processos de formação escolar (dos estudos primário, ginasial e

normal no Colégio Santa Isabel em Fortaleza/CE nas décadas de 1940 e 1950; de seus estudos

de graduação em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará na década de 1970; e de

pós-graduação em Gerontologia Social pela Université de Lyon II - Université Lumière na

França, nas décadas de 1970 e 1980, sob orientação da professora Héléne Reboul que, por sua

vez, fundou, em 1975, L’université Tous Ages1) até a sua aposentadoria como professora da

Universidade Estadual do Ceará em 1998.

Partindo desse itinerário, vale ressaltar que não se compreendeu neste estudo a

produção (auto)biográfica do sujeito escolar Zilma Gurgel Cavalcante como uma personagem

cativa na linearidade de sua própria história de vida, ou seja, do ano de seu nascimento até a

data de sua aposentadoria como docente de uma instituição de ensino superior pública, ao

contrário, o uso do método (auto)biográfico aqui adotado permitiu a intervenção do sujeito

pesquisado na explicação histórica de seu próprio percurso educacional, através da escrita de

si, rastreando seus caminhos e descaminhos como docente (desde sua primeira atuação como

alfabetizadora tanto em escola confessional quanto em escola pública municipal na cidade de

Fortaleza/CE durante as décadas de 1960 e 1970 até seu ingresso como docente da

Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Sem Fronteiras nos anos 1980 e 1990),

articulando suas experiências e aspirações pessoais e profissionais nos acontecimentos do seu

tempo e circunstâncias históricas (surgimento das primeiras universidades da terceira idade e

de programas de pós-graduações lato sensu em Gerontologia no Brasil) para descortinar um

passado de atuação na sociedade cearense e suas repercussões no cenário acadêmico

nordestino e brasileiro.

Tendo, por sua vez, a possibilidade de se proceder à caracterização do período

histórico recortado segundo o marco (auto)biográfico e educacional da mencionada professora

sem cair no risco de se deixar conduzir por interpretações lineares, simplificadoras ou

deterministas da história de vida que foi reconstruída para a compreensão histórica da gênese

das universidades da terceira idade ao longo da segunda metade do século XX no Brasil,

julgou-se oportuno reproduzir aqui as considerações de Dominicé (1988) em uma de suas

reflexões sobre o uso da história de vida, afirmando que:

1 Historicamente, contudo, a primeira universidade da terceira idade voltada para as práticas de ensino e de
pesquisa na área gerontológica preocupada com as questões de saúde física, mental e social das pessoas idosas
foi fundada no ano de 1973, na França, pelo professor de direito internacional Pierre Vellas, na l'Université des
Sciences Sociales de Toulouse na França.
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[...] a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se
trata de aproximar a educação da vida, como nas perspectivas da
educação nova ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como o
espaço de formação. A história de vida passa pela família. É marcada pela
escola. Orienta-se para uma formação profissional e, em consequência,
beneficia-se de tempos de formação contínua. A educação é assim feita de
momentos que só adquirem o seu sentido na história de uma vida (1988,
p. 140).

Diante desta inquietação, do recorte temático e temporal adotados nesta tese de

doutoramento em educação, foi possível problematizar a complexidade dos processos

históricos de mudança social, cultural e política, as continuidades e as permanências, as

rupturas e os jogos de disputa e tensões, imbricações e apropriações mútuas entre os sujeitos

educacionais da Universidade Estadual do Ceará (UECE), no geral, e na Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), em particular, a partir da história de vida da professora Zilma Gurgel

Cavalcante e do seu percurso educacional para implantação e afirmação institucional da

primeira universidade da terceira idade fundada no Brasil.

Vale destacar que ao se ponderar sobre o argumento da presente tese de doutoramento,

qual seja, que a história de vida na formação e na profissão docente de Zilma Gurgel

Cavalcante a levou a ressignificar o modelo de Universidade da Terceira Idade criado em solo

francês para sua prática como docente na UECE em solo brasileiro, não foi possível

desconsiderar no itinerário da presente pesquisa a relação entre a história de vida da aludida

professora em suas primeiras instituições educativas - família, Igreja e escola - e a história da

educação de pessoas idosas no Brasil através da história cultural da Unisf sob pena de se

desapreciar a subjetividade contida nas narrativas e nas escritas (auto)biográficas de Zilma

Gurgel Cavalcante acerca de sua história de vida.

Enfim, essa subjetividade como objeto histórico da presente tese de doutoramento não

considerou a história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante em espaços educativos

como a família Gurgel, a Igreja Católica e as escolas confessionais femininas nas quais ela

circulou durante sua infância até sua vida adulta como determinante de sua história

educacional como a primeira docente a fundar uma universidade da terceira idade no Brasil,

mas sim como um fator condicionante de suas escolhas profissionais durante sua vida adulta

em torno da promoção da educação de pessoas idosas em território nacional a partir de suas

experiências acadêmicas como aluna de pós-graduação em instituições de ensino superior na

França.

Porém, para sistematizar a coleta das fontes escritas e orais produzidas pela professora

Zilma Gurgel Cavalcante e demais docentes da Unisf que participaram desse momento
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histórico da educação de pessoas idosas em território nacional, foi preciso definir os seguintes

objetivos específicos da tese de doutoramento em educação: (a) identificar as histórias de vida

da referida professora nos espaços familiar e de outras instituições educativas formadoras; (b)

investigar o percurso educacional e profissional de Zilma Gurgel Cavalcante nas instituições

escolares das quais ela fez parte como aluna e/ou como professora; e (c) inquirir sobre a

história da profissão docente da personagem pesquisada a partir de sua atuação como

fundadora e única diretora da primeira universidade da terceira idade no Brasil.

Nesse processo, considerando que os objetivos específicos configuraram os temas das

duas grandes partes dos elementos textuais que compõem esta tese de doutoramento em

educação, foram redigidos dois capítulos para cada parte, cuja coerência se deu pelo fio

condutor das histórias escritas ou narradas pela professora Zilma Gurgel Cavalcante em torno

de sua (auto)biografia enquanto docente pioneira na promoção da educação de pessoas idosas

no Brasil.

Sobre a Primeira Parte, centralizada nos antecedentes familiares e educacionais da

professora pesquisada, o Capítulo 1, ora apresentado e intitulado “Memórias acerca da

operação (auto)biográfica sobre as histórias de vida de Zilma Gurgel Cavalcante”, versou

sobre a tese e suas implicações nos estudos sobre a história da educação de pessoas idosas no

Brasil; sobre os fundamentos teórico e metodológico utilizados na pesquisa; e as enunciações

sobre as trilhas da pesquisa em busca de fontes históricas sobre a formação e a profissão

docente de Zilma Gurgel Cavalcante no campo da educação de pessoas idosas brasileiras. Já

no Capítulo 2, “As primeiras instituições educativas de Zilma Gurgel Cavalcante (1943 -

1961)”, contemplou a história do contexto familiar e institucional dos primeiros sujeitos

educacionais formadores da história de vida da professora pesquisada, com destaque para a

narrativa dela mesma e de seus familiares.

Na Segunda Parte, cuja análise histórica localizou-se na formação docente de Zilma

Gurgel Cavalcante entre os anos de 1959 e 1998, o Capítulo 3, “O desenvolvimento escolar

como constitutivo da produção da vida docente de Zilma Gurgel Cavalcante”, relatou o

cotidiano e a cultura escolar do Colégio Santa Isabel pela memória de sua ex-aluna e de seus

parentes; fragmentos (auto)biográficos dos primórdios da profissão docente de Zilma Gurgel

nas redes particular e pública de ensino primário em Fortaleza/CE; e sobre seu percurso

educacional no curso de graduação em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará e de

pós-graduação em Gerontologia Social na Université de Lyon II - Université Lumière e no

Centre de Gerontologie Sociale do Institut Europeen Interuniversitaire d’Action Sociale

(Marcinelle/BEL) além do princípio de sua trajetória acadêmica com a temática da educação



20

gerontológica. Adiante, no Capítulo 4, “saberes e práticas da professora Zilma Gurgel

Cavalcante na Universidade Estadual do Ceará (1982 - 1998)”, versou sobre suas práticas

como professora do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da Universidade

Estadual do Ceará, a sua participação na emergência e constituição da primeira universidade

da terceira idade brasileira como programa de extensão universitária, ou seja, sobre os

primórdios da Unisf como um projeto de extensão universitária e sobre a organização e o

desenvolvimento da Universidade Sem Fronteiras como primeiro lugar específico de

educação para as pessoas idosas no Brasil”, que abordou a formação do primeiro corpo

profissional de ensino e aprendizagem na área da educação gerontológica no Brasil; as

disciplinas escolares produzidas pelo corpo docente coordenado pela professora Zilma Gurgel

Cavalcante; e as estratégias e táticas no ensino cotidiano dos conteúdos disciplinares

aplicados pelos sujeitos educacionais envolvidos com a educação de pessoas idosas na Unisf.

Ao definir, a partir dos objetivos específicos, os 04 (quatro) capítulos da presente tese,

percebeu-se que a coerência entre eles situou-se na tentativa do itinerário da pesquisa de

doutoramento em educação de relacionar a cultura escolar da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) com a história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante, em um exercício

explicativo de compreensão da manifestação material (e imaterial) de uma cultural escolar

que esteve presente na história da educação de pessoas idosas brasileiras a partir do final da

década de 1980 por meio de um conjunto de objetos pedagógicos e fontes históricas escritas e

orais acerca do cotidiano escolar da primeira universidade da terceira idade criada no Brasil

registrado/arquivado pela produção (auto)biográfica da aludida professora e/ou por

instituições educativas como a Unisf.

Em seguida, nesta pesquisa, os dados históricos da cultura escolar da Unisf foram

encarnados pelos discursos dos sujeitos educacionais depoentes, com destaque para aqueles

produzido pela professora Zilma Gurgel Cavalcante, seus familiares, colegas de profissão e

ex-alunos, como também materializados pelos objetos pedagógicos utilizados para a prática

escolar naquelas instituições abordadas (UECE e Unisf). Estes, por sua vez, foram tratados na

pesquisa como produtos das ações escolares daqueles mesmos sujeitos depoentes que

elaboraram, (auto)biograficamente, suas interpretações do passado escolar acerca de sua

história como sujeitos que participaram da implantação da primeira universidade da terceira

idade brasileira.

Vale salientar ainda que os objetivos específicos da presente pesquisa não ignoraram o

fato de que fazer a história da educação hoje, principalmente a partir da singularidade de um

sujeito educacional, implica reintroduzi-lo no seu cenário historiográfico escolar para - tendo
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com referência o discurso que ele emite sobre si, sobre a pluralidade de seu saber docente

(saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes da formação profissional e os saberes da

experiência) e sobre os objetos pedagógicos produzidos por ele - analisar sua história

educacional e da cultura escolar das instituições de ensino da qual fez parte na medida em que

se tentava superar a distinção entre o sujeito (professora Zilma Gurgel Cavalcante) e o objeto

(a subjetividade contida nas narrativas e nas escritas da aludida professora) de estudo desta

tese de doutoramento em Educação.

Relacionando o levantamento das fontes à preocupação com a temporalidade, a

temática e a indispensabilidade da construção de um corpus documental entendido na sua

acepção mais literal (documento, do latim docere, “aquilo que ensina, que é capaz de dar

informações”) no feitio desta pesquisa em história da educação - voltada tanto para a análise

histórica das fontes orais e escritas produzidas/arquivadas pelos sujeitos escolares

pioneiramente envolvidos com o debate educacional gerontológico brasileiro, notadamente o

percurso de formação e de profissão da professora Zilma Gurgel Cavalcante, quanto para o

desvelamento dos fazeres cotidianos e das relações encetadas no interior da Unisf a partir da

produção de saberes e práticas escolares no campo da Gerontologia - foi feito um decisivo

investimento na ampliação das fontes históricas visto que à legislação e aos documentos

escolares oficiais (atas de reuniões ordinárias; programas de ensino; projetos de pesquisa, de

ensino e de extensão na área de educação gerontológica; relatórios; cadernos e boletins

anuais), passando pelos materiais escolares impressos (livros; manuais; apostilas; e jornais) ou

em suportes audiovisuais (CD-ROMs; e DVDs), recolhidos nos bancos de dados das

instituições escolares abordadas (UECE e Unisf), se somou o levantamento de outras fontes

escritas (cadernos de planejamento; planos de ensino; diários; produções monográficas;

artigos científicos; resumos; memoriais; e matérias jornalísticas), de fontes iconográficas

(fotografias) e fontes orais (entrevistas de história de vida e temáticas) relacionadas as

narrativas e as escritas do eu custodiadas e/ou publicadas pelo personagem histórico

evidenciado nesta tese de doutoramento em Educação.

A bibliografia consultada para desvelar conceitos inerentes ao tema da pesquisa como

cotidiano escolar, cultural escolar, instituição educativa e escolar, saberes e práticas docentes,

espaços e tempos escolares, estratégias e táticas, história cultural, história oral, memória e

educação gerontológica, foram extraídos da bibliografia de autores da linha de história e da

história da educação que discutem o conceito histórico de cultura escolar e da manifestação de

seus fenômenos como André Chervel e Jean Claude Forquin, que abordaram a história das

disciplinas escolares em seus estudos; como Dominique Julia, que enfatizou a análise da



22

cultura escolar em torno de normas que definem, condutas que inculcam e práticas que

permitem a transmissão de saberes e a incorporação de comportamentos na escola; assim

como Antônio Viñao Frago e suas contribuições nos estudos históricos sobre o espaço e o

tempo escolares.

Outros autores foram trazidos para fornecer aporte teórico para a presente tese de

doutoramento em educação como Dermeval Saviani e Justino Magalhães, para elucidar a

diferença conceitual entre instituição educativa e escolar; Michel de Certeau e suas

formulações elaboradas em torno das relações de táticas de apropriação e estratégias de

imposição no cotidiano escolar; Peter Burke e Roger Chartier, sobre o entendimento da

história cultural; Paul Thompson e a ponderação da história oral e da memória como

metodologia de pesquisa no campo da história; e Anita Liberalesso Neri e Meire Cachioni

sobre a história das universidades da terceira idade no Brasil e o conceito de educação

gerontológica.

De acordo com a temática e os objetivos desta pesquisa e a bibliografia consultada

sobre o tema, o aporte metodológico escolhido foi o método (auto)biográfico em educação,

entendido como uma perspectiva metodológica no campo da história a partir do uso das

histórias de vida/(auto)biografias e, mais especificamente, no campo da história da educação,

como uma alternativa para se entender as implicações da cultura escrita e da narrativa (auto)

biográfica na formação e profissão docente. Para compor esse corpus documental foram

consultadas 02 (duas) séries sobre o tema: a primeira, intitulada “Clássicos das Histórias de

Vida” da Coleção Pesquisa (Auto)biográfica e Educação, reuniu 05 (cinco) obras que

abordavam os fundamentos teóricos, históricos, epistemológicos e metodológicos da pesquisa

com fontes (auto)biográficas; e a segunda, denominada “Artes de Viver, Conhecer e Formar”,

agregou 06 (seis) livros que evidenciaram as possibilidades analíticas e metodológicas entre

as narrativas, histórias de vida, (auto)biografias e a educação.

Da primeira série foram consultados autores como António Nóvoa, Franco Ferrarotti,

Pierre Dominicé e Mathias Finger, que discursaram sobre como a pesquisa (auto)biográfica

ampliou e produziu conhecimentos sobre a pessoa em formação, as suas relações com

territórios e tempos de aprendizagem e seus modos de ser, de fazer e de biografar resistências

e pertencimentos a partir de uma dupla entrada, a do (auto)biográfico e a do educativo,

enquanto os escritos de Daniel Bertaux versaram sobre as narrativas de vida como um método

de pesquisa que permite estudar a ação dos sujeitos no seu desenvolvimento biográfico e

histórico.
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Da segunda série foram consultados autores como Maria da Conceição Passeggi,

Elizeu Clementino de Souza e Denice Bárbara Catani que, pela eleição de objetos

interdisciplinares, deram conta, com demais colaboradores, de questões como (auto)biografia

e formação docente, histórias de vida e educação, docência e memória, enfim, sobre a

valorização da narração da experiência como elemento constituinte de encontros com a

pesquisa acadêmica e com o magistério.

Ou seja, a partir dessa polissemia de autores para dar lastro teórico e metodológico a

presente tese de doutoramento em educação, pode-se destacar que a escrita da história da

formação e da profissão docente, em nosso caso, foi tratada em 02 (dois) níveis, conforme

enfatizou Ferrarotti (1988): a) porque através dela o pesquisador lê a realidade do ponto de

vista de um indivíduo historicamente determinado; e b) porque as fontes históricas - em geral

(auto)biográficas - estão sujeitas a inúmeras deformações (se escritos ou imagéticos, decorrem

do fato de ser um sujeito-objeto que se observa e se reencontra no texto ou na fotografia; se

orais, do fato de ser um sujeito-narrador, em interação com um sujeito-pesquisador,  produtor

de histórias a partir de suas memórias).

Levando em consideração as argumentações de Ferrarotti (1988) sobre as

especificidades do método (auto)biográfico, a presente pesquisa de doutoramento em

educação utilizou dois tipos de fontes, a saber: a) os materiais biográficos primários, isto é, as

narrativas históricas produzidas pela pesquisadora por meio da análise de documentos escritos

selecionados nos bancos de dados das instituições escolares por onde a professora Zilma

Gurgel Cavalcante estudou e se profissionalizou - além de seus arquivos pessoais - como

também de documentos orais e videográficos produzidos por meio da técnica de entrevistas de

história de vida com a personagem em evidência, com seus colaboradores e familiares; e b) os

materiais biográficos secundários, ou seja, as fontes históricas escritas vulgares produzidas e

conservadas pela citada professora ao longo de sua vida pessoal e profissional como docente

da Universidade Estadual do Ceará como também os documentos oficiais arquivados pelas

instituições escolares arroladas, cuja produção e existência não tiveram por objetivo basal

servir aos fins desta pesquisa.

Vale frisar que o uso tradicional do método (auto)biográfico no campo da história

sempre deu maior preferência aos materiais secundários, por estes se mostrarem mais

objetivos para evidenciar as tensões existentes entre a ação humana e as estruturas sociais,

colocando o personagem e seu meio numa relação dialética e assegurando à história o caráter

de um processo das ações dos sujeitos durante seu curso de vida.
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No entanto, nesta pesquisa, em acordo com a retomada do gênero (auto)biográfico na

historiografia brasileira nas últimas décadas, foi adotada como condição fundamental, para

além de uma renovação do método (auto)biográfico a partir de uma inversão dessa tendência,

a produção de uma relação complementar entre os materiais biográficos primários -

entendidos como elaboração histórica resultante de escolhas motivadas pelo ponto de vista do

investigador que elegerá, dentre um conjunto disponível nos arquivos escolares e pessoais,

determinados documentos como fontes de investigação - e os materiais secundários - tomados

como documentos portadores de testemunhos de uma época e de natureza diversa - para se

constituir sobre eles um olhar histórico educacional cuidadoso, buscando-se articular, no

nosso caso, a história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante com a história

institucional da Unisf.

Particularmente, este corpus documental (auto)biográfico, ao ser problematizado

historicamente, permitiu a análise da cultura escolar da Universidade Sem Fronteiras (Unisf)

por meio de um conjunto de informações acerca da história e da materialidade do cotidiano

escolar registrados e/ou narrados pelos seus sujeitos, principalmente pela professora Zilma

Gurgel Cavalcante e seus colaboradores, na medida em que a redação da escrita da história

educacional apontada foi subsidiada pela reflexão teórica da história cultural e pela

ponderação metodológica da (auto)biografia em sua dimensão histórica.

Nesse percurso, após a definição do corpus documental (auto)biográfico, da

bibliografia escolhida para o aporte teórico no campo da história da educação e do referencial

metodológico implicado na investigação sobre a (auto)biografia docente de Zilma Gurgel

Cavalcante, foi possível definir o campo de investigação da história cultural devido aos

percursos de nossa pesquisa que  perscrutou e construiu a história da Unisf como a primeira

universidade da terceira idade a incluir as pessoas idosas no âmbito das universidades

brasileiras ao se investigar os fazeres cotidianos e as relações pedagógicas da citada

professora não como simples correspondências entre as leis e as normas institucionais da

UECE, mas na formalidade de seus saberes e práticas escolares postas em jogo no cotidiano

de sua história de formação e profissão docente.

Tratou-se, portanto, da tentativa de significar e construir uma história da educação de

pessoas idosas no Brasil através de uma história cultural dos saberes, práticas e da

materialidade do universo escolar da Unisf postas em circulação nos espaços e tempos

escolares abordados no recorte temporal e temático da presente pesquisa, pela história de vida

de uma de suas personagens históricas, a professora Zilma Gurgel Cavalcante, fundadora

daquela instituição escolar.
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Os vestígios desse passado sobre a educação de pessoas idosas em solo nacional sob o

olhar investigativo da história cultural, somados ao esforço da presente tese voltada à

construção de análises e explicações históricas do universo escolar das universidades da

terceira idade brasileiras a partir da história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante e

de seu projeto educacional a respeito da fundação da Unisf, se situou no campo da história

que ressalta a virada epistemológica em direção ao indivíduo, como propagou Chartier:

O objeto da história, portanto, não são, ou não são mais, as estruturas e os
mecanismos que regulam, fora de qualquer controle subjetivo, as relações
sociais, e sim as racionalidades e as estratégias acionadas pelas
comunidades: as parentelas, as famílias e os indivíduos. [...] o olhar se
desviou das regras impostas para as suas aplicações inventivas, das
condutas forçadas para as ações permitidas pelos recursos próprios de
cada um: seu poder social, seu poder econômico, seu acesso à informação
(CHARTIER, 1994, p.98).

A partir dos subsídios teóricos da história cultural em torno do indivíduo e, por

conseguinte, da perspectiva do método (auto)biográfico adotado, sem, no entanto,

desconsiderar as diversas orientações da pesquisa histórica, ficou evidente que a

produção/coleta de materiais biográficos primários e secundários de e sobre a relação da

história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante com a história da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), passando por outros tempos e espaços escolares que fizeram parte da

história da formação e da profissão docente da personagem educacional destacada, foi

percorrida na presente tese de doutoramento em Educação que, por sua vez, centralizaram

suas buscas por fontes orais e escritas capazes de construir a história da primeira universidade

da terceira idade estabelecida no Brasil.

1.2 Fundamentos teórico e metodológico utilizados para a interpretação do passado

educacional de Zilma Gurgel Cavalcante e da constituição da primeira universidade da

terceira idade brasileira

De acordo com as narrativas (auto)biográficas sobre a formação e a profissão docente

da personagem destacada neste estudo foi possível interpretar o que foi dito e o que foi

registrado por meio de palavras por aquela que viveu a experiência da formação em

Gerontologia no berço das universidades da terceira idade, aonde seja, na França da década de

1970, além de desafiar a atenção para os silenciamentos sobre os fatos em torno da criação da
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Unisf no Brasil da década de 1980. Essa tarefa exigiu algumas escolhas, dentre elas, a escolha

de um aporte teórico e metodológico que levasse a resultados plausíveis.

No percurso desta pesquisa algumas opções teóricas foram feitas, dentre elas a eleição

pela corrente de interpretação da História Cultural, com especial atenção a algumas categorias

explicativas como a expansão da ideia de cultura e a concepção da história como narrativa -

categorias estas tratadas por Burke (2008) - para explicar os aspectos culturais do

comportamento dos sujeitos escolares da Unisf, em especial da professora Zilma Gurgel

Cavalcante, como centro privilegiado do conhecimento em torno da emergência, constituição

e expansão da história educacional das pessoas idosas no Brasil.

A História Cultural, como disciplina, apesar de não ser uma invenção nova no campo

da História visto que já era praticada na Alemanha com esse nome desde o século XIX, foi

redescoberta, pelos historiadores, nos anos 1970, pelo que Burke (2008) denominou de

“virada cultural”, ou seja, pela ênfase na interpretação cultural da história e não apenas por

uma interpretação econômica ou política dos fatos. Das teorias generalizantes para a dimensão

simbólica e suas interpretações, a História Cultural passa a ter relevância mesmo sem haver

concordância sobre sua definição, seus métodos de estudos e, menos ainda, sobre o que

constitui a cultura.

Mesmo assim Burke (2000, p.244) tentou definir a História Cultural como “[...] uma

tradução cultural da linguagem do passado para a do presente, dos conceitos da época

estudada para os de historiadores e seus leitores. Seu objetivo é tornar a "alteridade" do

passado ao mesmo tempo visível e inteligível”.

Sobre esse assunto, Chartier (1990) afirmou que as investigações da História Cultural

centram a atenção sobre as estratégias simbólicas que determinam posições e relações, e que

constroem, para cada classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua identidade,

como na citação a seguir:

[...] trata-se de identificar o modo como em diferentes lugares e
momentos determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler,
[sendo necessário] considerar os esquemas geradores das classificações e
das percepções próprias de cada grupo ou meio como verdadeiras
instituições sociais, incorporando sob a forma de categorias mentais e de
representações coletivas as demarcações da própria organização social
(1990, p. 25).

E foi nessa dimensão simbólica, movendo-se em direção aos valores de grupos

particulares, em locais e períodos específicos, a saber, aos sujeitos implicados na constituição
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da profissão docente para a promoção da educação de pessoas idosas na Unisf, localizados no

Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (UECE) entre as décadas de 1980

e 1990, a partir da experiência educacional de pós-graduação da professora Zilma Gurgel

Cavalcante na Université de Lyon II - Université Lumière (Lyon/FRA) na transição das

décadas de 1970 e 1980, que se buscou a “alteridade” desta história educacional para outros

historiadores da educação e leitores desta tese de doutoramento em Educação.

Destarte, alguns elementos da História Cultural contribuíram para contextualizar os

caminhos investigativos desta pesquisa, pois ela tem conquistado relevância acadêmica nas

apreciações relacionadas aos domínios da História e da Educação atualmente no Brasil. No

que se refere aos métodos de estudo, Burke (2008) afirma que existe (também) variedade e

controvérsia sobre o assunto, indo desde métodos intuitivos, quantitativos, descritivos

(focalizando significados, práticas e representações) até aqueles que levam em consideração a

História Cultural como uma narrativa.

Nesta pesquisa, o viés da História Cultural como narrativa de acontecimentos foi

adotado a fim de detectar novos contornos do real que não podiam ficar desconhecidos no

processo educacional das pessoas idosas no Brasil. Ou seja, não foi possível falar destes

contornos sem ter o olhar voltado às experiências dos sujeitos educacionais, às suas vidas,

seus mundos, enfim, de voltar as lentes da história para as narrativas culturais, como citou

Burke (2008, p.158), que as pessoas da Unisf ofereceram para contar, a si mesmas, sobre si

mesmas, em torno da cultura escolar onde se assentou a primeira instituição de ensino

superior a abrigar pessoas idosas como sujeitos educacionais.

Esses desafios gerados pelo interesse da História Cultural pela narrativa como uma

força histórica enredada por conflitos entre culturas regionais e culturas de classe ou entre

ideias políticas divergentes - diferentemente dos esforços da História tradicional de imputar as

narrativas um enredo totalizante, essencialmente político, episódico, linear e evolucionista -

balizou a construção deste enredo como forma de dar sentido à história da educação de

pessoas idosas no Brasil a partir do ponto de vista de quem fez parte dessa história, no caso, o

da professora Zilma Gurgel Cavalcante e de seus colaboradores.

Ao se colocar a narrativa dos sujeitos para se compreender culturalmente os

acontecimentos históricos como um conjunto de significados compartilhados e construídos

pelos indivíduos para explicar o mundo, a História Cultural:

Leva a ter mais atenção com as práticas culturais como objetos de
investigação, facultando ler a trama das tensões e relações a partir da
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perspectiva do cultural, da forma como os processos foram
desencadeados, envolvendo-se a ‘capacidade inventiva dos agentes’ e sua
dinâmica de representação (KREUTZ, 1998, p.103).

Esta abordagem pretende analisar como os indivíduos e, por extensão, seus grupos

sociais, trabalham e incorporam biograficamente os acontecimentos, as suas relações com

territórios, tempos e experiências de aprendizagem ao longo da vida na medida em que ocorre

um deslocamento de ênfase no campo da História Cultural, das teorias generalizantes para as

experiências vividas, da sociedade para a cultura, da história política e econômica para a

história cultural.

Esse novo patamar epistemológico da História Cultural, de um novo fazer e um novo

olhar para conhecer e perceber a história de grupos sociais através do relato de vida como

forma de narrativa, trouxe, neste trabalho, uma dimensão diacrônica que permitiu perceber as

experiências vividas pelos sujeitos da Unisf no seu desenvolvimento biográfico assim como

as configurações das relações culturais escolares no âmbito daquela instituição em seu

desenvolvimento histórico.

As narrativas culturais, dotadas de determinada densidade humana, são produzidas

frequentemente por meio de uma proposta para se contar uma história e a aceitação em ouvi-

la. Como atividade relacional empática envolve, de um lado, alguém que, ao falar, consulta

fragmentos de sua experiência vivida ao longo de sua história; e, de outro, um ouvinte com

escuta atenta. Essa concepção minimalista de narrativa é denominada por Bertaux (2010) de

narrativas de vida, método de pesquisa que se constitui em uma descrição próxima da história

realmente vivida pelos sujeitos entrevistados.

Para o autor supracitado, as narrativas de vida como método de coleta de dados são

concebidas como “fragmentos particulares da realidade sócio-histórica”, ou seja, as

experiências vividas pelos sujeitos-narradores são tratadas como um objeto social capaz de

concentrar, objetiva e subjetivamente, o estudo sobre esta ou aquela cultura relativa ao

conjunto de pessoas que se encontram em uma determinada situação social em período

histórico específico.

Ainda para Bertaux (2010), entre as experiências vividas por um sujeito e a narrativa

dessas experiências se interpõe, além de um grande número de mediações subjetivas

(memória, percepções, reflexividade do sujeito e parâmetros da situação da entrevista) e

culturais (tensões, resistências e pertencimentos), a escolha pelo tipo de concepção a ser

considerada para registrar o que o sujeito vai contar ao pesquisador, vai desde uma concepção

maximalista, onde ocorre o registro de uma narrativa de vida completa, isto é, totalizante,
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abarcando a vida interior e as relações interpessoais e sociais que esse sujeito atravessou

desde seu nascimento, até a uma concepção minimalista, onde o pesquisador passará um filtro

temático em torno da história de vida dos sujeitos em busca de conteúdos de uma parte de

suas experiências vividas.

A presente pesquisa se posicionou frontalmente às narrativas de vida e em torno do

significado de que fazer História da Educação no campo da História Cultural “marca uma

mudança de atitude que se explica a partir desse novo patamar epistemológico”

(PESAVENTO, 2008, p. 62), novo patamar este que considera a história de vida na formação

e profissão docente de sujeitos escolares não apenas como uma construção subjetiva, sem

nenhuma relação com a história realmente vivida, mas também como uma construção

objetiva, como testemunhos pessoais em torno de uma sucessão temporal de situações,

projetos e acontecimentos que resultaram da história de seus grupos sociais.

Afinal, recorrer às narrativas de vida dentro do viés teórico da História Cultural foi

uma escolha metodológica fundamental para a presente tese de doutoramento em Educação

uma vez que o caráter humano das fontes recolhidas nessa pesquisa para se contar os

primórdios da história da institucionalização da primeira universidade da terceira idade do

Brasil, a partir da narração das experiências vividas de seus sujeitos educacionais como as da

professora Zilma Gurgel Cavalcante, não poderia se desvencilhar do caráter cultural, material

e imaterial, em que se vêm localizados, historicamente, esses mesmos atores e de como essas

narrativas de vida, tidas aqui como verdadeiros documentos humanos, reconstruíram a cultura

escolar da Unisf, como seus modos de funcionamento, seus espaços e tempos escolares, suas

formas de produção de saberes e práticas educacionais, suas normas, sua linguagem

específica, seus valores, suas crenças e seus comportamentos.

Desta forma, foi possível entender a ideia de cultura como um modo de vida, como a

própria condição de existência dos seres humanos, produto de suas ações, como um processo

dinâmico, contínuo e de relações simbólicas no qual os indivíduos dão significados as suas

experiências como propagou Geertz (1989) em sua Teoria Interpretativa da Cultura, teoria

essa inserida no campo da antropologia simbólica-interpretativa, embasada na hermenêutica.

Em sua própria definição cultura é:

[...] um padrão, historicamente transmitido, de significados incorporados
em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas
simbólicas, por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e
desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes acerca da vida (GEERTZ,
1989, p.89).



30

O impacto da Antropologia em geral e da obra de Geertz em particular sobre os

historiadores culturais entre as décadas de 1960 e 1990, especialmente entre os da Europa

Ocidental e dos Estados Unidos da América, segundo Burke (2008), se constituiu em uma

“virada antropológica” notável na medida em que sua cultura humanista, sua prosa elegante,

seu conceito ampliado de cultura, sua defesa da interpretação dos significados e ao novo

interesse dado por Geertz à vida cotidiana deu sentido ao trabalho de muitos historiadores.

Essa dita “virada antropológica” ajudou a sedimentar a Nova História Cultural no final

da década de 1980 como uma rubrica da História - sendo a forma dominante de História

Cultural praticada atualmente - que tentava abrigar menos uma mudança metodológica e mais

uma variedade de abordagens temáticas que, por sua vez, se configuraram em uma tentativa

de reivindicação de outros territórios para os historiadores.

E esses novos lugares, segundo Burke (2008), se abrigavam nos estudos sobre a

história do corpo (corpos masculino e feminino; desmembrados; anoréxicos; atléticos,

dissecados; dos santos; dos pecadores), história do consumo (consumo de alimentos;

vestuário; habitação), história da memória (memória nacional; do Holocausto; de

comunidades religiosas), história das práticas (práticas religiosas; das falas; dos experimentos;

das viagens; das coleções; do cotidiano; das leituras) e história das representações

(representações da natureza; da estrutura social; do trabalho; das mulheres; do “outro”; dos

santos) sendo estes dois últimos, práticas e representações, dois pilares basilares da Nova

História Cultural, como afirmou Chartier (1990).

Nesse panorama, a palavra “Nova” serviu para distinguir essas novas abordagens

temáticas do conteúdo “Clássico” da História Cultural, que se concentrava na história de

obras-primas da arte, literatura, filosofia e ciência. Já a palavra “Cultural”, além de distinguir

os objetos da Nova História Cultural da História Social e da História Intelectual, serviu para

identificar esse novo campo da História como uma resposta à expansão acadêmica do domínio

da cultura e à ascensão da teoria cultural, potencializada pelos estudos de Bakhtin, Elias,

Foucault e Bourdieu (BURKE, 2008).

Ultimamente, o interesse pela Nova História Cultural não se restringe ao campo da

História, pois aquela é uma disciplina multidisciplinar ou, em certos casos, interdisciplinar,

visto ser difícil imaginar como historiadores, sob a ideia de cultura, conseguiram pesquisar

sem conceitos como gênero textual (advindo da história literária), habitus (antropologia

histórica), esquema (história da arte) ou conceitos como cultura escolar (história da

educação). Porém a Educação - e não apenas sua História - primou pela ausência temática no

campo da Nova História Cultural, mesmo sendo a Educação um objeto de investigação



31

necessário à compreensão da formação cultural de uma sociedade, ela não apareceu nem

como território, nem como campo de investigação, sequer como tema dos historiadores

culturais, sejam eles de origem nacional ou estrangeira.

Como principal evidência empírica dessa afirmação, Falcon (2006) apresentou obras

do campo da História produzidas ou traduzidas no Brasil entre as décadas de 1970 e 2000

onde não foi possível localizar algum texto, alguma referência, à História da Educação, como

na tradução dos três volumes da obra de Le Goff e Nora, de 1976, intitulados ‘Faire de

l’histoire’; no livro Domínios da história, organizada por Cardoso e Vainfas em 1997; na obra

constituída por Boutier e Julia e traduzida no Brasil em 1998 com o título ‘Passados

recompostos: campos e canteiros da história’; e a publicação de 2001 preparada pelos

professores Arruda e Fonseca intitulada ‘Brasil-Portugal: história, agenda para o milênio’.

Do mesmo modo, para Lima e Fonseca (2008), essa relação de ausência temática da

História da Educação no campo da Nova História Cultural pode ser explicada pelas

indefinições da primeira como campo historiográfico, visto que a primeira pode ser

classificada ora como uma proposta metodológica, tendência, vertente, corrente ou campo da

História.

O que na verdade transparece nessa leitura acerca da relação entre essas duas formas

de História - Cultural e da Educação - é que o lugar dessa última como campo temático de

investigação histórica pode ser assumido, dentre outras possibilidades, a partir dos

pressupostos teórico-metodológicos da primeira visto que “os últimos balanços realizados

sobre a produção em história da educação [no Brasil] indicam uma forte e já reconhecida

tendência das pesquisas na direção da nova história, especialmente da história cultural”

(LIMA E FONSECA, p.59-60, 2008).

Para a citada autora, a História da Educação se situa atualmente como um campo de

investigação influenciado pelos procedimentos metodológicos, conceitos e referenciais

teóricos, bem como de muitos objetos de investigação pertencentes à Nova História Cultural,

na medida em que os historiadores da educação buscaram por novos temas, objetos e por

novas abordagens de investigação; recorreram às referências de autores como Chartier

(apropriação e representações) e, algumas vezes, como de Certeau (estratégias e táticas);

deram ênfase aos trabalhos, sobretudo a dissertações e teses, na história das leituras e dos

impressos; utilizaram-se de conceitos como circulação, apropriação, representação, saberes e

culturas escolares, ou seja, se preocuparam com as práticas culturais (LIMA E FONSECA, p.

60, 2008).
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Temas como história da escolarização, da alfabetização, do ensino, da profissão

docente, dos livros, da leitura, dos impressos e das instituições escolares e a utilização de

conceitos como circulação e apropriação, saberes e culturas escolares, segundo a análise de

Lima e Fonseca (2008), são indícios da influência dos desígnios da Nova História Cultural na

prática investigativa e na problematização de objetos de estudo da História da Educação no

cenário acadêmico brasileiro, notadamente a partir dos anos 1990.

Neste trabalho, ao se produzir uma interpretação cultural da história da educação de

pessoas idosas no Brasil, a partir da experiência educacional da professora Zilma Gurgel

Cavalcante na Unisf, pela perspectiva da história cultural, foi possível registrar os fatos

históricos acerca dos saberes, das práticas e da formação e profissão docente como elementos

constitutivos da cultura escolar da primeira instituição escolar brasileira a pautar a educação

de pessoas idosas, o que permitiu alguns diálogos teoricamente importantes com

determinados historiadores da educação que altercam com a Nova História Cultural.

Já Nóvoa, ao apresentar a obra História da Pedagogia de Cambi (1999), defendeu os

estudos da História da Educação salientando que:

A História da Educação fornece aos educadores um conhecimento do
passado coletivo da profissão, que serve para formar a sua cultura
profissional. Possuir um conhecimento histórico não implica ter uma ação
mais eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva [...] A História da
Educação amplia a memória e a experiência, o leque de escolhas e de
possibilidades pedagógicas, o que permite um alargamento do repertório
dos educadores e lhes fornece uma visão da extrema diversidade das
instituições escolares no passado. Para além disso, revela que a educação
não é um ‘destino’, mas uma construção social, o que renova o sentido da
ação quotidiana de cada educador (NÓVOA, 1999, p. 13).

Desse modo, é perceptível que as pesquisas sobre a História da Educação, sob a ideia

da cultura escolar, contribuem para reconstituir uma historicidade do processo educativo, e

em particular, como um instrumento teórico para se compreender as instituições escolares,

tendo em vista o estudo sobre materiais e ritos escolares, métodos de ensino, história e

programas das disciplinas escolares, história da profissão docente, legislação, valores

preponderantes, estratégias e circulação de ideias pedagógicas.

As abordagens em torno da escola como um lugar produtor de uma cultura própria -

constituída pela e também constituinte da cultura de um modo em geral - como um objeto

histórico de análise entre os pesquisadores da História da Educação do Brasil desde os anos

1990, vem ganhando importância enquanto categoria de análise e campo de investigação
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devido aos trabalhos de Chervel (1990), Julia (2001), Forquin (1992) e de Viñao Frago

(1995), cujas definições de cultura escolar são as mais utilizadas pelo alegado campo.

Chervel, em seu artigo publicado no Brasil em 1990, chamado ‘História das

disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa’, advogou a capacidade da escola

em produzir uma cultura específica, singular e original cujos efeitos estendiam-se sobre a

sociedade e a cultura e que emergia das determinantes do próprio funcionamento institucional,

como aquelas advindas da noção de disciplina escolar, como se lê na afirmação abaixo:

Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina,
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente
as práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que
presidiram sua constituição e o fenômeno de aculturação de massas que
ela determina, então a história das disciplinas escolares pode desempenhar
um papel importante não somente na história da educação mas na história
cultural. Se se pode atribuir um papel “estruturante” à função educativa da
escola na história do ensino, é devido a uma propriedade das disciplinas
escolares. O estudo dessas leva a pôr em evidência o caráter
eminentemente criativo do sistema escolar, e, portanto classificar no
estatuto dos acessórios a imagem de uma escola encerrada na passividade,
de uma escola receptáculo dos subprodutos culturais da sociedade. Porque
são criações espontâneas e originais do sistema escolar é que as
disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o sistema
escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até
aqui é que ele desempenha na sociedade um papel que não se percebeu
que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também
uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura
da sociedade global (CHERVEL, 1990, p.184, grifo nosso).

O conceito de cultura escolar trazido para a História da Educação pelo artigo ‘A

cultura escolar como objeto histórico’2, publicado por Julia em 1995 na Revista Paedagogica

Historica e traduzido para o português em 2001 pela Revista Brasileira de História da

Educação, tem sido insistentemente citado tanto nas investigações estrangeiras quanto

nacionais, uma vez que o referido autor convidada os historiadores da educação a se

interrogar sobre as práticas culturais cotidianas e os fazeres ordinários no interior da escola. A

definição vinha já no segundo parágrafo do artigo:

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e

2 Este texto é tradução do artigo de Julia: ‘La culture scolaire comme objet historique’, Paedagogica Historica.
International journal of the history of education: p. 353-382, suppl. series, vol. I, coord. A. Nóvoa; M. Depaepe;
E. V. Johanningmeier, 1995.
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práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização).
Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o
corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de
facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais
professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar
identificar em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir
largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que não
concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por
intermédio de processos formais de escolarização: aqui se encontra a
escalada dos dispositivos propostos pela schooled society que seria
preciso analisar; nova religião com seus mitos e ritos contra a qual Ivan
Illich se levantou, com vigor, há mais de vinte anos. Enfim, por cultura
escolar é conveniente compreender também, quando é possível, as
culturas infantis (no sentido antropológico do termo), que se desenvolvem
nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às
culturas familiares (JULIA, 2001, p. 10-11, grifo nosso).

Faria Filho, Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004), viram similitudes e diferenças entre os

conceitos de cultura escolar de Chervel e de Julia ao afirmarem que os estudos do segundo

influenciaram os julgamentos do primeiro, visto que ambos concordavam que a constituição

das disciplinas escolares e dos efeitos sociais da escolarização eram situações basilares para o

entendimento da cultura escolar. Mas Chervel parecia afirmá-la de maneira mais contundente

como original e se interessava principalmente pela construção dos saberes escolares enquanto

Julia fazia a ênfase da análise da cultura escolar recair particularmente sobre as práticas

escolares, o que o levava a distinguir entre uma cultura escolar primária e uma cultura escolar

secundária.

Forquin em artigo publicado pela Revista Teoria & Educação, em 1992, intitulado

‘Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais’, também sensibilizado pela

temática das disciplinas escolares, mas atuando na interseção desta com os estudos sobre

currículo, afirmou que a cultura escolar:

[...] apresenta-se assim como uma cultura segunda com relação à cultura
de criação ou de invenção, uma cultura derivada e transposta,
subordinada inteiramente a uma função de mediação didática e
determinada pelos imperativos que decorrem desta função, como se vê
através destes produtos e destes instrumentos característicos constituídos
pelos programas e instruções oficiais, manuais e materiais didáticos,
temas de deveres e de exercícios, controles, notas, classificações e outras
formas propriamente escolares de recompensas e de sanções (FORQUIN,
1992, p. 33-34, grifo nosso).
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Viñao Frago, em um texto intitulado ‘Culturas Escolares’, do ano 2000, concebeu o

termo em uma forma pluralizada, ou seja, enquanto Julia imaginava a existência de duas

culturas escolares (primária e secundária), Viñao Frago estendia o conceito a todas e a cada

uma das instituições escolares, ampliando as possibilidades de estudos no campo da história

das instituições, como visto em seu conceito de cultura escolar citado abaixo:

Concepto de cultura escolar como un conjunto de teorías, ideas,
principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas - formas
de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos - sedimentadas a lo
largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego
no puestas en entredicho y que proporcionan estrategias para integrarse
em dichas instituciones, para interactuar y para llevar a cabo, sobre todo
en el aula, las tareas cotidianas que de cada uno se esperan, así como para
hacer frente a las exigencias y limitaciones que dichas tareas inplican o
conllevan. Sus rasgos caracteristicos serían la continuidad y persistencia
en el tiempo, su institucionalización y una relativa autonomia que le
permite generar productos específicos - por exemplo, las disciplinas
escolares - que la configuran como tal cultura independiente (VIÑAO
FRAGO, 2000, p. 2 -3, grifo nosso).

Esse arcabouço teórico, de uma forma geral, direcionou a presente tese de

doutoramento em Educação para o entendimento da cultura escolar da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) a partir dos saberes e das práticas culturais ordinárias de seus sujeitos

escolares, de seus tempos, de seus espaços, de suas posições no interior de um sistema

educacional caracterizado por forças assimétricas. Foi entendido que tais saberes e práticas

culturais, no entanto, não visaram apenas a operacionalização destas ou daquelas prescrições

em torno da institucionalização da Unisf como primeiro lugar específico de educação para as

pessoas idosas no Brasil, mas objetivavam produzir lugares de poder/saber, inteligibilidades e

sentidos para a ação da educação gerontológica na Unisf. Tais saberes e práticas foram

mapeados - inventariando-se as estratégias e táticas para sua produção - e entendidos, nesse

estudo, como elaboradores de sujeitos e de seus respectivos lugares para a constituição do

campo da educação gerontológica no Brasil.

Tal estrutura teórica também demonstrou não apenas que o espaço e o tempo são

elementos estruturantes das instituições e dos saberes e das práticas culturais escolares, mas

também que os sujeitos históricos, nas relações de permanências e de rupturas que se

estabelecem com os objetos culturais que circulam no interior da escola, mobilizaram

conhecimentos e experiências de diversas áreas na pretensão de dotar as instituições escolares

de racionalidades ora semelhantes ora distintas de outras instituições educativas como a
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família, a Igreja e o mundo do trabalho, por exemplo. Nesse percurso também se inseriram,

nos estudos da História da Educação brasileira, as pesquisas sobre instituições escolares.

Segundo Nosella e Buffa (2009), esses estudos desenvolveram-se com esse foco,

sobretudo, nos anos 1990, porém eles ressaltaram outros dois momentos anteriores na

produção historiográfica da educação brasileira, a saber: o primeiro momento se concentrou

nos anos 1950 e 1960, quando a instituição escolar era o espaço para se investigar

historicamente a relação entre a educação e a sociedade; o segundo momento abarcou os anos

1970 e 1980, quando as instituições escolares eram motivo para ilustrar o desenho do

movimento histórico geral da sociedade; e, o terceiro momento, iniciado nos anos 1990,

marcado por uma renovação teórica e metodológica da História da Educação e sua interface

com a Nova História Cultural. Para esses autores,

É justamente nesse terceiro momento que são privilegiados temas como
cultura escolar, formação de professores, livros didáticos, disciplinas
escolares, currículo, práticas educativas, questões de gênero, infância e,
obviamente, as instituições escolares. (NOSELLA; BUFFA, 2009, p.16).

Saviani (2007), tratando das instituições educativas, sintetizou seu conceito da

seguinte forma:

[...] são, portanto, necessariamente sociais, tanto na origem, já que
determinadas pelas necessidades postas pelas relações entre os homens
como no seu próprio funcionamento, uma vez que se constituem como um
conjunto de agentes que travam relações entre si e com a sociedade à qual
servem (SAVIANI, 2007, p. 5).

O mesmo autor explicitou que estudar a história de uma instituição escolar pressupõe

reconstruí-la historicamente, razão por que o pesquisador não constrói seu objeto enquanto

tal, pois “o que lhe cabe construir é o conhecimento do objeto e não o próprio objeto. E

construir o conhecimento do objeto não é outra coisa senão reconstruí-lo no plano do

pensamento” (SAVIANI, 2007, p.15).

Para Magalhães (2004), a investigação de uma instituição educativa configura-se

como objeto epistêmico. Essa configuração elaborada pelo referido autor se estrutura na

historiografia da escola e da escolarização, na instituição educativa como totalidade em

organização e devir, na análise institucional como matriz conceitual interdisciplinar e na

pedagogia institucional como modelo científico e orgânico-funcional. O autor antes citado

reforça que o estudo de uma instituição educativa:
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[...] diz respeito à cultura material e simbólica, quer dizer, às condições
materiais e de funcionamento, à gramática escolar e à escolarização, e
refere-se à representação, à apropriação das aprendizagens e à
qualificação e reconhecimento da mais-valia educacional pelos grupos,
indivíduos e organizações (MAGALHÃES, 2004, p.112).

É pertinente explicitar, segundo o autor supracitado, que é possível distinguir duas

orientações para os que trabalham com a história de instituições escolares: a primeira dessas

abordagens é uma resposta à interpelação sobre o estatuto da escola no quadro mais amplo da

educação e da instrução e a segunda linha de orientação “[...] visa à construção da escola

como um objeto historiográfico específico” (MAGALHÃES, 2004, p.120).

Seguindo essa segunda abordagem no âmbito da presente tese de doutoramento em

Educação, foi pesquisada a temática da velhice e o contexto histórico de institucionalização

da educação de pessoas idosas no Brasil a partir da história da formação docente da professora

Zilma Gurgel Cavalcante no cenário de constituição dos saberes e das práticas das primeiras

Universidades da Terceira Idade, qual seja, na França do final dos anos 1970.

Essa história teve início com o ingresso da referida professora em seus estudos de

doutoramento na área da Geografia Humana na Univesité de Lyon 2 – Université Lumière, sua

imersão na cultura escolar da L’université Tous Ages, criada em 1975 pela professora Hélène

Reboul, sua orientadora, sua aproximação com as práticas e os saberes escolares da Université

du Troisième Age, fundada em 1973 pelo professor Pierre Vellas na Univesité dês Sciences

Sociales de Toulouse e, por fim, pelo seu trabalho para a criação da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) na Universidade Estadual do Ceará (UECE) no final da década de 1980.

E o acréscimo que a presente tese de doutoramento em Educação trouxe ao campo da

História da Educação brasileira se assentou nesse momento biográfico da doutoranda Zilma

Gurgel Cavalcante que, por sua vez, ao vivenciar os espaços, tempos, saberes e práticas das

culturas escolares produzidas nas Universidades da Terceira Idade francesas e ao

problematizar a situação de marginalização social das pessoas idosas no Brasil e na França, se

apropriou dos conceitos envolvidos nesse movimento educacional em torno da integração

desse grupo populacional ao âmbito universitário e os ressignificou para a realidade social

brasileira ao construir uma Universidade da Terceira Idade sem fronteiras, ou seja, aberta as

pessoas idosas e não idosas, diferentemente do modelo francês que segregava os mais velhos

em lugares distintos da comunidade universitária mais jovem.

Sobre a educação gerontológica, vale salientar que ela prima pelo alargamento das

capacidades de autonomização e, portanto, de iniciativa e de criatividade dos sujeitos frente
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ao seu processo de envelhecimento e de como os espaços e tempos escolares favorecem essas

experiências formadoras de “aprender a aprender” na velhice, experiências essas que marcam

as histórias de vida. Nessa direção, considerando a educação gerontológica “como um lugar

mediador e preventivo da velhice bem-sucedida” (BOTH, 2006, p. 1448) onde se tenta “[...]

aplicar o que se conhece sobre a educação e o envelhecimento em benefício da melhoria da

vida dos idosos” (CACHIONI; NERI, 2004, p.105), foi analisada a história da educação

gerontológica na Unisf.

Essa construção histórica da educação gerontológica na Unisf - além de levar em conta

que esta instituição escolar foi produtora de uma cultura própria que lhe permitiu iniciar, em

solo brasileiro, a produção de saberes e práticas escolares em torno da educação de pessoas

idosas - não podia ser feita sem se levar em conta a história da formação e da profissão

docente de seu corpo profissional, em especial a de sua fundadora, a professora Zilma Gurgel

Cavalcante, através da utilização de fontes como os “documentos-egos”, ou seja, de textos

escritos em primeira pessoa e de narrativas de vida registradas pelos sujeitos da Unisf a fim de

construir, historicamente, aquilo que eles são daquilo que eles foram em um passado recente.

Nesse sentido, foi compreendida a história cultural de uma instituição escolar (Unisf)

por meio da operação (auto)biográfica de sua fundadora (professora Zilma Gurgel

Cavalcante). Essa leitura de uma cultura escolar por meio de uma biografia foi uma aposta

metodológica que se revelou cientificamente viável visto que todo sujeito escolar reflete a

cultura na qual está inserido e, mais do que refletir sua cultura escolar, esse sujeito se apropria

dela, mediatiza-a, filtra-a e volta a refleti-la, reapropriando-se de maneira singular desse

contexto e revelando essa mesma cultura a partir da especificidade da história de suas práticas

e saberes escolares individuais.

Para a compreensão desse percurso heurístico simultâneo da (auto)biografia de Zilma

Gurgel Cavalcante para a instituição escolar Unisf e da instituição escolar Unisf para a

(auto)biografia de Zilma Gurgel Cavalcante foi necessário a escolha de um aporte

metodológico capaz de mediatizar essa relação entre o sujeito e seu contexto social imediato

por intermédio das instituições educativas que serviram de palco para o enfretamento da

singularidade de Zilma Gurgel Cavalcante como professora no campo da educação de pessoas

idosas e o esforço universalizante da Unisf sobre o indivíduo em questão.

Adotar esta perspectiva teórica possibilitou utilizar como aporte metodológico o

método (auto)biográfico em educação como instrumento de investigação que permite ao

sujeito histórico identificar e narrar, a partir de sua própria história de vida sob o ângulo

educativo, de sua subjetividade e de seus contextos familiar, escolar, religioso e profissional
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os elementos formativos de sua profissão docente que, por sua vez, exprimem a história

cultural da qual eles emergem como representantes. Portanto essa dupla dimensão,

simultaneamente pessoal e institucional, da professora Zilma Gurgel Cavalcante, nesta tese de

doutoramento em Educação, esteve na origem da opção metodológica pela (auto)biografia.

E vale dizer que, intimamente ligada à (re)emergência dos sujeitos individuais e/ou

coletivos na escrita da História, a aposta (auto)biográfica articula-se aos estudos culturais,

principalmente os que se enveredaram, em maior ou menor grau, pela análise de trajetórias

individuais. Associada também a outros dois “retornos”, os da política e da narrativa, a

(auto)biografia conquistou um lugar indiscutível na sociedade moderna através do mercado

editorial, das livrarias, de programas de televisão ou dos documentários cinematográficos

(CHARTIER, 1994; BURKE, 1992).

Mas o apogeu do uso sistemático do método (auto)biográfico nas ciências sociais

aconteceu nos Estados Unidos da América nos anos 1920 e 1930 pela primeira geração de

sociólogos da Escola de Chicago, capitaneados pelas concepções de Robert Ezra Park e

William Isaac Thomas que, em linhas gerais, reivindicava status científico para a

subjetividade de toda narrativa ou documento (auto)biográfico de pessoas ou de grupos

populacionais para compor o corpus documental das pesquisas sociais e para subsidiar a

formação dos estudantes desta citada escola.

Pelo viés das (auto)biografias, os precursores da Escola de Chicago pretendiam

mostrar aos estudantes a diversidade de modos de vida, de formas de reagir às regras sociais

e, principalmente, do uso da epistemologia hermenêutica para sentir e interpretar os processos

sociais . Robert Ezra Park, além de estimular a produção de autobiografias, lia e comentava

inúmeras biografias durante suas aulas, sublinhando principalmente o sentido dos relatos de

vida a fim de desvelar o valor das fontes primárias, dos dados de base para uma investigação

formal e sistemática. Discutia, nesse contexto, uma questão que se tornaria, mais tarde, um

tema obrigatório dos pesquisadores que utilizam o citado método: a definição da situação da

entrevista biográfica. Aspectos como tempo, lugar, presença e intervenção de terceiros são

postos em evidência, bem como as dificuldades advindas da barreira da língua.

Ao compor um programa de trabalho nos quadros de um método de formação do

sociólogo, o relato sobre as vidas de grupos excluídos como gangsteres, ladrões, prostitutas,

membros de famílias de imigrantes e de famílias de negros do Sul dos Estados Unidos ou até

mesmo de uma única pessoa em suas formas autobiográfica e biográfica, tornou-se, nesse

primeiro momento da Escola de Chicago, um meio pedagógico para a formação do estudante

ao mesmo tempo em que se constituiu em um instrumento de pesquisa, tendo em vista a
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análise da realidade social americana. Foi ouvindo relatos de indivíduos sobre suas próprias

vidas que se buscou ensinar noções como a de “itinerário” e os conceitos de “trajetória” e

“carreira”. O sentido e as vantagens do método biográfico conheceram então suas primeiras

definições.

Nesse sentido, os contatos diretos entre o sociólogo e os indivíduos ou grupos

participantes de estudos, o conhecimento de sua língua, a consulta a arquivos de documentos

administrativos e de associações e, sobretudo, a documentos pessoais (cartas trocadas, relatos

autobiográficos) tiveram maior importância que respostas a questionários aplicados, que

relatórios e estatísticas oficiais, na medida em que os primeiros mostrariam melhor as

percepções que os indivíduos elaboram das situações vividas.

Enfim, a contribuição da Escola de Chicago para a construção do método em questão

foi inegável uma vez que ela chamou atenção para o valor e para a importância do uso de

documentos pessoais na produção de conhecimento científico em áreas diversas como na

Sociologia, Antropologia e Educação, tendo sido a partir dela que se passou a explorá-los de

forma sistemática. A construção de um princípio metodológico baseado na compreensão da

situação pela via do sujeito e na importância da interação entre pesquisador e pesquisado foi

outra contribuição.

Após um período de ostracismo como metodologia de pesquisa, a (auto)biografia foi

retomada na primeira metade dos anos 1970 a partir de discussões acadêmicas como as

levantada pelo sociólogo Ferrarotti (2010) sobre a autonomia do referido método. Para o

autor, esse renascer do uso metodológico da (auto)biografia situou-se em uma encruzilhada da

investigação teórica e metodológica das ciências humanas e sociais ao mesmo tempo em que

responde a uma dupla exigência epistemológica: a) a necessidade de uma renovação

metodológica capaz de se declarar tanto contra a separação sujeito-objeto quanto contra o

formalismo das pesquisas que buscavam “leis” sociais generalizantes; e b) a exigência de uma

hermenêutica social dos atos individuais concretos, ou seja, de uma teoria que mediasse a

história individual e a história social.

Essa virada em busca da subjetividade no campo das ciências sociais e humanas diz

respeito às mudanças paradigmáticas e às rupturas que se operaram nesse âmbito no decorrer

do século XX visto que “a ciência faz parte do complexo de cultura a partir do qual, em cada

geração, os homens tentam encontrar uma forma de coerência intelectual” (PRIGOGINE;

STENGERS, 1984, p.1). Foi nesse contexto de embates teóricos e metodológicos que novos

objetos e novas formas de investigação sociológicas surgiram e, assim como nos casos da

virada cultural no campo da História e da virada interpretativa na arena da Antropologia,
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surgiu a virada biográfica no palco da Sociologia em torno da subjetividade como uma aposta

científica.

Conforme Ferrarotti (2010) enfatizou, a biografia é subjetiva em vários níveis:

primeiro, porque através dela o pesquisador lê a realidade do ponto de vista de um indivíduo

historicamente determinado; depois, porque os materiais - em geral autobiográficos - estão

sujeitos a inúmeras deformações: se escritos, decorrem do fato de ser “um sujeito-objeto que

se observa e se reencontra”; se orais, das interações entre o observador e o observado.

Além da subjetividade, o método (auto)biográfico possui mais duas especificidades,

ou seja, sua historicidade profunda e sua unicidade, visto que a biografia se propõe como uma

via de acesso - a partir das narrativas das experiências vividas dos sujeitos - ao conhecimento

cientifico de um grupo social ou como uma tentativa de ler uma sociedade por meio de

histórias de vida.

Para Pineau (2010), o impacto das (auto)biografias reside exatamente no paradoxo

epistemológico fundamental das autobiografias: a união do mais pessoal com o mais

universal. Desta forma, a subjetividade constitui-se dentro desse quadro como uma via de

acesso não linear ao conhecimento científico do sistema social, o que não se faz sem uma

invenção de estratégias e métodos. O valor heurístico do método (auto)biográfico torna-se

então legítimo, não apenas em decorrência deste caráter específico das narrativas de vida,

mas, também, porque a (auto)biografia é uma micro-relação social capaz de identificar as

funções e as modalidades de intervenção dos espaços sociais sobre os indivíduos que dele

fazem parte e, ao mesmo tempo, conhecer tais espaços a partir da perspectiva dos indivíduos.

Em um de seus estudos sobre as potencialidades do método (auto)biográfico, Nóvoa

(1992) considerou que a multiplicidade de perspectivas e estratégias que têm sido geradas

pelas abordagens (auto)biográficas constitui, precisamente, a sua principal qualidade, pois que

expressa o vigor desta ciência da produção do homem concreto.

Tal fertilidade, segundo ele, decorre do estímulo gerado por esses estudos em direção

a “um pensamento feito de interações e o recurso às técnicas e aos enquadramentos teóricos

mais adequados” (p.23, 1992). Mas é justamente essa diversidade que dá origem a

dificuldades, disseminando e legitimando práticas nem sempre dotadas de consistência e de

metodologias pouco rigorosas. Superar essa armadilha contida na multiplicidade de

possibilidades do aludido método de investigação é tarefa para os pesquisadores que se

utilizam desse recurso para revelar a vida como experiência e a vida como texto.

Já Ferrarotti (2010) observou que o método (auto)biográfico também sofria uma

metamorfose visto que se apresentava ora como uma aposta científica inserida em um quadro
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epistemológico alheio a todo o esquema hipótese-verificação que atribuía à subjetividade um

valor de conhecimento originário a partir de seu caráter qualitativo; e ora se desviava para o

interior do tradicionalismo positivista de se pensar epistemologicamente e metodologicamente

o uso das biografias, anulando sua especificidade heurística na medida em que se reduzia sua

produção acadêmica a uma justaposição de informações e a uma exemplificação transformada

em um relatório de acontecimentos, na medida em que exorcizava, tecnicamente, o “carnaval

da subjetividade” (p.39, 2010) inerente ao método (auto)biográfico em favor da objetividade

científica.

E é no seio dessa ambigüidade, dessa metamorfose do método (auto)biográfico, de sua

importância teórica pouco explorada que se inserem os pesquisadores educacionais que

fizeram uso das histórias de vida e dos estudos autobiográficos de professores. Para Bueno et.

al. (2006), esse debate no campo da Educação brasileira é relativamente recente, podendo ser

dividido em duas fases, ou seja, entre antes e depois dos anos 1990.

As esparsas pesquisas que se utilizavam do método (auto)biográfico nessa primeira

fase se dedicavam a temas diversos como fracasso escolar, relação professor-aluno,

alfabetização e leitura. Na segunda fase, caracterizada por um incremento quantitativo e

diversificação na produção de trabalhos em torno da metodologia em evidência e pelo

movimento que se iniciava em direção as (auto)biografias a partir de 1995, foram localizadas

pesquisas caracterizadas por uma gama de temas e perspectivas de análise que tentavam

compreender especificidades da atuação de grupos de profissionais docentes de áreas (como

ensino fundamental, alfabetização e ensino de matemática) e períodos diversos (com ênfase

na fase republicana), pela multiplicação do potencial explicativo/formador das

memórias/histórias de vida/(auto)biografias como procedimento metodológico a partir de

categorizações como história de vida de professores; professores negros ou afrodescendentes;

professores que tiveram militância política; professores aposentados/em fase de

envelhecimento; saberes docentes; educação continuada; e identidade profissional.

Ou seja, os estudos que se debruçam sobre a temática da formação de professores e

profissão docente sob o ângulo do método (auto)biográfico para evidenciar os aspectos

relacionais do processo formativo e, portanto, das experiências individuais e coletivas dos

professores enquanto sujeitos familiares, escolares e profissionais mediadas por uma dada

instituição educativa, seja ela a escola, a família ou o trabalho, situam-se no âmbito das

(auto)biografias em educação.

Vale salientar que o objeto de estudo das (auto)biografias educativas, qual seja, a

subjetividade contida nas narrativas em torno do processo de formação dos professores, se
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assenta em uma dificuldade semântica visto que o termo “designa tanto a atividade no seu

desenvolvimento temporal, como o respectivo resultado [...] não permitindo distinguir a ação

de formar (do ponto de vista do formador, da pedagogia utilizada e de quem aprende) da ação

de formar-se” (JOSSO, 2010, p.61).

Para Dominicé (2010) esses dois significados contidos no conceito de processo de

formação residem no entendimento sobre as formas de socialização e de escolarização

mediadas pela família, pela escola e pelo trabalho como lugares de regulação desse mesmo

processo. Em outras palavras, as (auto)biografias educativas em torno da história de vida na

formação e na profissão docente são compostas com base no material relacional familiar,

escolar e profissional herdados pelos professores em suas confrontações cotidianas.

E foi nessa perspectiva que o método (auto)biográfico começou a fazer parte do

arsenal de pesquisa dos educadores que, por sua vez, passaram a empregar o uso de narrativas

de vida como método de pesquisa e como meio para a formação de professores. Dentre os

pesquisadores educacionais mais proeminentes nessa área se destacam Nóvoa e Goodson que,

por sua vez, têm-se preocupado em realizar algumas categorizações sobre as produções

acadêmicas com e sobre a história de vida de professores de onde se destacam três tipos: a)

aqueles estudos que visam unicamente favorecer o processo de formação do professor

utilizando-se do recurso às histórias de vida como instrumento de educação continuada; b)

aquelas pesquisas que se exprimem por uma preocupação essencialmente investigativa, quer

seja como forma de obter conhecimento sobre aspectos da formação dos docentes, quer seja

sobre as práticas pedagógicas; e c) aquelas análises que visam simultaneamente favorecer

práticas de formação continuada e a investigação de processos nele envolvidos (BUENO,

2002).

Nesse sentido, desde os anos 1980 a experiência com narrativas de vida de professores

tem-se mostrado bastante fértil no campo da Educação para se discutir a formação docente, a

constituição e consolidação dos saberes e práticas docentes e sua atuação profissional,

conforme apontam Nóvoa e Finger (2010); Goodson (1992), Bolívar (2002), Cavaco (1999),

Pimentel (1993), Tardif (2003), Bueno (1996, 1998), Catani (2002), entre outros autores.

Nesse caso, tais experiências constituem-se em importantes elementos explicativos da cultura

escolar na medida em que se articula a história de vida dos sujeitos à história cultural das

instituições escolares a fim de valorizar a subjetividade docente como objeto de pesquisa da

História da Educação.

Porém, alguns aspectos lacunares foram observados nessas pesquisas brasileiras como

a enorme dispersão temática e metodológica nos estudos educacionais sobre histórias de



44

vida/autobiografias de professores; o desequilíbrio nas formas de divulgação e circulação das

pesquisas no país; a quase absoluta ausência de diálogo das pesquisas defendidas nas pós-

graduações com as produções de artigos científicos e de livros feitos a partir dos grupos de

pesquisas inseridos nas mesmas instituições de ensino superior; a imprecisão conceitual e a

multiplicidade de referenciais teóricos advindos de campos disciplinares distintos (História,

Sociologia, Antropologia, Psicologia, Literatura, além de outras) que, por sua vez, produziram

transposição de conceitos nem sempre isentos de ambigüidades quanto às denominações

metodológicas utilizadas; formas inócuas, do ponto de vista científico, de apropriação dos

procedimentos (auto)biográficos que diz respeito às narrativas em primeira pessoa;

prevalência de um modelo único de uso das pesquisas (modelo das histórias de vida “a serviço

do projeto” e não como “projeto de conhecimento”); e a confusão sobre a noção de

identidade, a propósito da abrangência dessa temática (BUENO et. al., 2010).

Após a exposição dessas ponderações, a presente tese de doutoramento em Educação

se direcionou para a utilização do método (auto)biográfico em educação a fim de tematizar,

pela subjetividade da história de vida na formação e na profissão docente de Zilma Gurgel

Cavalcante, a história da cultura escolar da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) por meio do

levantamento de fontes e interpretação de fontes históricas primárias e secundárias que

pudessem construir o fio condutor da experiência educacional da citada professora na

constituição da primeira instituição escolar voltada a educação gerontológica no Brasil.

Apelar para essa memória a fim de recontar experiências, contextos e acontecimentos que

acompanharam a  existência da citada professora foi possível devido ao uso da História Oral

como técnica de coleta de dados.

Vale frisar que os estudos que envolvem a pesquisa pelo uso da História Oral como

uma técnica de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da História Contemporânea

surgida em meados do século XX, têm crescido no meio acadêmico nas últimas décadas

devido à relevância dada a subjetividade dos entrevistados frente à constituição, pela

memória, de representações de fatos sociais vivenciados pelos sujeitos e seus grupos no

campo das ciências sociais e humanas.

Segundo Cassab e Ruscheinsky (2004), a História Oral prima por analisar a memória,

as emoções, as paixões, o olhar, a perspectiva peculiar e os sentimentos de indivíduos das

mais diversas origens sócio-culturais. Muitas vezes, o fato de detectar essas memórias

significa delinear aspectos importantes que de outra forma ficariam a margem da evidência

objetiva dos historiadores.
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Para Ferreira e Grossi (2002), o lugar de origem da memória como repositório dos

fatos e representações do vivido e da História Oral como ferramenta para se construir o

passado de grupos sociais se encontra explicado nos escritos da mitologia greco-romana:

De origem latina, a palavra “memória” significa “o que lembra”. Todavia,
do ponto de vista histórico, a palavra “memória” guarda uma deusa:
Mnemósine. Segundo Hesíodo, ela é a “rainha das colinas de Eleutera”,
ou seja, a terra da liberdade completa. Mnemósine nasce dos amores entre
Urano (céu) e Géa (terra), sendo ao mesmo tempo protetora da justiça e
da vingança. Realiza a ligação entre o mundo real (terra) e o mundo da
representação (céu). Da união entre Zeus e Mnemósine nasce a musa
Clio, a história, cujo berço é o cume do poder terrestre e a configuração
do passado (FERREIRA; GROSSI, p.121-122, 2002).

Neste campo metodológico, ao se valorizar a relação entre passado e presente, entre

história e temporalidade, entre cultura e sociedade, entre o mundo real e o mundo da

representação, destacou-se também nessa tese de doutoramento em Educação a importância

da memória para se compreender a intensa relação entre o objeto e o sujeito histórico dessa

investigação por meio de uma interpretação cultural da história da educação de uma

instituição escolar em particular, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf), e pelo relato

(auto)biográfico de sua fundadora.

Essa utilização da memória como fonte histórica é possível graças ao uso da História

Oral como uma técnica de pesquisa capaz de considerar a memória como matéria e objeto de

interesse do pesquisador, sendo esta a fonte da qual se alimentam as narrativas de vida. E com

o uso científico dessas mesmas narrativas se pretende estudar as representações do presente

sobre o passado, ou seja, através da ilusão de restabelecer o vivido de acordo com o viés do

concebido pela rememoração do sujeito - fato este classificado como trabalho de síntese da

memória do indivíduo - se tem a sensação de que o passado está presente, mais uma vez.

Assim reconhece-se a subjetividade das fontes orais como uma nova fonte histórica de

pesquisa (ALBERTI, 2004a).

Vale destacar que na presente tese de doutoramento em Educação, ao se utilizar as

narrativas de vida a fim de se construir uma interpretação cultural da história da educação de

pessoas idosas por meio da história de vida na formação e profissão docente de Zilma Gurgel

Cavalcante no espaço da Unisf, foi possível se desvencilhar de três ilusões comuns aos

trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre a subjetividade, quais sejam, a ilusão

memorialística, a ilusão biográfica e a ilusão epistemológica, problematizadas em estudos de

Passeron (1989) e de Bourdieu (1996).



46

Sobre a ilusão memorialística, vale destacar que quando se trabalha com a ação da

memória, outro aspecto se apresenta - existe sempre a possibilidade de esta falhar. Em uma

narrativa de vida, há esquecimentos e omissões que podem ser ou não intencionais. Cabe ao

pesquisador fazer uma leitura minuciosa de cada relato obtido, indagando-se sobre o conteúdo

das possíveis lacunas existentes, ligando um relato a outro visto que a fonte oral, como

resultado de uma invocação à memória, reconstituindo um passado pela perspectiva do

presente, não deixa de ser uma versão dada por um sujeito da história que possui seus valores,

suas ideologias e seus interesses.

Portanto na presente tese de doutoramento em Educação também foi levada em

consideração a leitura de mundo dos sujeitos entrevistados assim como sua relação com a

trajetória profissional de Zilma Gurgel Cavalcante na Unisf, desde sua atuação como

fundadora e única diretora dessa instituição gerontológica até sua aposentadoria como docente

da UECE, uma vez que todos os relatos colhidos estavam carregados de subjetividade e

movidos por um propósito, enfim, por interesses dos depoentes em relação ao tema em

questão.

Para não se iludir com a ação da memória dos sujeitos escolares da Unisf, os fatos

históricos rememorados durante as entrevistas de História Oral sobre o percurso educacional

da professora Zilma Gurgel Cavalcante não foram explicáveis por uma singela descrição

linear dessas narrativas, mas pelas versões que os diferentes atores entrevistados fizeram dela,

sob diferentes códigos, postos de interpretação, de acordo com determinados acontecimentos,

pessoas/personagens, tempos e espaços escolares envolvidos. Ou seja, a análise histórica das

fontes orais coletadas destacou a voz dos sujeitos-narradores, implicando nesta produção

textual uma diferenciação entre os relatos, as explicações e suas diferentes lógicas para a

construção da história da educação das pessoas idosas no Brasil.

Sobre esse assunto, Lopes (2000) alertou que o trabalho da memória comporta o

tempo de lembrar e de esquecer e que é na base desse inventário de recordações e

esquecimentos que os sujeitos históricos criam e manipulam representações que serão

mobilizadas em suas atividades cotidianas de pensar e de fazer. E é nessa seara que surge a

maior demanda do pesquisador que se utiliza metodologicamente da História Oral: criar

ferramentas que lhe permitam compreender, na ordem do discurso colhida durante as

entrevistas, cenas que representem um sujeito e sua autonomia no ato de narrar sua história.

Nessa direção, e para não cair na armadilha da ilusão memorialística, ficou claro que

não é o relato pelo relato que contenta o pesquisador, mas as possíveis inferências que se pode

fazer a partir do sentido das narrativas de vida. Nessa acepção, durante uma abordagem
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cultural da história da educação de pessoas idosas, quais seriam os pontos constitutivos da

memória a serem inferidos pelo pesquisador ao se analisar essas fontes por meio das

narrativas de vida dos sujeitos escolares?

Pollak (1989) divide-os em 03 (três) pontos-chaves: 1) acontecimentos; 2)

pessoas/personagens; e 3) lugares. Os acontecimentos podem ser divididos naqueles vividos

pessoalmente e nos "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos dos quais a

pessoa/personagem nem sempre participou, mas que, por fazer parte da história do seu grupo

social, sente-se participante de eventos nem sempre situados em uma estrita sucessão

cronológica.

Além dos acontecimentos como ponto constitutivo, a memória é formada por

pessoas/personagens. Da mesma forma podemos aplicar o esquema supracitado, ou seja, de

sujeitos realmente encontrados no decorrer da vida, de personagens históricos conhecidos por

tabela e ainda por pessoas/personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-

tempo da pessoa que rememora durante uma entrevista de História Oral.

Por fim, a memória é constituída por lugares. Existem lugares provenientes de

lembranças pessoais, de lugares longínquos, fora do espaço e do tempo das pessoas - mas que

são importantes para a memória do seu grupo - como também de lugares de apoio da

memória, que são os espaços arquitetônicos de comemoração, construídos para perpetuar

algum tipo de recordação.

Esses 03 (três) critérios de abordagem histórica da memória - acontecimentos,

pessoas/personagens e lugares - nos revelam que ela é seletiva, socialmente construída, que é

um valor disputado em conflitos sociais e ainda é parte constituinte do sentimento de

identidade social, tanto individual quanto coletivo. E ao colocar a memória dos sujeitos

escolares da Unsif como fonte da história educacional dessa instituição sob o ponto de vista

cultural, foram analisados os saberes e práticas escolares (acontecimentos), os tempos e

espaços (lugares) de produção desses mesmos fenômenos e os sujeitos escolares

(pessoas/personagens) envolvidos na construção dessa instituição escolar.

Além deste ponto de vista que desdobra as relações entre memória e história do sujeito

individual e coletivo que rescinde com a ilusão memorialística de tentar conceber o passado

tal qual ele foi vivido e, armadilha maior, sem considerar a interferência do tempo presente

como ponto de partida nessa atividade de rememoração dos fatos, pessoas, locais e de objetos

suscitados pela entrevista de História Oral, nessa tese de doutoramento em Educação foi

preciso romper também com o modelo tradicional da (auto)biografia herdado da Literatura,

qual seja, do formativo diacrônico de narrativa de vida como uma história com começo, meio
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e fim, formando um conjunto estável e coerente, definido por Bourdieu como ilusão

biográfica, ou seja, aquela que trata a história de uma vida como “o relato coerente de uma

seqüência de acontecimentos com significado e direção” (BOURDIEU, 1996, p. 185).

Para Bourdieu (1996), mesmo supondo que o relato autobiográfico se baseie, “[...] na

preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair urna lógica ao mesmo tempo

retrospectiva e prospectiva, urna consistência e urna constância, estabelecendo relações

inteligíveis entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento

necessário” (p.184), haveria uma contradição epistemológica entre o uso das contribuições

sociológicas e historiográficas e os parâmetros lineares, estáveis e reducionistas da história de

vidas visto que:

[...] Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é,
como o relato coerente de uma seqüência de acontecimentos com
significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica,
uma representação comum da existência que toda uma tradição literária
não deixou e não deixa de reforçar [...] (BOURDIEU, 1996, p.185).

Numa semelhante linha de raciocínio, o também sociólogo Passeron (1989) desferiu

algumas ressalvas àquilo que intitulou de ilusão epistemológica aos intelectuais que se

debruçavam sobre a narrativa biográfica, ou seja, a fascinação imediatista pelo concreto e o

singular (em detrimento do problema teórico) que gerava a ilusão da compreensão totalizante

de uma experiência individual.

Procurando escapar às estas “ilusões” denunciadas por Bourdieu e Passeron, Le Goff

atentou para a dificuldade do empreendimento biográfico, bem como a necessidade de se

articular a personagem ao contexto global de seu tempo, embora sem deixar de aceitar os

acasos, as escolhas e as hesitações individuais (LE GOFF, 1999).

Por exemplo, Le Goff propôs a abordagem da trajetória de um indivíduo através do

conceito de sujeito globalizante ao se reconhecer nele toda a organização do campo de

pesquisa: ao escolher, por exemplo, a figura monárquica de São Luís e afirmar que esta

personagem participou e agiu, ao mesmo tempo, em todos os domínios (econômico, social,

político, religioso e cultural) da esfera de sua vida como regente ele estaria sugerindo ao

historiador que reconheça nas escolhas, contradições, hesitações e decisões singulares do

biografado a historicidade daqueles domínios, ou seja, a especificidade do global e a

complexidade do real (LE GOFF, 1999).

Na visão de Levi (2000) sobre esse mesmo problema, trata-se do historiador refletir

acerca do binômio liberdade/norma de seu biografado. Para ele, os raios de liberdade e ação
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dos indivíduos encontram-se além, mas nunca fora, das limitações impostas pelos sistemas

normativos, sejam eles de ordem jurídico-institucionais, ou mesmo de ordem social.

Em seu livro ‘A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século

XVII’, Levi chamou a atenção para a análise do “sistema de contextualização e de

interligação entre regras e comportamentos, entre estrutura social e imagem impressa nas

fontes escritas” enquanto “parte primordial da história de Giovan Battista Chiesa” (p.47), Levi

pareceu rebater as críticas sobre a “história menor” e o abandono de estudos mais amplos

dirigidos à micro-história, na medida em que tenta apreender o “global” numa perspectiva não

somente “do” local, mas “para além” do local, semelhante à Ginzburg, cuja linha condutora

parte da microanálise de casos bem delimitados, mas cujo estudo intensivo revela problemas

de ordem mais geral. O que revelaria, enfim, o valor heurístico do gênero biográfico:

A meu ver, a maioria das questões metodológicas da historiografia
contemporânea diz respeito à biografia, sobretudo as relações com as
ciências sociais, os problemas de escalas de análise e das relações entre
regras e práticas, bem como aqueles, mais complexos, referentes aos
limites da liberdade e da racionalidade humanas (LEVI, 1996, p.168).

Fugindo das ilusões memorialísticas, biográficas e epistemológicas e sem fazer

apologia do individualismo metodológico, a presente tese de doutoramento enfocou o uso da

(auto)biografia sem desreferenciá-la do contexto global, nem desconsiderando os diferentes

aspectos da realidade: no caso em questão, em que foi abordado a cultura escolar da Unisf por

meio da história de vida na formação e profissão docente da professora Zilma Gurgel

Cavalcante sob o aporte teórico da Nova História Cultural, apontou-se para um

redirecionamento do olhar da pesquisa que, por meio de um ou vários sujeitos escolares,

tentou restituir a história particular de uma instituição escolar voltada para a educação de

pessoas idosas através dos vários “contextos” nos quais estavam inseridos.

Após essas considerações, houve a revelação da história de vida da professora Zilma

Gurgel Cavalcante não mais como uma “unidade do eu”, como um mero nome próprio cuja

identidade, coerente e específica, poderia embutir uma ideia de vida como estrada, caminho,

trajeto, corrida; como uma série única e suficiente de acontecimentos sucessivos; como um

todo, com projetos e intenções, que seguiria uma ordem cronológica e que pudesse obedecer

ao postulado do sentido da existência. Essa revelação trouxe para esse trabalho acadêmico a

ideia de rompimento com a ilusão biográfica em nome da “fragmentação do eu”, ou seja, para

além da pluralidade dos mundos da identidade socialmente determinada pelo nome próprio

Zilma Gurgel Cavalcante.
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Por causa desse caráter central do indivíduo Zilma Gurgel Cavalcante e de sua

(auto)biografia, foi que surgiu a maior demanda da presente pesquisa sobre as histórias e as

memórias do debate educacional gerontológico em torno da institucionalização da primeira

universidade da terceira idade brasileira: criar ferramentas que permitissem compreender, na

ordem do discurso colhido durante as entrevistas, os acontecimentos, os saberes, os tempos e

espaços que representassem um sujeito e sua história.

Depois de realizarmos o levantamento das fontes escritas no banco de dados da

Universidade Sem Fronteiras e do arquivo pessoal da professora Zilma Gurgel Cavalcante, foi

necessário definir quais seriam os instrumentos para coletar outro tipo de fonte histórica, qual

seja, a fonte oral, como também definir quais seriam os outros personagens que fizeram parte

da história de vida da citada professora e que poderiam contribuir, junto com ela, para a

construção da história da Unisf.

Para tanto foi definido a História Oral como uma técnica de entrevista para coletar as

fontes junto à personagem Zilma Gurgel Cavalcante e a técnica de grupo focal junto aos

demais sujeitos históricos vinculados a família, a escola e ao ambiente de trabalho da

personagem (auto)biografada. Diante dessa escolha, quais são os possíveis tipos de entrevistas

produzidas durante uma pesquisa (auto)biográfica que se vale das técnicas de coleta de dados

da História Oral?

Basicamente, a História Oral se utiliza de 02 (duas) técnicas de entrevista para dar voz

aos sujeitos e, por meio da singularidade de seus depoimentos, constituir e preservar a

memória individual ou coletiva, qual seja: entrevistas temáticas ou de história de vida.

Segundo Alberti (2006), as entrevistas temáticas são as que discutem sobre a

participação do depoente no assunto escolhido, enquanto as de história de vida têm como

cerne de interesse o próprio sujeito na história, incluindo sua trajetória desde a infância até o

dia da entrevista. Apesar das diferenças, as duas modalidades coexistem visto que a entrevista

de história de vida, necessariamente, contém diversas entrevistas temáticas. Decidir entre uma

e outra dependeria dos objetivos da pesquisa.

Assim sendo, entre a entrevista temática e a de história de vida, foi utilizada a segunda

visto que ela era coerente metodologicamente com a proposta de nosso trabalho de discutir a

história de vida na formação e na profissão docente da professora Zilma Gurgel Cavalcante

para a criação da Unisf entre os anos de 1943 e 1998, segundo o que documentava a ação da

memória dela mesma em torno de sua (auto)biografia.

Como houve a escuta de outras vozes durante a constituição de fontes orais para esta

pesquisa, foi empregado outro recurso para a sua coleta, qual seja, o grupo focal. Este, por sua
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vez, foi um instrumento empregado junto aos familiares e personagens da UECE e da Unisf

que compartilharam acontecimentos e lugares com a referida professora em torno de sua luta

para efetivação da educação gerontológica no Brasil.

Para tanto, foi preciso recorrer primeiramente às fontes escritas disponíveis nos

acervos históricos citados para melhor compreender a história daqueles sujeitos com os quais

iríamos proceder a formação dos grupos focais. Na medida em que os grupos foram

organizados por conteúdos relacionados aos temas de interesse da pesquisa, os próprios

depoentes indicavam novos atores que, consequentemente, se tornavam potenciais sujeitos

capazes de contribuir para a atual pesquisa segundo o que documentava a ação da memória

deles, em consonância com a narrativa da própria Zilma Gurgel Cavalcante.

Antes do início da coleta de dados junto a professora Zilma Gurgel Cavalcante e aos

demais atores localizados na cidade de Fortaleza/CE no segundo semestre de 2011, a aludida

professora redigiu um roteiro geral semi-estruturado abalizado em informações prévias sobre

a sua história de vida, de formação e de profissão em seu contexto de práticas pedagógicas

gerontológicas (Anexo A).

A partir desse roteiro (auto)biográfico foram feitas entrevistas sobre a história de vida

na formação e na profissão docente de Zilma Gurgel Cavalcante que, por sua vez,

constituíram as fontes orais da presente tese de doutoramento em Educação. Durante as

entrevistas foram coletadas fontes escritas para abalizar a pesquisa e, mais importante ainda,

foram indicados pela própria professora sujeitos que participaram junto com ela na

organização e no desenvolvimento da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como o primeiro

lugar específico de educação para as pessoas idosas no Brasil.

Nesse contexto, foram constituídos 07 (sete) grupos focais com os sujeitos escolares e

com familiares disponíveis em revelar tanto o significado do papel da professora Zilma

Gurgel Cavalcante quanto de relatar suas experiências familiares, escolares e profissionais

compartilhadas com ela em busca de se produzir o primeiro espaço escolar de promoção da

educação gerontológica no Brasil (Apêndice A). Vale salientar que, se excetuando as

entrevistas de história de vida feitas, de forma individual, com Zilma Barbosa Gurgel, todas as

demais fontes foram coletadas utilizando-se da técnica do grupo focal como procedimento de

levantamento de fontes orais devido ao grande número de sujeitos históricos indicados pela

referida professora que, por sua vez, colaboraram na construção da Unisf.

A deliberação pelos 28 nomes contidos na listagem dos participantes dos 07 (sete)

grupos focais desenvolvidos também levou em consideração a posição destes dentro da

família (Leonor Barbosa; Efigênia Barbosa Souza; Neide Ribeiro; e Maria Cecília Barbosa
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Gurgel Cavalcante), de seu círculo de amizades da época da graduação em Serviço Social

(Edna Góes), de ex-alunos da época em que atuava como professora do Curso de Serviço

Social da UECE (Francisca Dagmar Costa Pinheiro), dos ex-alunos que participaram do

Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE (Celina Maria Abrahão Bomfim, Maria

Queiroz, Silvana Sucupira), de ex-alunos dos cursos promovidos na Unisf no período de 1988

a 1998 (Maria Nilde Gonçalves Damasceno; Alberto Rodrigues Soeiro; Luísa Alcântara;

Virgínia Pimentel; Francisca Dagmar Costa Pinheiro; Maria Aurelina Farias de Araújo; Maria

Marlene Castelo Branco Fontenelle; Celina Porto Pinheiro; Lourdes Alves Cunha; e Núbia

Pacífico Severiano), de ex-professores que ministraram esses cursos (Angélica Malfeira;

Carlos Tucci; Regina Barros; Vandira dos Santos T. Rego; Jane Meira Romero Barros; e

Francisco Cláudio Barbosa Lima) e de profissionais que atuaram com a professora Zilma

Gurgel Cavalcante dentro e fora da Unisf (Socorro Cristiane Brito Ferraz; Meyriane Barrros

Lima de Araújo; e José Clécio de Abreu).

A dinâmica dos grupos focais compostos pelos sujeitos educacionais conforme sua

posição dentro da família (tias, irmã, marido e filha), dentro de seu círculo de amizade e da

estrutura organizacional da Unisf (ex-professores, ex-alunos e ex-colaboradores) e empregada

durante o levantamento das fontes orais desta tese de doutoramento em Educação esteve

voltada para um determinado foco que consistia no momento histórico em que esses mesmos

atores compartilharam suas histórias de vida com o projeto educacional gerontológico da

professora Zilma Gurgel Cavalcante, ou seja, cada indivíduo rememorou acontecimentos,

pessoas/personagens e lugares relacionados à criação da Unisf dentro do seu próprio grupo de

origem que, por sua vez, foi refeito em torno de um interesse relacionado ao tema desta

investigação histórica.

Ou seja, para selecioná-los em 07 (sete) grupos focais foi preciso reconhecer os

acontecimentos, pessoas/personagens e os lugares nos quais as histórias e as memórias da

professora Zilma Gurgel Cavalcante estavam inscritas; foi necessária também uma

investigação prévia sobre o papel desses sujeitos educacionais envolvidos na estrutura

organizacional da UECE e da Unisf entre os anos de 1982 e 1998 como também dos atores

advindos do núcleo familiar e de amizades da referida professora. Todo esse trabalho foi

realizado para se saber quais seriam os participantes mais representativos, os mais

reconhecidos e os menos considerados dentro dos grupos sociais contatados, resultando em 28

nomes.

Uma vez acordado o envolvimento de cada um dos participantes em nossa

investigação no interior do grupo focal, foi explicado a todos eles os itens contidos no termo
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de consentimento livre e esclarecido sobre a trajetória educacional da professora Zilma

Gurgel Cavalcante (Apêndice B), para só depois o referido documento ser assinado por todos

os depoentes por respeito às questões éticas e legais contidas na Resolução nº. 196/96 do

Conselho Nacional de Saúde (CNS) que dispõe sobre as diretrizes das pesquisas envolvendo

seres humanos.

Todo esse movimento significou que os depoentes foram tomados como unidades

qualitativas e não como unidades estatísticas em nosso estudo. Isto é, nas circunstâncias

apresentadas, o que interessou não foi o número de entrevistados, mas justamente a

possibilidade de comparação entre as diferentes versões dos entrevistados acerca da trajetória

educacional de Zilma Gurgel Cavalcante, tendo como ponto de partida e contraponto

permanente o que ela mesma rememorava como também sobre o conteúdo de fontes escritas

já produzidas.

Vale destacar que a coleta de dados tanto durante as entrevistas de história de vida

com Zilma Gurgel Cavalcante quanto nos grupos focais foram gravadas em áudio e em vídeo

na forma digital por meio de um mini gravador de voz áudio digital (Sony ICD-PX312) e por

uma filmadora (Sony Standard Definition DCR-SX21), respectivamente, sendo

posteriormente transcritas para a configuração de texto. A transcrição da gravação, do narrado

para o escrito, se deu em 03 (três) etapas: a) de transcrição absoluta; b) de textualização; e c)

de copidesque3.

Durante a transcrição absoluta - feita pela própria pesquisadora da presente tese de

douramento em Educação - foram colocadas no texto as palavras em estado bruto visto que

perguntas e respostas foram mantidas no texto, bem como repetições, erros de português e

palavras sem peso semântico. Já na fase de textualização, foram usados recursos de edição de

texto como eliminação das perguntas, dos erros gramaticais e das palavras sem peso

semântico. Além disso, foi efetivada a ordenação da entrevista por ordem de sequência

temática.

Em seguida, na terceira e última etapa, o texto transcrito necessitou passar por uma

formatação (copidesque) que objetivou ajustar a escrita da história de vida de Zilma Gurgel

Cavalcante aos preceitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre a

produção de elementos textuais e a adequação do discurso oral à linguagem escrita, esforço no

qual os sinais de pontuação, como recursos destinados à escrita dotados de finalidades

3 Copidesque é o trabalho editorial que um redator ou revisor faz ao formatar mudanças e aperfeiçoamentos num
texto.
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específicas como a de reproduzir pausas, entonações na fala e até emoções, desempenharam

papel fundamental.

Vale frisar que durante todas as etapas do processo de transcrição da gravação foi

mantida a correspondência entre o que foi gravado e o que foi transcrito de modo a manter a

fidedignidade às histórias e às memórias de todos os 29 entrevistados em torno do tema da

presente pesquisa.

Para materializar tal esforço, foram empregados 02 pontos-chave para se interpretar e

se analisar as fontes orais produzidas, a saber: 1) a consideração de todas as partes da

narrativa contidas no documento transcrito; e 2) a comparação do conteúdo das entrevistas

com outras fontes - orais e escritas - sobre o tema abordado.

No tratamento do primeiro ponto-chave, foi considerada a fonte oral como um todo no

que dizia respeito tanto às condições de sua produção quanto ao conteúdo da narrativa do

entrevistado. Ou seja, a fonte oral foi tomada como um todo visto que foi ouvida e depois lida

do início ao fim, observando como as partes se relacionavam com o todo e como essa relação

se constituiu dentre os demais relatos colhidos durante a pesquisa, uma vez que essa narrativa

poderia se constituir em uma narrativa pregnante (carregada de sentido) ou em um relato

desviante (que não se encaixava nos significados até então produzidos pelos demais

entrevistados).

Já durante a execução do segundo ponto-chave, partiu-se do pressuposto de que a

análise das fontes orais produzidas teria como base teórica outras fontes de pesquisa

levantadas - escritas e orais - visto que durante uma investigação em História Oral pode haver

um deslocamento temporal ou de sentido que venha permitir ao pesquisador verificar como a

ação da memória sobre o passado vai se constituindo no sujeito e no seu coletivo.

Enfim, foi necessário tomar os fatos históricos sobre a implantação do debate

educacional da Gerontologia no Brasil e suas representações do vivido de forma simultânea,

pois ambas não existiam em esferas isoladas, ou seja, ia do sujeito individual Zilma Gurgel

Cavalcante para o sujeito coletivo Unisf e da fonte oral para a fonte escrita, e vice-versa, em

uma relação de complementaridade.

Sobre esta constatação, Oliveira (1997) relatou que a escrita e a oralidade não são

fontes excludentes entre si, mas se complementam mutuamente, encerrando cada uma

características e funções específicas, bem como a exigência de instrumentos interpretativos

próprios.

Ou seja, apesar da diversidade, muitas fontes escritas baseiam-se na oralidade, como

também muito da oralidade esta recheada ou saturada de escrita. Contudo, as fontes orais
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ultrapassam o horizonte de se expressarem como meros sustentáculos das formas escritas

tradicionais, como as correntes positivistas pretendiam enquadrar o uso da oralidade no

campo da História, pois estas se exprimem de forma diferente tanto em sua constituição

interna quanto em sua utilidade inerente.

De forma sucinta, ao empregarmos a memória dos sujeitos que foram atores ou mesmo

testemunhas da conjuntura de criação e implementação das ações educativas da Unisf

dirigidas ao público idoso como fato e representação do passado desta instituição, foi possível

conhecer e aprofundar aspectos sobre a realidade da trajetória da referida professora nos seus

espaços de luta em defesa dos direitos educacionais da pessoa idosa a partir de sua

contribuição na fundação da Unisf no âmbito acadêmico da UECE de acordo com os padrões

culturais, com as estruturas sociais, com os laços do cotidiano e com os processos históricos

envolvidos nesta temática.

1.3 Em busca de fontes históricas sobre a formação e a profissão docente de Zilma

Gurgel Cavalcante no campo da educação de pessoas idosas na França e no Brasil

Para se trilhar o caminho dessa tese de doutoramento em busca das fontes históricas

sobre a história da educação de pessoas idosas no Brasil foi preciso constituir uma via de mão

dupla, ou seja, foi necessário pesquisar, simultaneamente, sobre a constituição do movimento

das Universidades da Terceira Idade no campo educacional na França e no Brasil e sobre a

emergência, constituição e expansão das experiências educacionais da professora Zilma

Gurgel Cavalcante no campo da educação gerontológica.

Esse imbricamento entre a história de vida da citada professora e a história da

educação de pessoas idosas no Brasil ficou mais nítido a partir do ano de 1976, quando Zilma

Gurgel Cavalcante, na condição de concluinte do Curso de Graduação em Serviço Social da

UECE, apresentou sua primeira contribuição científica durante o I Seminário Sobre Velhice e

Aposentadoria intitulado “A situação do Idoso no Ceará”. Esse trabalho foi resultado de seus

estudos monográficos, escrito em parceria com Walkíria Mota Parente, cujo título “Velhice A

Nova Marginalidade”, se desdobrou em três partes: 1) a velhice e sociedade numa perspectiva

histórica; 2) o idoso em face da realidade social; e 3) uma proposta para intervenção do

Serviço Social na problemática do idoso (CAVALCANTE, 2010).

Esse entrelaçamento entre o sujeito educacional Zilma Gurgel Cavalcante e a

constituição da primeira Universidade da Terceira Idade no Brasil foi marcado também por

sua ida a França, em 1977, para acompanhar seu marido, o médico Antonio Mourão
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Cavalcante, para fazer sua residência na área da psiquiatria. Por sugestão do próprio marido,

ela iniciou seus estudos de Pós-Graduação na Área da Geografia Humana na Université de

Lyon II - Lumiére (França), no curso sobre Civilisation et developpement du tiers mond, sob a

coordenação do professor Yves Leloup. Nesse cenário se especializou na temática da velhice

e circulou por instituições escolares da Europa como a própria Université Lumière Lyon 2

(França) sob a orientação da professora Hélène Reboul, e no Centre de Gerontologie Sociale

do Institut Europeen Interuniversitaire d’Action Sociale (Bélgica) sob a supervisão da

professora F. Piccolotto Steinies (CAVALCANTE, 18/08/2011).

Foi nesse contexto europeu de estudos gerontológicos que a recém-formada assistente

social Zilma Gurgel Cavalcante conheceu l’Université Tous Âge, fundada em 1975 pela

professora Hélène Reboul, uma das primeiras Universidades da Terceira Idade fundadas para

ofertar cursos de línguas, literatura, educação e informação, história da arte, história das

civilizações, filosofia, psicologia, sociologia e ciências políticas para pessoas de todas as

idades.

Diante desse percurso histórico foi válido se perguntar: como surgiu o movimento de

emergência, constituição e expansão das Universidades da Terceira Idade no mundo? Foi

visto que o termo genérico Universidade da Terceira Idade teve sua origem na década de 1970

na França, correspondendo a instituições de caráter universitário, associadas ou integradas a

instituições de ensino superior, que ofereciam cursos de extensão e de atualização cultural em

uma perspectiva de educação permanente. Do ponto de vista epistemológico, apresentava

contribuição interdisciplinar, tendo-se várias ciências e disciplinas dirigidas para projetos

educativos comuns, tornando acessível o universo do conhecimento à população idosa.

Esta generalização se justificava por envolver atividades que visavam à formação das

pessoas idosas por meio de conferências e palestras, produção do conhecimento sobre a

velhice e o envelhecimento através de pesquisas ou mesmo por desenvolver suas ações

educativas dentro de um espaço universitário (LIMA, 2001).

Segundo Gomes, Loures e Alencar (2005), ao longo de sua história educacional as

Universidades da Terceira Idade promoveram atividades variadas, tais como: a) programas de

lazer e educativos à população de adultos maduros e idosos; b) pesquisas visando à produção

de conhecimentos acerca do processo de envelhecimento; c) formação de profissionais para

atuar na área de Gerontologia; d) oferta de serviços de saúde preventivos direcionados as

pessoas idosas; e e) programas sócio-educativos intergeracionais.

E os antecedentes históricos dessas instituições escolares se inscreveram na França dos

anos 1950 e 1960, cujo aumento do segmento populacional idoso deu origem a várias
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alternativas educativas para pessoas recém-aposentadas, cedendo a este país a primazia de ser

o pioneiro na criação de espaços educacionais para essa faixa etária (RODRIGUES, 2007).

Logo, o modelo precursor das Universidades para a Terceira Idade envolvia a oferta de

atividades culturais e de incentivo à sociabilidade, tendo como objetivos ocupar o tempo livre

dos aposentados e favorecer as relações sociais entre eles. Nessa época, não havia ainda

preocupação com programas de educação permanente, intergeracionais, de educação em

saúde ou de assistência jurídica e, sim, de promoção de atividades de lazer, motivo pelo qual

essa primeira geração de Universidades da Terceira Idade foi significativamente denominada

de Universidades para o Tempo Livre (LEMIEUX, 1995).

Contudo, a primeira Universidade da Terceira Idade voltada para o ensino e a pesquisa

gerontológicas e tendo preocupações com as questões de saúde física, mental e social das

pessoas idosas foi fundada no ano de 1973 pelo psicopedagogo Pierre Vellas, então professor

de direito internacional da Universidade de Ciências Sociais de Toulouse/FRA. O pioneirismo

da Université du Troisième Âge de Pierre Vellas foi uma confirmação da tradição gaulesa em

experiências de educação de adultos, especialmente nas áreas de educação e saúde,

alfabetização e preparação para o trabalho (NUNES; PEIXOTO, 1994).

Em sua primeira fase a universidade proposta por Pierre Vellas teve como foco

atividades episódicas, ou seja, não reunidas em um currículo estruturado, que incluíam

palestras e debates sobre temas da saúde e da atualidade, cursos de idiomas, atividades

artístico-culturais, atividades desportivas e passeios turísticos. O público-alvo eram todas as

pessoas idosas - sem distinção por nível de renda ou de escolaridade - que pudessem ocupar

produtivamente o tempo livre e receber os benefícios que a educação podia trazer para sua

saúde e seu bem-estar. Foi nesse período que ele também fundou a Universidade Radiofônica

da Terceira Idade, a fim de expandir o conteúdo programático desta instituição para aqueles

idosos restritos ao seu domicílio.

Em sua segunda fase, devido ao crescimento do programa pela maior adesão de

pessoas idosas, houve uma evolução em suas práticas educativas ao incluí-los não só como

objeto de estudo, mas como pesquisadores. Portanto as pesquisas no campo da Gerontologia

ganharam suporte institucional e encontraram um espaço privilegiado capaz de contribuir para

a elevação dos níveis de qualidade de vida de seus estudantes e de seu grupo etário. Nessa

fase a Université du Troisième Âge de Toulouse tornou-se um programa regular, com cursos

que duravam o ano inteiro (RODRIGUES, 2007).

Em sua terceira fase, já na década de 1980, a citada universidade se caracterizou pela

elaboração de um programa educacional mais amplo, com cursos universitários formais (com
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direito a créditos e diplomas), capaz de satisfazer a uma população idosa cada vez mais

escolarizada. Em geral eles incluíram, além da oferta de aulas em diferentes cursos

universitários, grupos de estudo, oficinas de trabalhos, excursões e programas de saúde. Vale

salientar que os conteúdos oferecidos pelas disciplinas para as pessoas idosas matriculadas

eram principalmente das áreas de humanas e artes. Sobre esse assunto Cachioni (2002) nos

relata que:

Desse modo, as Universidades da Terceira Idade passaram a elaborar uma
programação baseada em três eixos: participação, autonomia e integração.
Os estudantes, de simples consumidores, passaram a produtores de
conhecimento na medida em que participavam das pesquisas
universitárias. Segundo Vellas, é fundamental que entre as atividades
cotidianas das Universidades da Terceira Idade – educação permanente,
educação sanitária, cuidados físicos, ativação cerebral e ações de serviço à
comunidade – seja incluída a pesquisa aplicada a fim de investigar os
efeitos dos programas em geral e de cada uma de suas partes, de modo a
favorecer a disseminação da iniciativa de educar idosos (p. 33).

No fim da década de 1970, já havia outras 20 universidades em diversas cidades

francesas, além das existentes na Bélgica e na Suíça. As Universidades da Terceira Idade na

Alemanha, Espanha, Itália, Polônia Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Canadá e em

Portugal também desenvolveram seus programas conforme o modelo de Pierre Vellas, assim

como as seguintes instituições norte-americanas: Ederhostel, Institute for Learning in

Retirement; New School for Social Research; e The Academy of Senior Professionals at

Eckert College (GOMES; LOURES; ALENCAR, 2005).

Na América Latina, a partir da década de 1980, através do pioneirismo da

Universidade Aberta do Uruguai (UNI-3), foi inaugurada a primeira Universidade da Terceira

Idade, com sede no Instituto de Estudos Superiores de Montevidéu, a UNI-3, com base nos

princípios da Universidade da Terceira Idade de Genebra. Sua clientela idosa não precisaria

ter limite de idade ou de formação escolar e ela se caracterizava por ter modalidade de ensino

não-formal, intergeracional e fundamentada na educação permanente.

Para Bayley (1994), os objetivos das UNI-3 eram: a) recuperar o valor social, moral e

econômico da pessoa idosa; b) atualizar o adulto maduro; promover a saúde física, psíquica e

bem-estar social deste público alvo por meio da educação; c) qualificar a pessoa idosa para

retornar ao mercado de trabalho; d) permitir ao participante acompanhar o avanço tecnológico

e as transformações que ocorrem no mundo; e e) investigar os processos de aprendizagem por

meio da educação permanente.
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A UNI-3 uruguaia influenciou outras instituições de ensino superior latino-americanas

a instituir programas educacionais voltados a atender às necessidades da população idosa,

como nas universidades do Paraguai, Argentina, Chile, Panamá, Venezuela, o México e do

Brasil (PALMA, 2000).

Falando mais especificamente sobre o Brasil neste cenário, foi só a partir de 1988 que

o modelo de Pierre Vellas veio a se expandir nas instituições de ensino superior, com a

implantação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), programa de extensão universitária

desenvolvido pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), organizado pela Doutora Zilma Gurgel Cavalcante, também professora do Centro de

Humanidades da UECE (CAVALCANTE, 1989).

Após a conclusão de dois cursos de pós-graduação em solo europeu em 1981, quais

sejam, especialização em Gerontologia Social pelo Centre de Gerontologie Sociale do Institut

Europeen Interuniversitaire d’Action Sociale (Bélgica) sob a supervisão da professora F.

Piccolotto Steinies, com a defesa da monografia “Comment on Vieillit a Fortaleza (Bresil)” e

o doutoramento em Ciências Sociais pelo curso sobre Civilisation et developpement du tiers

mond pela Université de Lyon II - Lumiére (França), na área da Geografia Humana, sob a

orientação da professora Hélène Reboul, com a defesa da tese “Comment on Vieillit a

Fortaleza (Bresil) et a Lyon (France)”, a Doutora Zilma Gurgel Cavalcante ingressava, em

1982, no corpo docente da Universidade Estadual do Ceará (UECE) (CAVALCANTE,

17/08/2011; CAVALCANTE, 18/08/2011).

Vale salientar que a produção acadêmica da recém empossada professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante já se distinguia pelo seu fio condutor na temática do envelhecimento

humano desde seu trabalho de conclusão de curso em Serviço Social no ano de 1976. Nesse

trabalho a pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante possuía uma hipótese em torno do

envelhecimento humano, qual seja, que as pessoas idosas, de modo geral, eram pessoas

marginalizadas por seu grupo social devido a sua condição etária e que o Serviço Social

deveria ser uma ferramenta para mudar essa realidade.

Ao se instalar na cidade de Lyon/FRA com o seu marido, o médico residente em

psiquiatria Antonio Mourão Cavalcante e já na condição de mãe do primeiro filho do casal, o

menino João Luís Barbosa Gurgel Cavalcante, nascido em 1977, a assistente social Zilma

Gurgel Cavalcante, sob apoio do marido que então cursava o programa de doutoramento em

Antropologia pela Universidade de Lyon/FRA, começou a desdobrar essa temática do

envelhecimento humano ao realizar um estudo comparativo sobre as condições de
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envelhecimento dos aposentados e aposentadas nas cidades de Fortaleza/BRA e de

Lyon/FRA.

Nesse sentido, ela começou seu trabalho acadêmico definindo os conceitos de velhice,

envelhecimento, aposentadoria e explicando a metodologia do estudo comparativo

empregado. Em seguida, analisou os resultados da pesquisa em Fortaleza/BRA, onde a

pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante descreveu o modo de vida do brasileiro, do nordestino

e da pessoa idosa, dando enfoque para seu processo de marginalização; também relatou sobre

o processo de aposentadoria dessas pessoas e suas características sociodemográficas,

econômicas e familiares. Após o levantamento desses dados, a referida pesquisadora redigiu

um retrato das pessoas idosas fortalezenses em torno de suas representações sobre os

conceitos de saúde, vida afetiva, lazer, sexualidade, morte e solidão (CAVALCANTE, 1981).

A segunda parte foi dedicada a análise dos resultados da pesquisa com as pessoas

idosas aposentadas de Lyon/FRA que residiam em sua comunidade ou que conviviam em

instituições de longa permanência como asilos e hospitais. Além de caracterizá-las com

relação ao que elas pensavam sobre o momento da aposentadoria, de seus relacionamentos

familiares e sobre os meios de comunicação com o mundo, a pesquisadora Zilma Gurgel

Cavalcante estudou o estado psíquico, o grau de autonomia, o estado de saúde, o nível

econômico, as atividades de lazer e o medo da morte e sua relação com a cultura do povo de

Lyon/FRA (CAVALCANTE, 1981).

Mas uma intercorrência interrompeu os estudos de Zilma Gurgel Cavalcante em

Lyon/FRA no ano de 1979: a transferência do campo de pós-graduação de seu marido para a

cidade de Bruxelas, na Bélgica, a fim de conduzir o segundo doutoramento dele, dessa vez na

área de Psiquiatria pela Universidade de Louvain (Bélgica) como também sua formação em

Terapia Familiar na Universidade Livre de Bruxelas, com direção do Dr. Mony Elkaim. Ele

também fez formação em Psicoterapia de Toxicômanos no Hospital Marmottan de Paris, com

direção do Prof. Claude Olievenstein.

Além desse fato, ela estava grávida da segunda filha do casal, Maria Cecília Barbosa

Gurgel Cavalcante. Mesmo com as dificuldades inerentes à transferência e ao seu estado

gravídico, seu papel de pesquisadora não foi abandonado. Ela se inscreveu em um curso de

especialização em Gerontologia Social na cidade de Marcinelle/BEL e continuou a tematizar

sobre como se envelhecia na cidade de Fortaleza/BRA.

Em 1981, ela conseguiu defender os dois trabalhos acadêmicos e, ao voltar ao Brasil

no ano seguinte, começou a definir sua carreira profissional para o âmbito da docência

universitária. Foi em 1982 que ela ingressou como professora do Curso de Graduação em
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Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ministrando a disciplina de

Gerontologia Social, sendo este um momento chave para a criação da primeira Universidade

da Terceira Idade no Brasil. Concomitantemente, seu marido, o psiquiatra e antropólogo

Antonio Mourão Cavalcante, também ingressou como docente do Curso de Graduação em

Medicina na disciplina de Psiquiatria na Universidade Federal do Ceará (UFC), instituição em

que fez sua graduação em Medicina.

Outro achado importante nesse percurso inicial da recém empossada professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante na UECE foi, além do nascimento de sua última e

terceira filha, Maria Isabel Barbosa Gurgel Cavalcante, a formação de um Grupo de Estudos

em Gerontologia no ano de 1983 com a participação de alunos do Curso de Graduação em

Serviço Social a fim de debater nesse cenário acadêmico o problema de pesquisa que a

referida professora levantou durante toda a sua permanência nos cursos de pós-graduação

europeus, ou seja, de 1977 a 1981.

Sobre seus resultados científicos a própria professora comentou em jornal impresso

fortalezense que “[...] apesar de realidades diferentes, encontrei pontos em comum entre os

aposentados cearenses e franceses: a dor por perderem o trabalho como um referencial; o

sentimento de inutilidade; a baixa estima e a marginalização social (solidão)” (MOURA,

16/12/1996, p.12).

Estudar a velhice e o processo de envelhecimento humano era um tema atípico no

cenário universitário brasileiro no início da década de 1980 visto que o Brasil era um país cuja

pirâmide etária era composta por crianças e adolescentes e, além do mais, a minoria de

pessoas idosas que compunham o ápice dessa mesma pirâmide tinham uma esperança de vida

mais reduzida comparativamente aos seus descendentes, desfavorecendo a discussão

acadêmica em torno da garantia de direitos desse grupo populacional.

Esse cenário de marginalização acadêmica foi o responsável pela escassez de

pesquisas nacionais sobre a temática da velhice e do envelhecimento humano e, mais

insuficiente ainda, eram as obras que tratavam sobre a identidade cultural e educacional das

universidades da terceira idade. Essa insuficiência bibliográfica foi sentida pela aluna de

Serviço Social Zilma Gurgel Cavalcante que teve dificuldade em localizar livros sobre o

assunto para compor o arcabouço teórico de seu trabalho de conclusão de curso.

Mas em sua bagagem de volta ao Brasil além de seus pertencentes pessoais havia uma

monografia de especialização, uma tese de doutoramento e livros franceses e belgas que

compunham o arcabouço teórico de ambas as produções acadêmicas e que também serviriam

de base de leitura para os membros do Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE. As
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publicações foram editadas e impressas entre as décadas de 1960 e 1980 e incluíam os

seguintes títulos: “La vie aprés 50 ans” (1966), de Hugues e Destrem; “Une vie nouvelle: le

troisieme age” (1970), de René Bize e Claude Vallier; “Vieillir projet de vie” (1973), de

Héléne Reboul; “Le troisiéme souffle” (1977), de Pierre Vellas; “Vivement la retraite!”

(1979), de Michel Caloni; “Vieillesse des pauvres: lês chemins de l´hospice” (1980) de

Nicole Benoit-Lapierre, Rithée Cevasco e Markos Zafiropoulos; “La deuxiéme carriére:

ages, emplois, retraites” (1988), de Xavier Gaullier; “La quarantaine” (1989), de Jean-Louis

Curtis ; e “La génération inoxydable” (1989), de Michel Cicurel (Figura 01)

(CAVALCANTE, 17/08/2011; CAVALCANTE, 18/08/2011).

Figura 01 - Bibliografia utilizada pela professora Zilma Gurgel Cavalcante em seus estudos

gerontológicos.

Fonte: Acervo pessoal da família Cavalcante, 2011.

Esses sujeitos educacionais compartilharam os saberes e as práticas da coordenadora

do Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE, mas tiveram dificuldades em discutir os

livros no original em francês sobre temas como a vida após os 50 anos, a terceira idade, a

velhice como projeto de vida, a aposentadoria, a relação entre velhice e pobreza e entre

terceira idade e trabalho. Como tática para reverter essa barreira comunicacional, a professora

Zilma Gurgel Cavalcante, uma leitora voraz de romances desde a infância, teve a ideia de

introduzir romances cuja temática era a velhice como “Os catadores de Conchas”, de

Rosamund Pilcher e “O velho e o mar”, de Ernest Hemingway, dentre outros. Através das
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situações vivenciadas por personagens da literatura mundial como a matriarca Penelope

Keeling e o pescador Santiago a referida professora tratava desses mesmos assuntos através

de uma leitura mais acessível do ponto de vista de sua escrita.

Esses alunos da UECE começaram a produzir trabalhos acadêmicos na área da

Gerontologia nos seus cursos de graduação de origem e alguns até em programas de pós-

graduação. Como resultado desse trabalho da Doutora Zilma Gurgel Cavalcante foram postos

no seio acadêmico da UECE os primeiros profissionais que iriam constituir o corpo discente

do 1º Curso de Especialização em Gerontologia Social do Nordeste no ano de 1992 -

coordenado pela mesma professora como um eixo de atuação da Unisf - e também o corpo

docente dessa mesma Universidade da Terceira Idade brasileira.

Contudo o término das atividades do aludido grupo de estudos no ano de 1988

coincidiu com a data da fundação do segundo projeto acadêmico da professora Zilma Gurgel

Cavalcante na UECE, qual seja, a criação da Universidade Sem Fronteiras, impregnada por

suas experiências pessoais - a menina Zilma Gurgel convivia com 05 parentes idosos em sua

casa paterna - e acadêmicas. Mas essa primeira Universidade da Terceira Idade brasileira

tinha um diferencial de suas similares francesas por não restringir o grupo de participantes a

pessoas idosas. Segundo a própria professora, em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste,

esse fato foi uma quebra do paradigma então vigente de que esses espaços educacionais

deveriam ser restritos as pessoas com mais de 60 ou de 65 anos de idade. “Eu queria misturar

[os alunos idosos com os adultos maduros maiores de 40 anos] porque queria repetir o tecido

social na universidade”, afirmou a professora na época (MOURA, 16/12/1996, p.12).

Nesse caso, a fundadora da Unisf percebeu que ao estipular a idade de 60 ou 65 anos

para aceitar seus alunos ela corria o risco de envelhecer suas ideias junto aos seus associados,

afastando-se dos interesses dos novos aposentados, dos adultos maduros e até mesmo dos

jovens que se interessassem por seu projeto educacional gerontológico. Por esse motivo e

constatando a diversidade social em que essa pessoa idosa se inseria em Fortaleza/CE, a

coordenadora da Unisf não estabeleceu uma idade mínima para seu ingresso. Ou seja, essa

quebra de paradigma em torno da não exigência de idade mínima para ingressar na Unisf foi

considerada um avanço e uma coerência com a proposta de trabalhos intergeracionais e não

segregativos de grupos de pessoas idosas e aposentadas, fato esse que ocorreu apenas na

terceira fase da Universidade de Toulouse.

Outro paradigma rompido com a criação da Unisf foi o de que a criação de espaços

escolares destinados à educação gerontológica estava fadado ao fracasso devido a baixa

escolaridade das pessoas com mais de 60 anos de idade que viviam no Brasil no final da
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década de 1980. Ao contrário, para a gerontóloga social Zilma Gurgel Cavalcante, o sistema

educacional brasileiro possuía uma dívida social com aquelas pessoas que não tiveram

oportunidades de estudar regularmente visto que o sistema político-social vigente durante sua

idade escolar elitizava os bens culturais que eram deles por direito humano. Uma maneira de

oportunizar o desenvolvimento das possibilidades intelectuais e criativas dessas pessoas

idosas que não estudaram ou até mesmo que frequentaram a escola até o ensino primário, mas

que continuavam à margem do uso dos bens culturais, seria a criação de Universidades da

Terceira Idade em todo o Brasil (CAVALCANTE, 1995).

Além disso, a imagem desse grupo populacional se revelava como seres “incapazes de

funcionar” em uma sociedade centrada nos valores do trabalho, da produção e do consumo,

fato este classificado na tese de doutoramento da professora Zilma Gurgel Cavalcante como

marginalização social que, consequentemente, levaria a pessoa idosa a uma morte social que

poderia até mesmo acelerar a morte biológica dessas pessoas, deveria ser transformada para

uma imagem de pessoas capazes de viver a vida dentro de suas limitações e capacidades

físicas e intelectuais residuais (CAVALCANTE, 1995).

Segundo a mencionada professora, a Universidade Sem Fronteiras seria uma

instituição escolar capaz de quebrar essas ideias errôneas sobre a velhice visto que essa

marginalização social das pessoas aposentadas não se configurava como um problema

inerente à idade avançada, mas como uma consequência da estrutura social excludente. A

Unisf, portanto, fez parte das transformações objetivas que deram reconhecimento ao tema da

terceira idade e a outras formas de tratar e representar a velhice no cenário universitário

brasileiro. E essa mudança de paradigma se assentaria da seguinte forma:

Seria importante que a sociedade de Fortaleza passasse a encarar a velhice
não como sinônimo de invalidez, doença e passividade, mas como “tempo
para o essencial”. Deveríamos substituir a marginalização social pela
integração social, de modo que para a sociedade e, sobretudo, para os
jovens, fosse construída uma ideia menos negativa e mais humana da
velhice. A “UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS” poderá ser uma
alternativa de convite à promoção de uma nova maneira de viver a
terceira idade [...] É preciso devolver ao idoso a sua importância e o seu
espaço no mundo (CAVALCANTE, 1995, p.1-2).

No aspecto institucional, a Unisf iniciou suas atividades como um programa de

extensão universitária ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), conforme Resolução nº. 280/88 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPE) expedida em 19 de setembro de 1988. Mas foi a partir de 19 de outubro de 1991, por
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determinação do Reitor da UECE, o professor Perípedes Franklin Maia Chaves, o programa

passou a funcionar junto ao Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social

(CAVALCANTE, 1995).

A Unisf, fruto do esforço da cidadã Zilma Gurgel Cavalcante em agregar mais sujeitos

educacionais em torno de seu projeto acadêmico de promover a integração social das pessoas

idosas pela educação, foi gerada ideologicamente como uma Universidade da Terceira Idade

nos moldes da Université du Troisième Âge de Pierre Vellas - preocupação com a qualidade

de vida da pessoa idosa; promoção de saúde, participação e autonomia; e oferta de

oportunidades educacionais e culturais que permitam seu desenvolvimento pessoal e coletivo

- como também nos padrões pedagógicos da l’Université Tous Age de Hélène Reboul -

preocupação em promover a integração intergeracional; ofertar de cursos escolhidos e

destinados, principalmente, a adultos da terceira idade, sem excluir, no entanto, pessoas

jovens que desejem frequentar esses cursos; e de enxergar a velhice como um projeto de vida

compartilhado com pessoas de todas as idades.

Sendo uma Universidade da Terceira Idade voltada para a integração social e não

apenas como um lugar formal para escolarização desse público, Zilma Gurgel Cavalcante

nominou a instituição de Sem Fronteiras por que:

Nela reunimos todos os credos, idades e classes sociais independente do
nível cultural e de escolaridade. Atendemos o meio rural (Itapipoca) e
urbano (Fortaleza). Não exigimos vestibular, provas, tarefas e exames. Os
alunos [jovens entre 21 e 30 anos; adultos entre 31 a 40 anos; pessoas na
meia-idade entre 41 e 50 anos; na maturidade entre 51 e 60 anos; pessoas
na 3ª idade entre 61 e 70 anos; e pessoas na 4ª idade com mais de 70 anos
de vida] estudam pelo prazer de adquirir o conhecimento de poder
continuar crescendo. Primamos na organização de cada curso pela
democratização e descentralização (CAVALCANTE, 1995, p.6).

Em 1988, uma série de atividades foi promovida pelos alunos extensionistas e

professores ligados a Unisf como Antonio Mourão Cavalcante, Pedro Bezerra de Araújo,

Regina Lúcia Barros Leal, Siulmara Cristina Galera, Neide Veras, Gerardo José Campos e a

própria Zilma Gurgel Cavalcante, tais como: formação de grupos de pessoas idosas nos

bairros e instituições fortalezenses como o Clube Náutico Atlético Cearense, Casa da

Amizade e a Fundação Waldemar Alcântara; nucleação de grupos de estudo em gerontologia

com orientação técnica e apoio docente; promoção de cursos de yoga, dança de salão, teatro,

história do Ceará, língua estrangeira e de criação literária nas dependências do Centro de

Humanidades da UECE; ciclos de estudo; cursos e seminários para técnicos dos diversos
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programas sobre idosos; criação de núcleos do programa em vários municípios

(CAVALCANTE, 1989; CAVALCANTE, 18/08/2011).

Vale destacar que a Unisf foi criada em um período em que na maioria das instituições

de ensino superior brasileiras não estavam sendo organizadas universidades, setores,

programas e núcleos da terceira idade com a finalidade de desenvolver ações educativas para

atender a demanda de uma população em processo de envelhecimento, com necessidades e

questões específicas. Esse movimento de valorização da pessoa idosa em decorrência das

análises demográficas acerca do envelhecimento populacional brasileiro se espalhou em

outras instituições escolares brasileiras a partir da década de 1990, quando muitos

profissionais nas áreas da saúde, das ciências humanas e sociais tomaram como iniciativa a

criação de Universidades da Terceira Idade em seus departamentos e centros de estudo.

Para Fenalti e Schwartz (2003), porém, na década de 1970 e fora do ambiente

universitário, duas entidades se destacaram no trabalho educacional voltado para adultos

maduros e idosos no Brasil: o Serviço Social do Comércio (SESC), fundado em 1946 para

servir como braço para-estatal de serviço social no Brasil, realizando sua primeira atividade

assistencial para o público idoso em 1963, em São Paulo, e a Legião Brasileira de Assistência

(LBA), fundada em 1942 e extinta em 1995, que preconizava garantir o acesso à população de

baixa renda a programas de assistência social de modo a englobar, prioritariamente, a

assistência pré-natal, o reforço alimentar, o apoio e assistência à criança e à família, o amparo

à velhice, o desenvolvimento comunitário e a assistência judiciária (BRASIL, 1991).

O SESC Campinas/SP fundou em 1977 o primeiro projeto educacional brasileiro

voltado para a pessoa idosa através da criação da Escola Aberta à Terceira Idade, com a

finalidade de oferecer ao seu público-alvo informações sobre os aspectos biopsicossociais do

envelhecimento, programas de preparação para a aposentadoria e atualização cultural. Sua

programação foi elaborada com base nos programas de lazer destinados ao preenchimento do

tempo livre dos aposentados. Compreendia, genericamente, atividades para o

desenvolvimento físico-esportivo, recreação, turismo social, acesso à biblioteca,

apresentações artísticas, desenvolvimento cultural, cursos supletivos, cursos livres, assistência

odontológica, refeições e lanches comunitários, medicina preventiva, educação para a saúde,

ação comunitária, trabalhos em grupo e assistência social (RODRIGUES, 2007).

Estas atividades, produzidas após intercâmbio de técnicos do SESC com assessores

franceses da Universidade de Toulouse, podem ser considerada como o embrião dos

programas de Universidades da Terceira Idade atuais. Já o segundo, a LBA oferecia

programas de apoio à população idosa com baixa renda familiar através de atividades



67

artísticas, físicas, socioculturais e de lazer a partir da criação de Centros de Convivência,

baseados na percepção de uma condição marginal das pessoas idosas, situação que poderia ser

invertida com atividades de lazer que contornassem a ausência de papéis e a solidão deles na

sociedade (RODRIGUES, 2007).

Segundo Lima (2001), o debate educacional produzido pelo SESC a partir da década

de 1960 possuía duas perspectivas teóricas: a primeira concebia a educação como estratégia

de socioterapia, ou seja, atividades de lazer (promoção social) que eram consideradas

ferramentas educacionais necessárias aos programas para pessoas idosas. A segunda

preconizava que a educação favorecia a manutenção do envelhecimento saudável para aqueles

que mantinham atividade intelectual regular, ou seja, a educação era vista como “ginástica

mental” e instrumento para aquisição de novos conhecimentos na velhice.

Mas, no âmbito universitário brasileiro, as atividades educacionais voltadas para a

pessoa idosa se deram, efetivamente, na década de 1990, através da produção e promoção de

programas de extensão com denominações variadas como Universidade Aberta da Terceira

Idade, Universidade na Terceira Idade Adulta, Faculdade Livre da Terceira Idade,

Universidade Sem Fronteiras, Universidade da Melhor Idade, Universidade com a Terceira

Idade, Atividades Físicas e Recreativas para Terceira Idade, Faculdade Aberta à Idade Ativa,

Programa Terceira Idade em Ação, Universidade da Maturidade, Núcleo Integrado da

Terceira Idade, Universidade Aberta ao Tempo Útil, Universidade Sênior, entre outras

denominações, mas com atividades diversas daquelas desenvolvidas junto às práticas

assistenciais tradicionais da LBA ou mesmo das experiências sócio-educativas do SESC, visto

que esse movimento foi aperfeiçoado no Brasil, correspondendo a um curso de extensão

universitária e de atualização cultural, voltado para um segmento específico da população,

numa perspectiva de educação continuada.

É importante ressaltar que o movimento das Universidades da Terceira Idade estava

associado a uma nova representação social de velhice, fazendo parte dos diversos fatores que

integram o processo de construção e instituição da representação da terceira idade como um

problema social que deveria se investigado pela comunidade acadêmica. Ele surgiu em um

momento em que se pretendia romper com a imagem da velhice associada à decrepitude, à

indigência, à dependência e à doença, procurando contribuir com uma imagem da velhice

autônoma, capaz e ativa ao rever os mitos, estereótipos e preconceitos vinculados à velhice;

promover a auto-estima e o resgate da cidadania; incentivar a autonomia, a integração social e

a auto-expressão além de promover uma velhice bem-sucedida em indivíduos e grupos.

(CACHIONI, 2002)
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Segundo Sá (2000), entre 1990 e 1999, esses programas de extensão universitária para

as pessoas idosas no Brasil cresceram de 06 para cerca de 140, localizavam-se em 18 estados

brasileiros, mas concentrando-se principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas

Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia. As instituições do ensino superior da

rede privada foram as que mais tinham investido nessa área, seguidas das instituições da rede

pública, onde as estaduais possuíam mais programas que as universidades federais.

Diante desse fato surgiu, em 1990, na Faculdade de Serviço Social da Pontifícia

Universidade Católica de Campinas outra Universidade de Terceira Idade, que contou com a

assessoria do educador Paulo Freire na discussão de sua proposta pedagógica de extensão

universitária e de educação permanente, concebida como um direito da pessoa idosa na busca

pela liberdade e exercício da democracia. Ela despertou a atenção da mídia, o que lhe

propiciou espaço nacional, levando-a a organizar em Campinas/SP o 1º Encontro sobre

Envelhecimento – desafios para os anos de 1990. Logo após sua inauguração, o evento contou

com a presença de representantes de dez estados brasileiros interessados no intercâmbio de

informações e experiências (NUNES, 2000; RODRIGUES, 2007).

Também em São Paulo se encontrou a Universidade Aberta para a Terceira Idade

(UATI/PUC-SP), fundada em 1991, a qual oferecia cursos de três semestres, cada um com

90horas/aula, em três módulos básicos: a) reciclagem e atualização cultural; b) orientações

práticas para uma vida saudável; e c) atividades socioculturais e educativas. A Universidade

Católica de Santos (UNISANTOS) foi a pioneira da Baixada Santista a desenvolver um

programa exclusivamente voltado à pessoa idosa também no ano de 1991 com o propósito de

colocar a universidade a serviço da comunidade (RODRIGUES, 2007).

Vale salientar que em várias instituições de ensino superior no Brasil, ainda que seus

programas voltados para o público idoso sejam chamados de Universidade da Terceira Idade

por obedecerem ao modelo de Pierre Vellas, centrando suas atividades em programas de

educação permanente, tornando-se um espaço de relacionamento, de ocupação do tempo livre,

de estudos e de atualização de conhecimentos por meio de cursos regulares ou estruturados

conforme o perfil dos alunos idosos o que existiam eram cursos ou atividades de extensão

mantidas pelas universidades.

No que se refere aos conteúdos educativos, a maioria dessas instituições escolares

voltadas à terceira idade tinha uma programação em comum que iam de conhecimento ligados

às ciências da saúde (fundamentos de geriatria, oficina de fonoaudiologia, nutrição e

reeducação alimentar, controle de diabetes, produtos fitoterápicos, higiene, hábitos saudáveis,

odontologia, qualidade do sono no envelhecimento, medicina alternativa, fisioterapia,
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farmácia, motricidade humana e reeducação postural), à lingüística, letras e artes (canto,

teatro, artes plásticas, dança, dança folclórica, coral, filmes, passeios culturais, expressão

corporal, seresta, fotografia, cinema, arte e história oral, oficina de contadores de história,

biodança, artesanato, desenho, oficina da voz, história e divertimentos da matemática,

restauração de móveis e objetos, técnicas de gravura, rememoração de cantigas e brincadeiras

de roda da infância, português, literatura, neurolingüística, inglês, espanhol, francês e italiano)

e as ciências sociais e humanas (direitos sociais na terceira idade, política social, direito da

família e dos idosos, direito e cidadania, economia doméstica, autoconhecimento, processo

grupais, sexualidade na terceira idade, arteterapia, atendimentos psicológicos, oficina e

laboratório de memória, fortalecimento da auto-estima e estabelecimento de inter-relações,

controle do estresse, ética, teologia e cultura, filosofia, religiosidade, políticas públicas,

história da arte e história regional). (RODRIGUES, 2007)

Além disso, havia a prática de atividade física (alongamento, caminhada, musculação,

hidroginástica, natação, ginástica terapêutica, ioga, expressão corporal, relaxamento e jogos

esportivos adaptados), de conhecimentos gerais (conhecimento de rádio e TV, atualidades,

meio ambiente, recicláveis, cuidados contra violência urbana e relações entre gerações) e de

informática (Windows, Word, Excel, internet e manuseio de equipamentos eletroeletrônicos).

Enfim, os conteúdos curriculares das Universidades da Terceira Idade no Brasil

visavam proporcionar informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento e suas

implicações biopsicossociais, como no caso da proposta da Unisf. As disciplinas e atividades

convergiam para objetivos comuns, como promover um maior conhecimento do próprio

corpo, de rever os estereótipos e preconceitos com relação à velhice, de promover à auto-

estima e o resgate da cidadania, de incentivar a autonomia, a independência, a auto-expressão

e a reinserção social em busca de uma velhice bem-sucedida.

Nesse sentido, vale destacar que ao longo de seu processo histórico recente, as

Universidades da Terceira Idade brasileiras vivenciaram desafios latentes, tais como: a)

inserção da temática da velhice e do envelhecimento como conteúdo regular nos cursos de

graduação; b) incentivo à criação de novos espaços acadêmicos de pós-graduação para a

produção de conhecimentos e de formação de recursos humanos para atendimento do público

idoso; c) maior reconhecimento e apoio financeiro dos órgãos de fomento à pesquisa entre os

grupos e núcleos da terceira idade vinculados às instituições de ensino superior; e d)

implantação de uma política pública educacional que promova o debate sobre o papel das

Universidades da Terceira Idade no Brasil.
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Um desafio superado pela Unisf foi a aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão da UECE, pela Resolução nº 511-A/91 de 27 de dezembro de 1991, do Curso de

Especialização em Gerontologia Social, realizado em quatro módulos, nos períodos de férias

acadêmicas (janeiro e julho), tendo um total de 480 horas. As disciplinas incluíam temas

como Aspectos Demográficos do Envelhecimento no Brasil (40h), Metodologia do Ensino

Superior (40h), Geriatria (40h), Metodologia do Trabalho Científico (80h), Psicologia do

Envelhecimento (20h), Psicogeriatria (40h), Gerontologia Social (40h), Planejamento e

Administração de Programas para Idosos (20h), Relacionamento Interpessoal (20h), Pesquisa

em Gerontologia Social (40h) e Estágio Supervisionado (120h). Sobre os concluintes da

primeira turma de gerontólogos formados na Unisf, 13 (treze) alunos inscritos defenderam

monografia no ano de 1992 (Apêndice C).

O incentivo à criação de um novo espaço escolar de pós-graduação para a produção de

conhecimentos e de formação de recursos humanos para atendimento do público idoso foi

outra meta alcançada por Zilma Gurgel Cavalcante para sedimentar o lugar da Unisf como a

primeira instituição escolar que se constituía como um campo de educação continuada para

acompanhar e fomentar a evolução social, cultural e econômica da pessoa idosa.

Mas seria válido se perguntar por quais motivos Zilma Gurgel Cavalcante trilhou esse

caminho em torno da docência e, mais especificamente, em torno da promoção da educação

de pessoas idosas no âmbito universitário. Essas razões se assentam em sua história de vida e

em sua convivência com pessoas idosas desde sua infância.
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CAPÍTULO 2

AS PRIMEIRAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS DE ZILMA GURGEL

CAVALCANTE (1943 - 1961)

2.1 A família Gurgel e os primeiros sujeitos educacionais na história de vida de Zilma

Muitos foram os fatores que influenciaram a tomada de decisão da aluna Zilma Gurgel

diante da profissão a ser escolhida, da formação a ser seguida e da atualização necessária para

exercer sua profissão. Primeiro ela escolheu a área da educação ao optar pelo Curso Normal

do Colégio Santa Isabel ao término do seu curso ginasial na mesma instituição escolar; depois

escolheu a formação em Serviço Social na UECE ao desistir do curso de Psicologia em uma

faculdade privada de João Pessoa/PB, por imposição de seu pai e, por fim, se especializou em

seus estudos de pós-graduação na área da Gerontologia no Institut Europeen

Interuniversitaire d’Action Sociale. Ao falar da história de suas escolhas profissionais, Zilma

Gurgel Cavalcante rememorou a importância dos primeiros sujeitos educacionais inseridos no

seio de sua primeira instituição educativa: sua família.

O ambiente de minha família nuclear foi o berço que gerou minha
vocação em gerontologia. Moravam conosco minhas duas avós: Vó
Zabelinha (mãe de meu pai) e Vó Filó (genitora de minha mãe). Para
enriquecer esta convivência, vinha de tempos em tempos, Tia Raquel (tia-
avó por parte de pai). Três pessoas idosas. Três modelos de velhice. Três
visões de mundo (CAVALCANTE, 2001, p.1).

Nesse caso, a família Gurgel era composta por seu pai, João Gurgel de Oliveira,

comerciante e proprietário de uma padaria advindo de Jaguaruana/CE, de sua mãe Isabel

Barbosa Gurgel, dona de casa vinda de uma tradicional família de Aracati/CE, de sua avó

paterna Isabel Gurgel de Oliveira, de sua avó materna Filomena Barbosa Viana, de sua irmã

Maria Neide Barbosa Gurgel (dois anos mais jovem que Zilma) e de seu irmão adotivo

Francisco José Barbosa Gurgel.

Além de integrantes de sua família nuclear - pais e irmãos mais novos - a casa de

Zilma era também compartilhada com outros parentes de sua família paterna como sua avó

Isabel Gurgel de Oliveira (Vó Zabelinha) e sua tia-avó Raquel de Oliveira (Tia Raquel),

cunhada de sua avó por parte de pai. Em alguma fase de suas vidas quatro dos cinco irmãos



72

do senhor João Gurgel de Oliveira coabitaram em sua casa na cidade de Fortaleza/CE como

escreveu a sobrinha deles Zilma Gurgel Cavalcante:

Papai teve quatro irmãos: Tio Jonas, Tio Nemésio, Tio Lauro e Tio
Rosalvo. Teve uma única irmã: Tia Marília. É bom ressaltar que Tio
Jonas, em sua velhice, veio do Amazonas morar conosco. Tio Rosalvo
morou conosco até se casar. Tia Marília veio de Jaguaruana/CE morar
conosco e depois morou trinta anos no Rio de Janeiro/RJ até se aposentar
e voltar para Fortaleza/CE, morando em minha casa, aqui na Coronel
Linhares, por dez anos (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Essa convivência intergeracional - eram três gerações das famílias Gurgel e Barbosa

convivendo em uma mesma residência - marcaria de forma indelével o projeto acadêmico da

futura professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante ao ressignificar, em solo brasileiro, o

modelo francês de Universidade da Terceira Idade criado por Pierre Vellas ao não apenas

integrar as pessoas idosas em salas de aula compostas apenas por integrantes desse grupo

populacional, mas ao incluí-los em espaços escolares com alunos de todas as idades,

reconstituindo o tecido social na universidade em sua realidade. Por isso ela denominou a

primeira Universidade da Terceira Idade brasileira de Universidade Sem Fronteiras, assim

como era a ambiência de seu primeiro lar, onde “a porta de nossa casa estava sempre aberta

para receber bem. Este costume eu trago até hoje comigo” (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Mas o motivo dessa afluência de parentes à casa de seu pai tinha um motivo justo. O

jovem João Gurgel de Oliveira, nascido em 10 de novembro de 1910 no sertão do Ceará tinha

um projeto de vida que coadunava com a tradição da família Gurgel: ser um comerciante de

sucesso na capital cearense. Para tanto ele emigrou da fazenda Giqui (atualmente um distrito

de Jaguaruana/CE) aos 18 anos de idade para realizar seu sonho de ser proprietário de uma

padaria. Segundo o testemunho de Zilma, seu pai herdou a tradição comercial da família

Gurgel, cuja descendência remonta à história de um casal teuto - francês cujo pai era da

família Gruguer (em português, Gurgel) advindo da Baviera e a mãe pertencente à família

Toussaint da Alsácia. Esse casal gerou dois filhos que no século XVI aportaram em solo

brasileiro para, nas palavras de Zilma Gurgel Cavalcante:

[...] acumular fortunas em barras de ouro, jóias e fazendas. Alguns
anos depois, o filho mais velho se instala no Rio de janeiro e, por ter
freqüentado, na Alsácia, o Lyceu de Strasburgo e cursado a Escola
Superior e se diplomado em História Natural e Hidrografia em Saint
Malo, na Normândia, passou a exercer sua profissão de navegante e
comerciante no Rio de Janeiro com seus navios mercantes. Como era uma
pessoa de fino trato e competente foi conquistando a sociedade local.
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Dedicou-se depois a pesca da baleia com muito êxito e seu
aproveitamento industrial, assinando contrato com o Governo do estado.
O primogênito dos Toussaint Gurgel era um homem de fé, de brio, de
honra, educado, trabalhador e honesto. Em 1597 se enamora de Domingas
de Arão Amaral, brasileira e filha do casal português Dom Antônio Diogo
do Amaral e de Dona Michaela de Jesus Arão e se casam no ano seguinte
[...] Depois do casamento do irmão mais velho, o irmão mais novo dos
Toussaint Gurgel decide viajar para conhecer o Ceará. Gosta do clima, da
variedade de frutas exóticas e decide morar no Ceará na cidadezinha do
Aracati (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Corroborando com a história narrada por Zilma Gurgel Cavalcante sobre a genealogia

de sua família paterna que, por sinal, é uma das famílias mais antigas do Brasil, a do Amaral

Gurgel ou Gurgel do Amaral, estão os escritos de outros parentes seus, como o autor do livro

“Uma família carioca do século XVI”, de Heitor Luis Gurgel do Amaral, publicado em 1964

pela Editora Livraria São José e com o escritor da obra “Na trilha do passado: genealogia da

família Gurgel”, Aldysio Gurgel do Amaral, lançado em 1988 pela Editora Fortaleza. Outros

descendentes dessa família também escreveram obras sobre o assunto como “Informação

sobre o ramo da família Amaral Gurgel em São Paulo” de autoria do Cônego Geraldo do

Amaral Melo; e “Descendência dos XVIII Primeiros Povoadores do Rio de

Janeiro”, de Carlos Gurgel Rheingatz.

Diante desse fato e segundo sua própria filha, o jovem João Gurgel de Oliveira era um

homem de profunda estima, acolhedor, inteligente, com gosto pelo conhecimento, sociável e

possuidor de grande tino administrativo. Ele gerou e engrandeceu o seu patrimônio financeiro,

mesmo diante dos desafios de construir o seu próprio empreendimento - uma padaria em

Fortaleza/CE nomeada por ele de Padaria União - através de muito trabalho. Sobre o empenho

do seu pai, Zilma Gurgel Cavalcante assim escreveu:

Papai herda a tradição, estuda e se organiza para deixar o sertão e vem
para Fortaleza com apenas 18 anos. Tinha um sonho. Ser proprietário de
uma padaria. Por esta razão, se empregou na Padaria e Confeitaria
Lisbonence, primeira padaria desta capital [fundada em março de 1916
por Pelágio Rodrigues de Oliveira, José Teixeira de Abreu e Abílio
Rodrigues de Oliveira]. Seu prédio ainda fica hoje na Praça do Ferreira
[hoje funciona o Shopping Lisbonense]. Os donos eram portugueses.
Papai aprendeu o ofício muito bem. Fez economia [...] Como era bom,
honesto e tinha visão de futuro, se tornou o responsável pelas casas de
aluguel do Sr. Paulo Sá. Eram mais de vinte casas alugadas. Todas as
economias iam para a Caixa Econômica Federal (CAVALCANTE,
15/01/2013).

Mesmo com essas economias poupadas, o trabalhador João Gurgel de Oliveira não

conseguia abrir sua tão sonhada padaria. Por isso, antes de inaugurar esse estabelecimento
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comercial, ele abriu uma pequena mercearia na Rua Domingos Olímpio, nº. 2000, situada no

bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza/CE, nos primórdios dos anos 1940. Nesse mesmo período

reencontra uma moça de Aracati/CE, Isabel Barbosa Viana, por quem se afeiçoou durante

uma festa religiosa organizada na fazenda de seu avô, João Batista Gurgel do Amaral, que

mudou a história de sua vida ao alimentar seu sonho de montar uma padaria e prosperar

economicamente. Assim constou nas narrativas de vida de sua filha primogênita sobre a

temática do início do relacionamento amoroso de seus pais:

Todos os anos quando mamãe voltava em julho ou dezembro das férias do
colégio interno [do Colégio das Clarissas, em Canindé/CE], ela e as irmãs
mais velhas [Vilane, Judite, Higina e Filomena] ficavam numa fazenda do
pai delas [Joaquim Barbosa Viana], nas Barreiras. O reencontro entre elas
e as primas era motivo de muita alegria e de festa. Tinham muitas
novidades para contar entre si. Mas, as férias mais emocionantes era a do
final do ano, devido a ida delas à festa de Nossa Senhoras da Conceição,
no dia 08 de Dezembro, realizada no Giqui que, na época, era uma grande
fazenda de meu bisavô paterno que hoje é um distrito de Jaguaruana/CE.
Foi na festa de Nossa Senhora da Conceição que minha mãe conheceu
meu pai. Mas na ocasião ele era noivo de uma moça chamada Olga.
Papai, mesmo assim, ficou encantado por mamãe. E demonstrou este
fascínio por aquela mocinha alegre e comunicativa. Nada ficou firmado
entre os dois. O noivado dele foi o grande empecilho (CAVALCANTE,
23/01/2013).

Ao partir da fazenda Giqui para Fortaleza/CE no ano de 1928 para organizar sua vida

profissional, João Gurgel de Oliveira rompeu seu noivado com Olga. Todas essas decisões do

jovem Gurgel foram motivadas pelo seu desejo de inaugurar sua padaria. Mas nesse ínterim,

ele se reencontraria, anos mais tarde e por acaso, com aquela jovem da família Barbosa Viana

de Aracati/CE e que seria a futura mãe de Zilma Gurgel Cavalcante, selando sua união

matrimonial em 1942 como escreveu a filha deles sobre o reencontro entre eles:

Os anos passam. Vovô Quincas [Joaquim Barbosa Viana] decide com
Vovó Filó [Filomena Barbosa Viana] a fixar residência em
Fortaleza/CE no ano de 1938. Em 1941, dando uma volta no Passeio
Público da cidade [primeira Praça de Fortaleza/CE construída em 1890
em estilo neoclássico, também denominada de Campo da Pólvora, Largo
da Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital de Caridade, Praça da
Misericórdia e de Praça dos Mártires], que era uma praça das mais finas
de Fortaleza na época [em 1940 ela foi reformada nos moldes do Passeio
Público do Rio de Janeiro], meu pai reencontrou minha mãe. Ela toma um
susto ao revê-lo sozinho, pois o imaginava casado. Ele se aproxima e lhe
revela que havia terminado o noivado com Olga desde 1928 e que neste
mesmo ano tinha saído do Giqui e fixado residência em Fortaleza/CE para
organizar seu destino profissional. Afirmou-lhe, que depois que a
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conheceu, só tinha um desejo: conquistar uma situação social satisfatória
e digna de se casar com uma Barbosa Vianna. Iniciaram o namoro e se
casaram um ano depois, em 28 de outubro de 1942, com uma cerimônia
simples, porque mamãe encontrava-se de luto por seu pai que morrera de
parada cardíaca em outubro do ano anterior. Meus pais fixaram residência
justamente na casa vizinha a mercearia (CAVALCANTE, 15/01/2013;
CAVALCANTE, 23/01/2013).

Depois do casamento, o jovem casal transformou a mercearia em um armazém de

secos e molhados. Nessa época Isabel Barbosa Gurgel engravidou, mas, aos três meses de

gestação, ela abortou, espontaneamente, seu primeiro filho, um menino. Mesmo sofrendo com

essas duas grandes perdas em anos consecutivos, Isabel Gurgel logo engravidaria pela

segunda vez, de uma menina, que viria a nascer em casa, no dia 09 de julho de 1943, sendo

batizada com o nome de Maria Zilma Barbosa Gurgel. Sobre sua chegada na família Gurgel,

assim ela nos contou sobre o assunto:

Mas, em 09 de Julho de 1943, no entardecer de uma sexta-feira e o rádio a
transmitir o Ângelus, eu nascia em casa, pelas mãos da parteira Dona
Chiquinha Gonzaga. Parto normal, sem muitas dores, segundo mamãe
dizia. Nasci em uma casa simples de dois quartos, uma boa sala de estar,
uma pequena cozinha e um banheiro [casa situada ao lado do armazém do
seu pai]. Lembro-me do quintal, cheia de bananeiras, limoeiro, goiabeira e
de uma pequena horta. Neste quintal, brinquei muito de guisado, com
panelinhas e fogão de barro comprados no Mercado São Sebastião
[importante centro comercial da época inaugurado na década de 1930 e
situado no centro da cidade]. Lembro-me de mamãe penteando meus
cabelos, fazendo cachinhos. Ela me colocava de frente a uma janela. A
janela era um olhar para o mundo. Por que a rua [Domingos Olímpio] era
muito animada pelo comércio e seus pregões. Tudo era colorido e
musical. Lembro-me fotograficamente do vendedor de caju, do vendedor
de peixes, do vendedor de panelada e fígado gordo; lembro-me do
vendedor de vassouras e espanador. Era um teatro cheio de personagens
interessantes. E cada um tinha a sua música e eu os decorava com carinho
(CAVALCANTE, 23/01/2013).

Além de abrigar o patrimônio material da família Gurgel - seu armazém e seu domicílio

conjugal - a Rua Domingos Olímpio da década de 1940 era constituída por um conjunto

patrimonial imaterial que com seus vendedores ambulantes e suas lojas se transformou - para a

menina Zilma que tudo via de sua janela - em um espaço dinamizado pelos transeuntes que, com

suas práticas comerciais, construíram não somente um cenário, mas um conjunto de cenas que

ocorreram dentro de uma determinada temporalidade, qual seja, a infância de Zilma Barbosa

Gurgel que registrava, em sua memória, o tecido social distribuído em seu território.

A essas práticas comerciais da Rua Domingos Olímpio situada no bairro Otávio Bonfim,

bairro este localizado ao oeste do centro histórico da cidade de Fortaleza, que se configuravam
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como “um teatro cheio de personagens interessantes” para a hoje septuagenária Zilma Gurgel

Cavalcante, se somavam as atividades comerciais de seu próprio pai que, com o passar dos

anos, evoluía como um próspero dono de armazém de secos e molhados que expandia seus

negócios ao incluir em seu estabelecimento os serviços de uma padaria, denominada Padaria

União, como nos contou sua filha:

Quando eu nasci, a mercearia tinha se transformado em um próspero
armazém. Quando terminava o armazém, havia um grande salão onde
eram guardadas as sacas de cereais, carnes secas, grandes latas de banha
de porco, de manteiga, enlatados, lingüiças e charques. A padaria veio
muito depois. Eu deveria ter cinco anos [em 1948], quando papai
inaugurou a padaria. Era uma pequena padaria, mas bem sortida, pois
papai continuou com o movimento de vender, a varejo e a granel,
mantimentos como manteiga, banhas, conservas, leite, ovos e queijo.
Penso que papai acrescentou ao armazém o serviço de padaria. Era um
grande movimento. O pão de nossa padaria era tido como o melhor da
cidade. Tínhamos fregueses de todos os cantos da cidade. O forno era a
lenha. Não tinha bromato na massa do pão. O pão era crocante. Depois
papai acrescentou à padaria a venda de biscoitos, bolachas e macarrões.
Tudo feito em casa. Só o sorvete era comprado fora, na fábrica Nestlé
(CAVALCANTE, 15/01/2013).

Nesse ambiente familiar tão próspero economicamente afluiriam outros integrantes

das famílias Gurgel e Barbosa para conviverem com eles em Fortaleza/CE por vários motivos:

a situação de viuvez das avós Filomena e Isabel e da tia-avó Raquel; a necessidade de seus

tios paternos mais novos - Tio Rosalvo e Tia Marília - de estudarem e trabalharem na capital

cearense; e a solidão do Tio Jonas que veio do Amazonas para se abrigar na Rua Domingos

Olímpio com seus familiares. Ao explicar o motivo pelo qual sua residência se configurou em

um espaço de encontro de gerações com diferentes tempos de vida social, familiar e

individual (pais, tios, avós e netos), Zilma assim escreveu:

Nesse tempo já morávamos na nossa casa própria. Tudo era grande
naquela casa. Ela fora construída com muito amor pelos meus pais. Tinha
cinco quartos. Minhas duas avós estavam viúvas. Naquele tempo não
havia aposentadoria e nem pensão. Era costume o viúvo ou viúva ir morar
com o filho mais abastado. O amor e o dever filial davam suporte aos pais
na velhice naqueles tempos [...] A permanência de minhas avós em nossa
casa foi muito benéfica para todos nós. Vovó Zabelinha [mãe do pai de
Zilma] nasceu em 1878 no Giqui e seu nome de solteira era Isabel Gurgel
do Amaral e depois de casada com Vovô Estevão passou a se chamar
Isabel Gurgel de Oliveira [...] E depois do casamento de papai, já viúva,
ela deixou o Giqui e veio morar em nossa casa [...] Vovó Filó nasceu em
17 de Dezembro de 1888 e seu nome de solteira era Filomena Vianna
Barbosa e ao casar com Vovô Quincas, passou a se chamar Filomena
Barbosa Vianna [...] Tia Raquel era irmã de Vovô Estevão e, portanto, era
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cunhada e muito amiga de Vó Zabelinha. Quando ficou viúva, veio do
Giqui nos visitar em Fortaleza/CE como uma maneira de aliviar a dor de
seu luto. Gostou do clima da família de nossa casa e foi ficando, ficando e
ficou de vez. Ela morou conosco por mais de 15 anos (CAVALCANTE,
25/01/2013).

Segundo a escrita de si sobre quem foram seus primeiros sujeitos educacionais, Zilma

Gurgel Cavalcante apontou todos esses integrantes que conviveram em união com ela durante

sua infância, adolescência e juventude. Esse arranjo familiar distinto da família Gurgel -

denominada de família extensa por ser constituída por várias gerações, incluindo

frequentemente a família nuclear (pais e filhos), os avôs e, por vezes, linhas colaterais (tios) -

provocou transformações nos papéis desempenhados pelos seus membros, nos valores, nas

funções intergeracionais, nas expectativas e nos processos de desenvolvimento da futura

gerontóloga e fundadora da primeira Universidade da Terceira do Brasil, Zilma Gurgel

Cavalcante.

Corroborando com as elucubrações de Dermeval Saviani (2006) de que os

historiadores da educação devem observar as relações existentes de complementaridade ou de

oposição entre as instituições educativas que permeiam os processos formativos dos sujeitos

históricos como a escola, a família e a igreja para só depois escolher e hierarquizar as fontes

pesquisadas, foi detectado na escrita de si da candidata ao título de Especialista em

Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) Maria Zilma

Barbosa Gurgel Cavalcante a importância de sua família como instituição precursora e

suporte direto da escola confessional na qual ela foi inserida aos 03 anos de idade, mais

especificamente no Patronato Nossa Senhora das Graças, em Fortaleza/CE, visto que “com

elas [as avós e tia-avó] aprendi que envelhecer não é feio, não é doença. Faz parte da evolução

do ser humano. Foi também, através dessa convivência, que aprendi a “ouvir” pessoas idosas”

(CAVALCANTE, 2001, p.1).

A partir do conteúdo das narrativas de vida e da escrita de si de nossa personagem

histórica, se pretendeu investigar a própria família Gurgel como uma instituição que exerceu,

diretamente, a tarefa educativa em relação a sua filha primogênita Zilma e os elos sociais e

culturais desta com as escolas confessionais nas quais aquela menina foi matriculada - por

dois anos no Patronato Nossa Senhora das Graças e por treze anos no Colégio Santa Isabel -

verificando o grau em que a família supriu a ausência da escola e depois como seus parentes

interagiram com essas instituições escolares confessionais no exercício de seu processo de

escolarização.
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Em especial, a convivência com as mulheres idosas de sua família - Vó Zabelinha, Vó

Filó e Tia Raquel - pode ser entendida como um preceptorado, ou seja, como uma instituição

escolar em que aquelas três preceptoras, de formas bem distintas, forneceram a sua neta e

sobrinha-neta uma direção vocacional em torno da Educação e da Gerontologia. Ao recuperar

sua história de vida por meio de suas entrevistas e de seu memorial escrito especificamente

para o Concurso de Prova de Título de Especialista em Gerontologia da SBGG, foi constatado

que as práticas culturais, psico-afetivas e formativas que encheram esses anos iniciais de

Zilma Barbosa Gurgel (re)significaram o seu patrimônio cultural e suas aspirações escolares

em conformidade com os valores, crenças, ideias e significados que estavam presentes na

família Gurgel nos idos dos anos 1940 e 1950.

Com Vó Zabelinha descobri a beleza da história, da literatura, da música,
de um universo mágico que são as histórias populares, passadas de
geração a geração. Ela tocava tanto bandolim quanto violão [...] E ela
devagarzinho e com carinho me falava de seus autores prediletos.
Foi através de seu saber que descobri a beleza e a magia das
palavras. Ela me ensinou amar Casimiro de Abreu, Castro Alves,
Oliveira Paiva, José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano
Ramos, Humberto Campos e Olavo Bilac [...] Vó Filó era outro
temperamento, gostava de fazer caridade e de ir à missa todos os
dias. Com ela aprendi a importância do trabalho voluntário e do amor ao
próximo. Ela trabalha com mendigos, com migrantes da seca. Sempre
estava intercedendo em prol dos menos favorecidos. Foram inúmeras às
vezes que fui com ela levar roupas e alimentos ao abrigo Getúlio Vargas,
num dos bairros mais pobres de Fortaleza/CE, que acolhia os migrantes
da seca. Neste convívio com ela aprendi a desenvolver a minha
solidariedade, a ter este olhar de amor, compaixão, zelo e cuidado
pelos mais frágeis, a acolher, ser solidária e de possuir a alegria de
servir [...] Com Tia Raquel, aprendi a jogar baralho, xadrez e dama. Ela
era uma exímia jogadora, contadora de história e de anedotas. Por isso,
quando ela ia ao Giqui para ir à festa de Nossa Senhora da Conceição,
aguardávamos sua volta com muita expectativa, pois ela trazia
histórias interessantes de todos da família, dos amigos e conhecidos
além das notícias políticas fresquinhas do Aracati, Jaguaruana e do
Giqui. Naquela época não havia televisão. Fazíamos uma roda na
varanda de nossa casa. Sentindo a brisa amena da noite, ouvíamos
encantadas as novidades. Era a nossa repórter favorita. Adorava
ouvir as suas narrativas com detalhes, principalmente, histórias do
tempo em que ela morava no Amazonas. O seu jogo e suas histórias
exerciam fascínio (CAVALCANTE, 2001, p.1; CAVALCANTE,
25/01/2013).

Nesta encruzilhada entre três gerações na família Gurgel emergiu um conjunto de

vicissitudes da relação afetiva e educativa desse preceptorado exercido pelas duas avós e a tia-

avó com relação a sua neta e sobrinha-neta Zilma que, por sua vez, fundamentaram sua
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formação cultural, psico-evolutiva e formativa. O primeiro aspecto trouxe para a relação delas

um aspecto ímpar: essas pessoas idosas representaram para Zilma o passado que ela não

viveu, mas que lhe foi importante (e necessário) para enfrentar seu futuro como gerontóloga e

fundadora da Unisf. E, além disso, elas serviram de estímulo a criatividade de Zilma por meio

da contribuição de sua experiência, religiosidade, memória, motivação, linguagem, paciência

e tempo livre que, por sua vez, enriqueceu-a na transmissão de um patrimônio cultural

pessoalmente vivido.

Esta troca cultural foi também uma troca afetiva entre elas, que além de estimular a

potencialidade intelectual e relacional entre si, favoreceu - como no caso da relação entre Tia

Raquel e Zilma - a manutenção da memória histórica da família. No aspecto psico-afetivo as

avós e tia-avó dela desenvolveram um papel na estruturação de seus valores cristãos baseados

na fé católica enquanto passavam a fazer parte, como suporte de Zilma, de seus processos de

autonomia, solidariedade, caridade, perdas e de luto. Nesse caso sua Vó Filó foi quem mais a

auxiliou nesses processos devido a suas ações caritativas com os pobres, mostrando a sua neta

outra realidade social vivida pelos migrantes da seca nordestina, como a chaga social do

analfabetismo e da pobreza, que deveria ser combatida por meio da cultura da vida e do

respeito humano.

No terceiro e último aspecto, as pessoas idosas na casa de Zilma a ajudaram em seu

processo formativo na compreensão do mundo por meio da transmissão de seus saberes e

práticas escolares, ajudando-a a realizar seus próprios projetos. A aproximação da menina

Zilma com o mundo dos livros empregada pelo hábito de leitura de sua Vó Zabelinha que, por

sua vez, também exerceu a profissão de professora primária na fazenda de sua família, no

Giqui, serviu de molde para sua neta, um dia, também exercer a profissão de professora após

concluir seu Curso Normal no Colégio Santa Isabel em 1960.

Logo a família Gurgel, enquanto primeira instituição educativa da menina Zilma,

fomentou seu processo de socialização, de proteção, forneceu as condições básicas de

sobrevivência e o desenvolvimento dela no plano social, cognitivo e afetivo na medida em

que ela se identificava com o mundo dos livros apresentados por Vó Zabelinha, com a

solidariedade humana e a fé cristã de sua Vó Filó e com a ludicidade dos jogos e a memória

familiar contidas nas histórias de Tia Raquel.

E, mais importante, neste cruzamento de vivências entre avós e neta esteve presente a

velhice, enquanto vivência atual ou próxima das avós e tia-avó e distante para a neta em

questão. Este encontro intergeracional constituiu uma oportunidade para desenvolver atitudes

positivas em relação à velhice e ao envelhecimento para ambas as partes visto que essa
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relação avós-neta foi envolta em carinho, compreensão e aprendizagem mútua permitindo que

as pessoas idosas em questão se sentissem mais valorizadas pelas gerações mais jovens e,

consequentemente, atribuíssem um significado mais positivo à sua velhice ao mesmo tempo

em que sua neta Zilma sentia menos a ameaça da velhice como uma fase apenas de perda de

competências.

Concomitantemente a esse legado cultural, psicoafetivo e formativo de suas

ascendentes, Zilma Gurgel Cavalcante também se coligou aos valores que seus pais

emanavam a partir de seu cotidiano de trabalho na padaria da família e com os quais ela

passou a acreditar e a empregar, futuramente, em suas práticas e saberes docentes como futura

gerontóloga fundadora da Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Papai administrava a padaria, ficava no balcão fazendo os pacotes de pão.
Mamãe ficava no caixa. Como o movimento era grande, tínhamos o
Nazareno, que ajudava no balcão. Mas, todas as tarde, depois das quatro
horas, o movimento esquentava; então minha irmã Neide e eu, íamos para
padaria vender pão. E assim, a gente ficava conhecendo todas as pessoas
do bairro e de outros bairros como os da Aldeota, São Gerardo e Benfica.
A padaria era uma janela de contato para o mundo. Tínhamos que tratar
bem, agradar o freguês. Lembro-me que tinha os que gostavam do pão
mais branco, outros gostavam dos mais moreninhos, outros o mais
dourados. No fim a gente já conhecia o gosto de cada um. Creio que este
contato social foi um verdadeiro aprendizado de relacionamento
interpessoal. Agradeço muito aos meus pais, de nos terem criado
estudando e trabalhando. Dentro desta disciplina, nós aprendemos a
organizar e administrar muito bem o nosso tempo (CAVALCANTE,
15/01/2013).

Vale salientar que a relação entre trabalho e família na casa da Rua Domingos Olímpio

era simbiótica, havendo um impacto positivo de uma dimensão sobre a outra ao se definir os

papéis de cada um no ambiente doméstico que, por sua vez, se permutava com o ambiente

laboral sem causar incompatibilidade entre eles. Além desse fato, corroborando com as

palavras da própria Zilma, essa convivência entre os dois mundos ajudou a definir seus

valores sobre o trabalho e seu comportamento organizacional como gerontóloga e professora

universitária fundadora da Unisf, tendo esse ambiente familiar, como primeira instituição

educativa dela, um papel preditivo relevante em seu processo de escolha profissional.

A experiência de seus pais como comerciantes, a convivência com parentes de idades

variadas, o modelo de envelhecimento bem-sucedido de suas avós e tia-avó e o contato com o

mundo por meio de sua atividade na Padaria União ajudaram a definir o modelo de valores

pessoais e de trabalho de Zilma Gurgel Cavalcante definidos a partir de sua crença sobre

metas e comportamentos desejáveis, hierarquicamente organizadas, que guiariam suas
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avaliações sobre os resultados e o seu contexto de trabalho, bem como a seleção de

alternativas para a criação da primeira Universidade da Terceira Idade no Brasil. Valores

como realização no trabalho e relações sociais intergeracionais estiveram presentes nos

objetivos traçados por ela para a Universidade Sem Fronteiras desde sua criação em 1988:

Proporcionar às pessoas com tempo livre uma formação contínua,
promovendo o interesse em melhorar os conhecimentos e em descobrir
novos horizontes; Estimular às pessoas de variados níveis cultural e/ou
social, que estejam em processo de envelhecimento, a que vivam
experiências de integração no mundo e com o mundo, assumindo a
maturidade e a aposentadoria como momentos da vida, plenos de
crescimento pessoal e social; Possibilitar a convivência permanente de
diferentes gerações, visando à integração concreta de jovens e idosos na
construção do processo de humanização; Assegurar a formação técnica de
profissionais na área da Gerontologia Social e Geriatria, no apoio a
pessoas, necessitando de cuidados especiais nas diversas áreas desses
conhecimentos (CAVALCANTE, 2000, p.8).

Pode-se supor que a partir do momento em que a professora Zilma Gurgel Cavalcante

escolheu, anos mais tarde, o trabalho que vai desenvolver com a educação de pessoas idosas,

entre as opções que têm disponíveis como assistente social, gerontóloga e professora

universitária, e começa a fazê-lo na Unisf no final de década de 1980, suas metas, alicerçadas

no seio de sua família, são alcançadas.

De acordo com sua história de vida, ela foi uma professora que pode atribuir maior

importância aos aspectos de sua profissão como a autonomia, a possibilidade de exercer a

criatividade, de exercer influência sobre os outros e de colaborar com colegas de trabalho e

com a sociedade em geral em detrimento de valores como estabilidade financeira e prestígio

acadêmico, tendo em vista sua situação socioeconômica favorável.

Esse fato pode ser verificado nas próprias palavras de Zilma Gurgel Cavalcante ao

relembrar o momento de sua aposentadoria como professora da Universidade Estadual do

Ceará (CE) e ao deliberar com o reitor desta instituição os rumos da Unisf enquanto projeto

de extensão desta instituição escolar na sua ausência:

Em 1998 eu me aposento e quando faço isso vou entregar o programa da
Unisf ao reitor da UECE, na época o professor Manassés Claudino
Fonteles [...] então ele me perguntou ‘Zilma, me diga uma coisa, quantos
alunos você tem?’ E eu respondo: ‘eu tenho 1.500 alunos’. Ele pensou por
um instante e me disse ‘Leve esse programa de extensão com você porque
só um louco trabalha como você trabalhou aqui na UECE sem ganhar um
tostão a mais por isso’. Até minhas colegas de departamento diziam o
mesmo e eu sempre respondia que a Unisf foi uma realização pessoal que
me dava muito alegria porque eu estava aplicando na prática aquilo que
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eu havia aprendido com meus estudos de pós-graduação em Gerontologia.
Então eu saio da UECE e transformo a Unisf em uma empresa privada,
mas com a mesma missão, princípios e objetivos do tempo em que ela era
uma instituição pública. (CAVALCANTE, 17/08/2011)

E essa escolha por uma profissão que desse mais valor as questões imateriais como

realização no trabalho e construção de relações sociais do que a recompensas extrínsecas ao

trabalho - recompensas como obter posição de destaque, ter fama, estabilidade financeira e ter

melhores condições de vida, por exemplo - foi possibilitada pelas condições materiais

promovidas pelos cargos ocupados por ela e por seu marido como professores universitários

de instituições públicas cearenses.

É sabido que a família, como uma das primeiras instituições mediadoras entre o ser

humano e a cultura, se constitui como uma unidade dinâmica das relações de cunho afetivo,

social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado

grupo social. Ela é uma das matrizes da aprendizagem humana, com significados e práticas

culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e

coletiva. Logo, esses acontecimentos e as experiências familiares propiciam a Zilma a

formação de repertórios comportamentais, de ações e resoluções de problemas com

significados universais e particulares que a acompanharam em sua história de vida e

profissional.

A família também é a responsável pela transmissão de valores culturais de uma

geração para outra. Essa transmissão de conhecimentos e significados possibilita o

compartilhar de regras, valores, sonhos, perspectivas e padrões de relacionamentos, bem

como a valorização do potencial dos seus membros e de suas habilidades em acumular,

ampliar e diversificar as experiências. Essa transmissão de valores foi feita na família Gurgel,

como atestaram as seguintes palavras de Zilma Gurgel Cavalcante:

Uma característica da família Gurgel é a inteligência, gosto pelo
conhecimento, são pessoas carismáticas, de fácil relacionamento. Em
geral todos gostam imensamente de ler. Posso dizer, temos o vício da boa
leitura e adoramos uma festa! [...] E os traços marcantes da família
Barbosa que eu herdei foram: a fé, a solidariedade e a alegria de viver
(CAVALCANTE, 15/01/2013).

Foi em seu ambiente familiar que a criança Zilma começou a aprender a administrar e

resolver seus conflitos, a controlar suas emoções, a expressar os diferentes sentimentos que

constituíam suas relações interpessoais e intergeracionais, a lidar com as diversidades e

adversidades da vida, visto que era uma vida doméstica compartilhada “[...] em noites alegres.
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Durante o jogo contávamos piadas, lembrávamos o passado, resolvíamos conflitos familiares,

encontrávamos soluções para alguns problemas. Era o jogo no jogo da vida”

(CAVALCANTE, 2001, p.1).

Esse jogo da vida era encetado na casa da Rua Domingos Olímpio no interior de uma

família extensa e patriarcal chefiada por João Gurgel de Oliveira - estrutura familiar essa

típica dos lares brasileiros nas décadas de 1940 e 1950 - onde, mesmo assim, a figura de

Isabel Barbosa Gurgel, mãe de Zilma, foi representativa. Nesse universo familiar, ela foi a

responsável pela transmissão dos valores vigentes na sociedade (fé, solidariedade e otimismo)

aos seus filhos, foi provedora de seu lar ao trabalhar na Padaria União junto ao seu marido ao

mesmo tempo em que não se eximia de gerenciar o trabalho doméstico, assim como exercia a

função de cuidadora de seus ascendentes familiares, os quais conviviam em sua casa por

afetividade, laços de aliança e/ou de consanguinidade, assumindo o compromisso de cuidado

mútuo de três gerações das famílias Gurgel e Barbosa, como atesta sua filha nessa citação

“Mamãe sempre trabalhou junto com papai na padaria. Tínhamos  boas empregadas em casa e

mamãe apenas coordenava as tarefas domésticas. Formavam um casal  fora do comum, mas

bem sintonizados” (CAVALCANTE, 15/01/2013).

No caso, os vários papéis desempenhados por Isabel Barbosa Gurgel de filha, esposa,

nora e mãe de sua unidade familiar redimensionou os poderes entre ela e seu marido na

coesão da família Gurgel, transformando a identidade coletiva de seus membros e permitindo

as trocas afetivas, marcantes para a criança Zilma e decisórias no modo de ser e agir dela

consigo mesmo e com os outros. Ou seja, além da família Gurgel, outra fonte de herança

material, afetiva e simbólica da menina Zilma foi materializada pelos laços de descendência e

consangüinidade com a sua família materna, os Barbosa, advinda da cidade de Aracati/CE.

A aracatiense Isabel Viana Barbosa nasceu no ano de 1922, no auge da prosperidade

econômica desta cidade situada na região do baixo vale do rio Jaguaribe, sendo uma dos 21

filhos do casal Filomena Barbosa Viana e Joaquim Barbosa Viana, cuja descendência

europeia remonta à história da imigração portuguesa para o povoado de São José do Porto dos

Barcos - futuramente alçada à categoria de Vila de Santa Cruz do Aracati em 1748, depois a

Comarca de Aracati em 1833 e definitivamente para a condição de Cidade de Aracati em

1842 - que desciam o rio Jaguaribe à procura de novas pastagens para o desenvolvimento da

pecuária e, com o correr do tempo, para desenvolver atividades comerciais no local. Sobre

esse fato a própria Zilma Gurgel Cavalcante relatou:
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Mamãe nasceu em 1922 no Aracati. Nesta época o Aracati era mais
importante que Fortaleza, pois tinha um grande comércio de sal, cera de
carnaúba, palha, artesanato e até hoje conserva sua tradição cultural: a
produção de labirinto. Vovó [Filomena Barbosa Viana] me contava que já
em 1772 o Aracati tinha sua igreja do Senhor do Bomfim [que era de
responsabilidade da Irmandade do Senhor do Bonfim]. Neste mesmo
ano, imigraram para o Aracati quatro irmãos, solteiros, da família
Barbosa, vindos da região de Viana do Castelo em Portugal. Eles se
casaram com quatro famílias diferentes e que deram origem a outras
quatro novas famílias no Ceará: Barbosa Leite, Barbosa Gentil, Barbosa
Fagundes e Barbosa Viana. Estes últimos não se misturavam [com outras
famílias], casando “tu com tu”. Isto quer dizer que se casavam dentro da
própria família para conservar a etnia portuguesa. Era a este grupo que
pertencia minha avó e meu avô. É tanto, que ele [Joaquim Barbosa
Viana] era padrinho de batismo de minha Vó Filó com sua primeira
esposa, a Julinha. Quando ela morreu de parto, Vovô Quincas logo se
casou com minha Vó Filó e tiveram 21 filhos, mas apenas 11
sobreviveram [Vilane, Judite, Isabel, Higina, Filomena, Leonor, Efigênia,
Carlos, Jorge, Manuel e Joaquim] (CAVALCANTE, 15/01/2013).

A história desses quatro irmãos portugueses e de seus descendentes remonta ao

desenvolvimento econômico de Aracati/CE, que se constituiu, desde o período colonial brasileiro,

em um centro de interesse comercial e militar devido a sua localização litorânea privilegiada e

a poucos quilômetros da foz do rio Jaguaribe, favorecendo a instalação de um porto natural,

considerado o mais movimentado da Província do Ceará até metade do século XIX por onde

escoava toda a riqueza da região, fruto de sua principal atividade econômica, a pecuária, onde

eram vendidos produtos como carne de charque, couros salgados de boi, vaquetas, couros de

cabra e pelicas brancas. Esses homens brancos, ao travar guerras com os índios locais, se

estabeleceram em seus lotes de terra (sesmarias), com seu gado, instalando de início os

ranchos e currais (BARBOSA, 2004).

Os antecedentes de origem materna da professora Maria Zilma Barbosa Gurgel

Cavalcante, em especial os da família Viana Barbosa, eram aracatienses descendentes de

portugueses que compunham, segundo Abreu (1988), a chamada “civilização do couro”, pelo

fato destes, por criarem gado, utilizarem desta matéria-prima em seu cotidiano. E ficou claro

nas narrativas de vida da referida professora que a linearidade familiar dos Barbosa se

manteve através dos tempos em torno de atividades comerciais que envolviam produtos em

couro.

Desta forma, os seus tios maternos - Jorge, Carlos, Joaquim e Manuel - sob a liderança

e o tino comercial do primeiro deles criaram a Sapataria Primavera na Rua Liberato Barroso,

no Centro de Fortaleza, mais especificamente no quadrilátero da Praça do Ferreira, onde se

situavam outras lojas importantes como a Loja Cruz de Ouro, Casa Parente, Farmácia Pasteur,
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Loja Samaritana e Esquisita, que durante muitos anos fizeram parte da história da cidade.

Sobre o papel de cada tio materno na consolidação da Sapataria Primavera, a sobrinha Zilma

Gurgel Cavalcante assim escreveu:

Quanto à vida profissional, Tio Jorge assumiu a liderança da família
Viana Barbosa após a morte de Vovó Quincas ao dar a mão a todos os
irmãos mais jovens. Ele foi o empresário que criou e ampliou a Sapataria
Primavera. Era a sapataria mais forte da cidade. Ele tinha liderança. Tio
Carlos, Tio Joaquim e Tio Manuel trabalhavam na sapataria do irmão.
Havia certa hierarquia nos papéis distribuídos por Tio Jorge aos seus
irmãos dentro da loja. Tio Carlos era primeiro gerente enquanto Tio
Joaquim era o que organizava a propaganda e ”queimas”. Tio Manuel
logo se desligou do grupo ao concluir o curso de contabilidade e fixou
residência em Recife/PE. Lá se casou com uma cearense chamada
Eurídice e tiveram cinco filhos. Quando Tio Jorge viajava para Porto
Alegre/RS para comprar novos sapatos ou ia participar dos encontros da
Associação do Clube dos Lojistas ou ia para Europa, era Tio Joaquim
quem ficava responsável pela loja e “os queimas.” É preciso dizer que Tio
Jorge, como o segundo filho de Vovó Filó e Vovó Quincas, era arrimo de
família, foi também o mais bem sucedido economicamente e teve o
cuidado dar educação aos quatro irmãos menores (Tio Joaquim, Tio
Manuel, Tia Leonor e Tia Efigênia) (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Vale salientar que os valores culturais das famílias Gurgel e Barbosa referente à

bagagem de conteúdos básicos e habilidades sociais de efeito diretivo e mutante, transmitida

formal ou informalmente dos parentes mais velhos para os mais novos por processos de

simbolização - no caso, valores como fé em Deus, amor ao próximo, dedicação ao trabalho,

gosto pela leitura e compromisso com o cuidado dos integrantes das gerações mais velhas -

foram transmitidos à menina Zilma através da renovação de práticas sociais e do acréscimo

progressivo de novas descobertas a partir do convívio com esses parentes, próximos ou

distantes, de sua família nuclear.

E, mais importante, essa primeira instituição educativa com tradição em desenvolver

atividades comerciais e em agregar os parentes mais idosos em torno das gerações mais

jovens a fez perceber um jeito diferente de envelhecer - onde a velhice não significava,

necessariamente, a finitude, mas também poderia se constituir em uma nova etapa de vida

com novas responsabilidades, engajamentos e esperanças - poderia ter influenciado em sua

decisão para a criação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como um espaço produtor da

velhice bem-sucedida, como reza os princípios da referida instituição escolar escritos por sua

fundadora: “1 - Nunca é tarde para conhecer, aprender e amar; 2 - Toda realidade é

modificável, basta ter vontade, perseverança e esperança; e 3 - Ninguém cresce sozinho, você

precisa do outro para crescer e se enriquecer” (CAVALCANTE, 2000, p.2).
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Essa configuração familiar extensa e intergeracional também ensejou, dentro do

processo do desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da menina Zilma, o estabelecimento

de uma estrutura mínima de atividades e relações em que outros papéis como o de avó, tia-

avó, tia, tios, mãe, pai, irmã, irmão adotivo, marido e esposa também foram evidenciados no

processo de socialização dela. E essa formação de vínculo entre seus pais, entre eles e seus

genitores e entre o casal e seus filhos pequenos funcionou como a principal rede de apoio de

Zilma em sua infância e adolescência, depois da Igreja Católica e da escola, como ela atestou

em seu depoimento:

Papai e mamãe se compreendiam bem. Víamos com certa frequência
mamãe abraçando e beijando papai. Papai era mais sério, mas adorava
ouvir música de seresta e sempre puxava mamãe para ouvir perto dele. Os
dois nos deram uma infância maravilhosa. Minhas amigas adoravam
passar o fim de semana na nossa casa, pois sabiam que a casa era farta e
tinha sempre passeios inesquecíveis. Papai adorava passear e nos levar em
cantos diferentes. Esta felicidade contagiava a todos. Era um homem com
uma visão muito avançada para o seu tempo. Naquela época, a dona de
casa aos domingos fazia um grande almoço para família. Na nossa casa,
nos fins de semana, papai gostava de passear com a família, pois não
queria mamãe na cozinha morrendo de trabalhar, mas se divertindo junto
com ele e com as filhas (CAVALCANTE, 23/01/2013).

Segundo relatos colhidos pelo depoimento de sua tia materna, Maria Eleonor Viana

Barbosa, que corroboram com o relato de sua sobrinha sobre a relação harmoniosa entre os

pais de Zilma, ela nos revelou que eles “[...] eram muito dedicados aos três filhos, facilitavam

o convívio social das filhas, deixavam-nas conviver com amigas e com outros parentes de

ambas as famílias, além de gostarem de realizar passeios de carro e de ir ao cinema duas

vezes por semana com eles, essa era a maior diversão na época” (BARBOSA, 17/08/2011).

Além de Zilma Barbosa Gurgel, havia mais duas crianças que conviviam com ela na

Rua Domingos Olímpio: sua irmã biológica Maria Neide e seu irmão adotivo Francisco José.

Sobre a chegada de sua irmã à casa da família Gurgel no dia 07 de dezembro de 1945, ela fez

a seguinte narrativa:

A chegada da minha irmã é um verdadeiro filme de família em minhas
memórias. Guardo como uma das mais doces recordações de minha
infância. Lembro-me que Tia Higina estava sem empregada. Ela tinha
muitos filhos, estava grávida e sofria de fortes enjôos. Mamãe e Tia
Higina eram irmãs muito unidas, gostavam de planejar e fazer muitas
coisas juntas. Naquela manhã do dia 07 de dezembro de 1945, mamãe
saiu comigo muito cedo, com o objetivo de ajudar a irmã no almoço e
cuidar de todas as crianças. Mamãe conseguiu atingir seu objetivo. Fez o
almoço. Deu banho nas crianças e depois nos colocou sentadas em um
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pequeno círculo. Diante de nós preparou uma tigela de louça com feijão,
toucinhos, carne cozida desfiada, caldo gostoso do cozido, arroz e farofa.
Machucou tudo, colocou manteiga; machucou mais um pouco e foi
fazendo uns “capitães” e dava na boca de cada um. Era de ficar com água
na boca. Ah! Todos nós adorávamos os capitães que mamãe fazia. Depois
desta festança, vi mamãe segurar a barriga e se contorcer com uma dor.
Eu tinha só dois anos e seis meses, mas me lembro de tudo. Ela indo para
o banheiro tomar banho. Vovó Filó colocando a chaleira de água no fogão
a lenha. Tia Higina preparando o seu quarto e a cama dela com lençóis
limpos. Vovó Filó procurando a tesoura, toalhas limpas, uma bacia e o
álcool. Papai chegou e mamãe já se encontrava no quarto. Tia Higina não
o deixou entrar no quarto, pois mamãe já estava em trabalho de parto.
Lembro-me que papai foi até o santuário e rezou comigo. Depois, sentou-
se numa cadeira de balanço e me acalentou em seus braços para me
tranqüilizar. Passado um tempo, vi Tia Higina sair com a bacia suspensa
acima de sua cabeça. Estava suja de sangue. Ela olhou para papai e disse:
‘É uma menina. Pode entrar com Zilma. Ela vai adorar ver a irmãzinha’.
Papai entrou. Mamãe estava muito bem. O parto tinha sido normal e foi
tão rápido que não deu tempo de chamar à parteira. Vovó Filó tinha feito
todo o trabalho de parto. E eu me lembro nitidamente dessa passagem: ao
entrar no quarto juntei minhas mãozinhas e em uma prece agradeci ao
Menino Jesus por minha irmãzinha. Este meu comportamento emocionou
a todos. Mas só mamãe compreendia a extensão e o significado de minha
ação de fé. Um dia eu estava muito triste, pois não tinha com quem
brincar. Pedi a mamãe uma irmãzinha. E mamãe me ensinou que eu devia
pedir assim, todos os dias, ao Menino Jesus: ‘Menino Jesus, dai-me uma
irmãzinha, bem boazinha, para brincar comigo’. Tive fé e acreditei que
pedindo Ele me daria. E o meu pedido foi realizado. Mamãe tinha
dificuldades de engravidar de tal maneira que nunca fez controle de
natalidade e teve apenas duas filhas [e um aborto]. (CAVALCANTE,
23/01/2013)

Em suas reminiscências sobre a convivência com sua irmã Zilma, Maria Neide

Barbosa Gurgel Lourenço Ribeiro, hoje uma mulher na terceira idade, autenticou esse relato

sobre o acolhimento de sua irmã mais velha frente ao seu nascimento:

Quando eu nasci, segundo as histórias que contam na minha família, pois
eu não me lembro desse fato, Zilma, com apenas dois anos, se ajoelhou e
disse assim: ‘Meu Deus, tu me ouviste, porque eu queria tanto uma
irmãzinha! Obrigada meu Deus’. E essa foi a primeira recepção que tive
dela, sempre pronta para cuidar, sempre cuidar (RIBEIRO, 17/08/2012).

Geralmente nas famílias os pais pensam em ter o segundo filho para fazer companhia

ao primogênito, para apoiar-se mutuamente, como a mãe de Zilma a havia estimulado a pedir

e a ter fé em Deus para providenciar a chegada de uma irmã mais nova para brincar com ela.

Logo, essa relação fraternal entre Zilma e Neide já nascia influenciada pelas expectativas que

a família Gurgel tinha acerca das características, competências e possibilidades de cada uma

de suas crianças. Estas expectativas de João e Isabel determinaram a organização dessa
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relação fraternal, como as relações de poder, o tipo de comunicação dominante e a função de

cada uma delas dentro da família.

Logo, a chegada de Neide fez com que a criança Zilma precisasse lidar com o que era

diferente, pois ela perdeu seu lugar de única criança na família e teve que disputar seu espaço

com sua irmã mais nova. E este fato foi um importante caminho trilhado por Zilma em relação

aos vínculos sociais dela dentro e fora de sua família, já que o reconhecimento de outra

criança - que estava no mesmo nível e que possuía o mesmo tipo de poder que ela - foi uma

fonte de aprendizagem e de treino de relações entre iguais que a ajudou em seu

desenvolvimento infantil, pois esta primeira relação a inseriu na afinidade fraterna com Neide

e contribuiu para o posterior surgimento de outras formas de laço social, inclusive com seu

irmão adotivo Francisco José. Além disto, a presença de sua irmã Neide influenciou no

processo de separação e construção da autonomia de Zilma dentro de seu ambiente doméstico

e também por parte de seus pais.

Partindo do pressuposto de que a relação entre as irmãs Gurgel propiciou o

aprendizado e a experiência de sentimentos e vivências como carinho, apoio, ciúmes, inveja,

desavença, rivalidade, negociação, brincadeira, cumplicidade, entre outros, e considerando

este aprendizado como uma experiência diferenciada e única para ambas, esse subsistema

fraterno inaugurado com a chegada de Neide em 1945 envolveu uma diversidade de

sentimentos, como Zilma Gurgel Cavalcante relatou sobre a convivência entre ambas:

A convivência entre a gente sempre foi muito boa, excelente. Mas somos
muito diferentes em temperamento. Neide foi sempre muito elétrica.
Rápida. E eu mais lenta, contemplativa, sonhadora. Neide demonstrava
uma segurança extraordinária. Não sabia brincar de bonecas. Sentava nas
minhas cadeirinhas de bonecas e quebrava. Eu chorava. Mas adorava
brincar com ela nos jogos de dramas, pega-pega e amarelinha. Ela era
buliçosa. E eu mais tranqüila. Mamãe dizia que era água e vinho. Mas nós
nos queríamos muito bem, como até hoje. Eu era tímida e me refugiava
nas brincadeiras com minhas bonecas que eu zelava como minhas filhas.
Lembro-me que uma vez mamãe precisou tomar injeção. A enfermeira
veio e colocou o aparelho para esterilizar a seringa e as agulhas em cima
do bureau de papai. Foi depois do jantar. Eu tinha colocado minha boneca
preferida também encima do bureau, enquanto nós brincávamos na
calçada, de roda. Foi quando ouvi um grito. Vi o fogo crescendo em
labaredas. Entrei correndo, pensei logo na Lili, minha boneca. Quando vi,
foi papai jogando água em seu bureau. Mamãe aflita, pois o fogo pegara
no vestido de minha boneca e na correspondência de papai. Foi uma
aflição terrível. E eu chorava, pois imaginava o sofrimento de Lili que
ficara toda preta e cheia de bolhas. Lili era de porcelana. Queria levá-la
para o hospital, pois eu pensava que ela estava morrendo de dor, com as
queimaduras. Foi então que Neide chegou perto de mim e disse com seus
enormes olhos: ‘Não chore não. Amanhã papai compra outra boneca bem



89

bonita para você!’. Olhei para ela e vi o quanto ela era prática e não
dramatizava a questão. Hoje eu compreendo que com aquela fala Neide
desejava me confortar e queria me mostrar que Lili era apenas uma
boneca (CAVALCANTE, 23/01/2013).

Vale salientar que se tornar irmã também é uma tarefa que exige reorganizações,

presentes e futuras. A relação fraterna proporciona uma ampla e complexa rede de vivências

que se inicia com a notícia da gravidez ou pela adoção de outra criança no seio da família. Os

relacionamentos fraternos apresentam-se como contribuidores significativos para a harmonia

ou desarmonia na família, bem como são o local onde as crianças aprendem a desenvolver os

padrões de seus relacionamentos.

No caso da família Gurgel, as reorganizações feitas por Zilma em torno de sua

condição de irmã se deram tanto pela notícia da terceira gravidez de sua mãe quanto pela

adoção de um menino chamado José Francisco. Dentro de uma família extensa e patriarcal

como a Gurgel, o desejo de ter um filho homem foi um ideal não alcançado devido aos

problemas de fertilidade e ao aborto espontâneo do filho varão do casal no ano de 1942

frustrando as expectativas deles.

E essa vontade de ter um filho ficou latente entre João e Isabel Gurgel e mesmo já

possuindo duas filhas biológicas resolveram adotar um menino. Em seguida ao nascimento de

Neide, outra criança surgiu, de forma inusitada, para compor a família Gurgel. Quem relatou

esse episódio foi outra tia materna de Zilma, chamada Maria Leonor Viana Barbosa:

Isabel e João adotaram um menino, Francisco José, a pedido de uma irmã
nossa chamada Filomena Barbosa Viana, freira que trabalhava no
Hospital da Assistência Municipal de Fortaleza/CE [atualmente
denominado Hospital José Frota] e que conheceu a história de uma mãe
que foi atropelada e morta por um caminhão quando estava com o filho
no colo. Após longo tratamento clínico do bebê e a pedido de Filomena e
das duas meninas [Neide e Zilma] meu cunhado e minha irmã adotaram a
criança. Infelizmente quando o irmão delas cresceu desviou da vida
familiar e quando o pai de Zilma morreu Francisco José se afastou de casa
(BARBOSA, 17/08/2011).

Novamente o subsistema fraterno no qual Zilma estava inserida se modificava com a

adoção do menino Francisco José, o mais novo membro da família Gurgel que carregava

todas as fantasias de seus novos parentes com relação ao papel social de filho do sexo

masculino. Mas esse novo padrão de relacionamento que se estabeleceu entre eles revelou

muito sobre a desarmonia gerada em toda a família a partir da alegoria do casal João e Isabel

de ter um filho homem. Essa adoção foi vivida como um fato altamente estressante,
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especialmente porque o comportamento do menino e depois adolescente Francisco José não

correspondia às expectativas de seus pais adotivos.

Segundo as palavras de sua irmã Zilma, a tensão dinâmica intensa e a profunda

ambivalência com as figuras parentais e com o novo irmão que não seguiu o modelo de filho

almejado por seus pais adotivos - visão que continha uma idealização do comportamento dele

como o futuro provedor da família e herdeiro dos negócios da padaria - foi assentada em uma

relação de sucessivas frustrações com relação ao comportamento de Francisco José durante

sua convivência na casa adotiva:

Papai e mamãe sempre tiveram vontade de ter um filho homem. Foi na
época que Tia Filomena veio para Fortaleza transferida, foi ser enfermeira
no Hospital da Assistência Municipal. Houve um acidente de carro, e uma
senhora ficou muito grave. E ao morrer entregou a Tia Filomena o seu
filho de apenas oito meses. Ficamos encantados com a beleza daquela
criança órfã. Era alvo, tinha os olhos verdes. Assim foi realizado o desejo
de todos. Francisco José foi registrado como filho. Teve todas as chances
e regalias dentro dos valores de nossa família e uma boa educação. Mas
tivemos várias frustrações com ele, pois nunca quis estudar, gazeava as
aulas e perdia o ano letivo. Papai e mamãe sempre o colocaram nos
melhores colégios. Papai o colocou para trabalhar com ele na padaria,
para ver se lhe dava uma profissão. As decepções foram maiores ainda.
Finalmente ele se casou e foi morar no Amazonas e nunca mais tivemos
notícias dele. Depois de muitos anos tivemos a notícia de que ele teria
morrido em um acidente (CAVALCANTE, 25/01/2013).

Do período de sua infância até sua saída de casa no início dos anos 1970, a relação

entre Francisco José e sua nova família foi marcada por traumas profundos para ambos os

lados que, por sua vez, produziu conflitos entre os membros da família Gurgel. Foi uma

relação familiar tão desgastante que a própria Zilma Barbosa Gurgel, ao relatar sobre sua

convivência com ele, não quis se delongar sobre o assunto e afirmou o seguinte:

[...] Ele não me influenciou em nada. Posso dizer que ele foi capaz de
desenvolver em mim todos os sentimentos, do amor a frustração, da raiva
ao desengano. Posso dizer que esta história da adoção do Francisco José
poderia ser resumida nesta frase de Jean Paul Sartre: “O homem é fruto de
suas escolhas. E toda escolha tem suas consequências” (CAVALCANTE,
25/01/2013).

E uma das consequências para Francisco José ao não escolher o modelo de filho

idealizado por seus pais adotivos foi o ostracismo. Mesmo afirmando que ele não a

influenciou em nada como gerontóloga, esse fato não passou despercebido por ela ao
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rememorar sobre a dinâmica de sua família e o papel de Francisco José como seu irmão

adotivo.

Saindo da temática dos conflitos advindos de suas relações fraternais para a influência

de seus pais sobre seu gosto pela leitura, a filha Zilma Gurgel Cavalcante relembrou um

legado cultural ofertado especificamente por seu pai, João Gurgel, que foi introduzi-la no

mundo da leitura e dos livros desde os 09 anos de idade, ao abrir uma “conta” na Livraria

Gurgel, localizada na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza/CE. Outras livrarias

existiam na cidade na década de 1950 como a Livraria Imperial, Livraria Aequitas, Livraria

Comercial, Livraria Humberto, Livraria Quinderé e Livraria José de Alencar, mas, de acordo

com a sua função, a Livraria Gurgel era um sebo cultural onde, logo na entrada da loja,

vendiam-se as publicações novas, incluindo os lançamentos; do meio ao final, ficavam

expostas as estantes abarrotadas de livros usados, à disposição da clientela para manuseio,

escolha e compra. (LOPES, 2012)

Além disso, o senhor João Gurgel guardava grau de parentesco com os proprietários

do sebo em questão, como com o livreiro Aneuso Gurgel da Silva Rossas, um dos sócios do

estabelecimento, o que facilitava as relações comerciais entre eles. E essa atitude do pai de

Zilma tinha uma finalidade: ele tinha o sonho de tornar sua filha primogênita uma escritora.

Esse traço da adolescente Zilma foi verificado por um tio seu, o promotor de justiça José

Deusdete de Souza, ao ler escritos produzidos por ela, como rememorou sua esposa Efigênia

Barbosa de Souza:

A Zilma sempre gostou de escrever e inspirada pelas novelas que
escutava no rádio começou a escrever histórias em seus cadernos de
colégio e uma dessas histórias ela mostrou ao meu marido [o promotor de
justiça José Deusdete de Souza] que gostou muito do texto, corrigiu-o e a
incentivou a ler e a escrever mais. Foi ele quem sugeriu ao meu cunhado
[João Gurgel de Oliveira] a abertura de uma conta na Livraria Gurgel para
incentivar o hábito de leitura da Zilma (SOUZA, 17/08/2011).

Na dedicatória feita em sua monografia de conclusão do curso de graduação em

Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sob o título “Aquisição de resiliência e

do coping no estresse do luto na velhice” no ano de 2008, assim ela escreveu sobre essa ação

do pai, outro homem que, além do seu marido, teve autoridade para interferir em escolhas

profissionais:

Este trabalho eu dedico a meu pai e ao seu sonho de me transformar numa
boa escritora [...] papai fez a seguinte proposta: ‘Vou abrir uma conta
livre para você na melhor livraria de Fortaleza. Você vai descobrir o



92

mundo da boa literatura’. Assim passei a amar os livros. Desde cedo, eles
se transformaram em fonte de prazer na aquisição de novos
conhecimentos. Obrigada papai. Você me ensinou a ser resiliente,
escolhendo, para mim, uma excelente estratégia de coping. E, até hoje,
sua filha se lembra de você, quando vai as livrarias, em busca de novos
saberes ou aprofundamento dos antigos conhecimentos. Hoje, os livros
povoam, de uma maneira rica e colorida meus momentos de solidão
(CAVALCANTE, 2008, p.4).

Essa tradição pelo gosto da leitura foi um legado transmitido pela família paterna,

visto que a família Gurgel, como atestou Zilma em seus depoimentos, possuiu elementos de

continuidade importantes, quais sejam, o gosto pela leitura, a valorização do conhecimento e

da profissão docente como visto nas palavras dela transcritas abaixo:

Vó Zabelinha foi a primeira professora do Giqui, amada e respeitada por
todos. O meu bisavô [João Batista Gurgel do Amaral] era político afiliado
ao partido da velha União Democrática Nacional (UDN), sendo
intendente por mais de 17 anos de Jaguaruana/CE. Por causa de briga
política, minha avó perdeu seu emprego como professora. E depois do
casamento de papai, ela deixou o Giqui e veio morar em nossa casa.
Adorava ler. Em seu quarto, havia uma estante que eu adorava mexer para
ver seus livros de literatura. [...] Gostava de me sentar em seu colo
enquanto ela lia as poesias de Castro Alves para mim. Assim ela ia
preparando muito bem o terreno e colocava com delicadeza as boas
sementes da arte literária. Cresci cultivando este amor aos livros. E hoje,
como ela, sou uma avó que tem paixão pela boa leitura. Tenho o vício de
ler. Espero ter a chance de desenvolver nos meus netos este prazer mágico
pela música da palavra (CAVALCANTE, 25/01/2013).

Esse terreno preparado e semeado por sua avó paterna com as obras de Casimiro de Abreu,

Castro Alves, Oliveira Paiva, José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos,

Humberto Campos e Olavo Bilac durante a infância de Zilma não pereceu com o passar do tempo,

ao contrário, sempre foi estimulado por outros sujeitos educacionais de sua família, como seu pai e seu

tio José Deusdete de Souza. E esse terreno ficou fértil e deu grandes frutos visto que esses laços

educativos e afetivos formados dentro da família Gurgel foram aspectos desencadeadores de um

desenvolvimento saudável e de padrões de interação positivos que possibilitam o ajustamento

de Zilma aos diferentes ambientes de que ela participou ao longo de sua vida, em especial, na

construção da Unisf.

Por exemplo, o apoio parental, no nível cognitivo, emocional e social, permitiu à

criança e depois adolescente Zilma desenvolver repertórios culturais produtivos que a levaram

ao caminho da escrita acadêmica como assistente social, gerontóloga e psicóloga. Sobre o

futuro dessa sobrinha que gostava de ler e de escrever histórias em seus cadernos escolares,
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Efigênia Barbosa de Souza relembrou de uma fala de seu marido sobre a aptidão de Zilma

como escritora após ler sua primeira novela:

Meu marido [José Deusdete de Souza, tio de Zilma] chegou em casa e
disse para minha mãe [Filomena Barbosa Viana, avó materna de Zilma]:
‘Dona Filó futuramente vai surgir uma escritora nessa família’. Então
minha mãe perguntou: ‘Quem é?’. E ele respondeu: ‘A sua neta Zilma’.
Ele profetizou isso (SOUZA, 17/08/2011).

Essa profecia se concretizou com o lançamento, em 2011, do livro intitulado “Crescer

através do sofrimento - aquisição da resiliência e do coping no estresse do luto na velhice”

pela Editora Cia. dos Livros, como resultado de seus estudos monográficos para a conclusão

do seu segundo curso de graduação, no caso, em Psicologia, pela UNIFOR. A autora Zilma

Gurgel Cavalcante utilizou o método biográfico para tematizar situações de perdas e lutos de

três personagens famosos (Françoise Dolto, Carl Gustav Jung e Viktor Frankl) e de mais

quatro personagens anônimos, cujos horizontes existenciais pareciam totalmente bloqueados

pela dor, para problematizar conceitos da área de psicologia como resiliência e coping4. Dessa

imersão, ela verificou que a dor, a perda e o luto, são formas - por vezes inesperadas - de

fortalecer a crença de que apesar das intempéries e barreiras, a vida pode ser um belo

espetáculo de esperança. Assim Zilma se expressou sobre sua relação com a temática do livro:

O interesse pelo tema surgiu da minha experiência como professora do
curso “Alegria de Viver” [na Unisf]. Convivendo com alunos idosos, a
maioria deles com mais de 70 anos e vivenciando perdas e lutos, decidi
aprofundar os conceitos de resiliência e de coping na velhice, sobretudo
no momento da perda, da dor e do luto. Nesses vinte anos de experiência
[como fundadora e professora da Unisf], pude observar que o ciclo da
velhice é o mais longo da vida. Essa faixa etária é pontuada por alguns
eventos estressores, os mais variados: a aposentadoria com conseqüente
perda do espaço profissional e a perda econômica. Há, igualmente,
mudanças na estrutura familiar, ausência dos filhos adultos, que casam ou
saem de casa, a morte de familiares e amigos, algumas limitações de
ordem física ou psíquica e até mesmo o medo da morte. Esses fatores
estressantes podem suscitar comportamentos diversificados. Alguns
idosos sentem-se tão gravemente impotentes, tão arrasados, que quase
desistem de viver e assim iniciam um processo de desinvestimento em si

4 Resiliência é uma capacidade humana universal que permite uma pessoa, grupo ou comunidade, com
flexibilidade, de superar os efeitos nocivos das adversidades. Eventos estressores estão presentes no cotidiano de
todos os seres humanos. O que difere é a forma como cada pessoa lida com esses momentos e ficam a salvo das
conseqüências negativas dessas situações. Coping corresponde a uma ação que gera emoções positivas e que
pode funcionar como fator de proteção em situações adversas. É uma estratégia eficaz direcionada ao alívio
momentâneo do sofrimento através do prazer, da alegria. Esta ação pode ser consciente ou inconsciente e
representa esforço cognitivo com a finalidade de manter o equilíbrio emocional e a integridade do
indivíduo.(CAVALCANTE, 16/12/2011).



94

próprio e abdicam do direito de decidir e administrar os acontecimentos
de sua vida. Esse comportamento leva o idoso a uma autodestruição,
acentuando o seu processo do envelhecimento (CAVALCANTE,
16/12/2011).

Mais uma vez a temática da velhice inspirou Zilma Gurgel Cavalcante a produzir um

trabalho acadêmico sobre o assunto. Dessa vez ela transformou a sua monografia de

conclusão do curso de Psicologia em um livro cuja proposta, segundo a autora, seria levar ao

público leitor de sua obra a disponibilidade de ferramentas de enfrentamento para a

construção de um envelhecimento humano bem sucedido, como ela havia presenciado em sua

família extensa como os vividos por sua Vó Zabelinha, Vó Filó e Tia Raquel.

Isso reiterou a influência dessas figuras parentais importantes na construção dos

posteriores vínculos afetivos dela com seus alunos idosos, nos modelos de relações que foram

transferidos para outros contextos e momentos de interação social dela em outros espaços de

convivência e, também, na constituição de sua capacidade de resiliência frente aos eventos

estressores passados por ela durante a adolescência e juventude frente à morte de seus

antecessores familiares como relatado a seguir:

Vó Zabelinha morreu no fim do ano de 1959. Ela morrera suavemente, de
parada cardíaca, dormindo. Senti muito. Perdera além da avó, uma
excelente parceira de trocar ideias literárias. Foi o meu primeiro luto. Eu
tinha 16 anos. Iniciava como ela, minha carreira de professora primária no
Colégio Santa Izabel no ano seguinte [...] Vó Filó morreu no ano de 1973
também em casa, em consequência de câncer de intestino.  Eu tinha 30
anos e já namorava firme com o Mourão. Quantas vezes ele conseguiu
injeções de morfina para debelar as dores dilacerantes dela. Mas mesmo
assim ela nunca se lamentou. Nunca perdeu a paciência e nem sua Fé.
Lembro-me que as tias Ir. Ivony e Ir. Leonor vieram para ajudar nos
cuidados e se revezavam na vigília da  noite porque mamãe continuava a
trabalhar na padaria. Numa manhã minha avó deu seu último suspiro,
depois de sua filha Leonor, que era freira, ter lhe dado a comunhão. Foi
meu terceiro luto. Pois papai morrera um ano antes, em 1972, vítima de
um terceiro derrame [acidente vascular encefálico]. E ela foi um grande
apoio para todos nós (CAVALCANTE, 25/01/2013).

Mas nada superou outra experiência dela - 30 anos mais tarde - com o seu quarto luto,

dessa vez decorrente do processo de envelhecimento patológico de sua mãe Isabel Barbosa

Gurgel, quando Zilma conseguiu, mais uma vez, ser resiliente, ao aplicar suas habilidades e

competências sociais a fim de se adaptar a dor pela fragilidade física e psíquica de sua mãe

nos últimos anos da vida dela, a sua morte e o luto enfrentado por ela por esse motivo:
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Em 2003 minha família sofreu um grave acidente de carro. As
consequências desse episódio prolongaram-se por mais de três anos.
Minha mãe foi a pessoa que sofreu mais seqüelas. Ela passou quatro
meses no hospital e, posteriormente, ficou cadeirante. Em 2004, ela
manifestou os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Eu tinha uma
ligação muito forte com ela. Quando ela foi perdendo o brilho de sua
lucidez, meu sofrimento foi tamanho que tive que buscar apoio fora de
casa. As circunstâncias que eu vivenciava eram estressantes e colocavam
em perigo o meu equilíbrio emocional. Fiz uma escolha. Construir uma
segunda carreira. Fiz Psicologia para poder respirar e suportar o
sofrimento de ver uma mulher tão iluminada perder a memória e não ter
mais condições de manter a comunicação. Isso foi uma estratégia de
coping: buscar novos conhecimentos, novos contatos, novas amizades.
Voltar a estudar foi um raio de luz, uma fonte de prazer no túnel escuro
do sofrimento. No final do curso, fiz uma monografia sobre o tema
resiliência e coping. Minha mãe veio a falecer em dezembro de 2006
(CAVALCANTE, 16/12/2011).

Nas palavras da autora Zilma Gurgel Cavalcante ao relembrar o acidente

automobilístico durante o lançamento do seu primeiro livro no Instituto Cultural Rose Marie

Muraro (ICRMRIO) em outubro de 2011 na cidade do Rio de Janeiro, assim foi sua

experiência de sofrimento pelas consequências desse episódio para o processo de adoecimento

de sua mãe, fato este que a tornou uma pesquisadora no tema resiliência e coping:

O livro foi gestado a partir de uma situação ocorrida em 2003, de um
grande momento de sofrimento meu durante um acidente de carro onde eu
o dirigia e carregava minha mãe e a cuidadora dela. Foi numa serra, eu
cochilei no volante e só não caímos em um precipício por causa de uma
pedra que parou o carro e não nos deixou cair - acho que essa pedra foi
como a mão de Deus a dizer que eu tinha mais coisas para realizar em
vida - então a partir desse acidente começou um ciclo de grandes
sofrimentos em minha vida, basta dizer que minha mãe passou 04 meses
em uma UTI por causa do acidente no qual eu estava dirigindo. Na minha
cabeça eu sofria aquela dor porque eu dormi ao volante de tão cansada
que estava e as consequências desse acidente para minha mãe foram
muito graves. Um ano depois do acidente mamãe também foi acometida
com a doença de Alzheimer e eu como gerontóloga compreendia e sofria
muito com tudo isso porque minha mãe era uma pessoa de uma
personalidade iluminada, de um otimismo extraordinário e ela me passou
muito esses valores que, aos poucos, ela ia perdendo pela evolução da
doença. Foi um grande sofrimento para eu conviver com ela e ver toda
essa transformação. (CAVALCANTE, 31/10/2011)

Portanto, o desenvolvimento dessa estratégia de enfrentamento - cursar Psicologia e

investir em uma nova carreira profissional desejada desde o seu primeiro concurso de

vestibular para esta mesma graduação na UFPB no início da década de 1970 - mostrou que a

idosa Zilma Gurgel Cavalcante, então com 60 anos de vida, buscava enfrentar essa

adversidade familiar com as novas ferramentas que ela aprendia como estudante de Psicologia
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e com as velhas ferramentas que ela acumulou como Especialista em Gerontologia. Ainda

com toda essa formação acadêmica em torno do cuidado gerontológico ficou claro que mesmo

para ela - rodeada por histórias de vida de alunos e pacientes com diagnóstico de Alzheimer

acompanhados por ela - enfrentar a finitude da vida de sua genitora foi um processo longo e

doloroso, pois foi como filha que ela vivenciou todo esse ciclo de sofrimento.

Vale salientar também que ao passar por dificuldades no seio de sua família, Zilma

Gurgel Cavalcante buscou apoio na rede social mais acessada por ela ao longo de sua vida: o

espaço escolar. Após sua família e sua fé nos dogmas da Igreja Católica, a vida escolar lhe

dava condições sociais, cognitivas e afetivas para estabelecer um suporte adequado para lhe

conferir resiliência nos momentos mais difíceis de sua jornada.

A fé em Deus, o amor à família e a realização de um sonho antigo, ser psicóloga,

foram os principais suportes para Zilma Gurgel Cavalcante não sucumbir ao sofrimento de

cuidar de sua mãe até a morte. Esse duplo papel de filha e de cuidadora frente à sobrevivência

de sua mãe na dependência causada pelo acidente automobilístico e agravada pela Doença de

Alzheimer, papel este que tinha como finalidade suprir as incapacidades físicas e cognitivas

dela no exercício das suas atividades diárias, tais como alimentação, locomoção, higiene

pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços de saúde e demais serviços

requeridos no cotidiano como a ida a bancos ou farmácias, fizeram com que Zilma Gurgel

Cavalcante, imbuída por sua responsabilidade legal como filha, de sua competência

profissional como gerontóloga e de seu amor filial fosse destinada - ao invés de escolher ou

decidir por si mesma - ao papel de cuidadora primária de sua mãe, a senhora Isabel Barbosa

Gurgel, até o último dia de sua vida, como ela relatou a seguir:

Mamãe morreu aos 86 anos devido a uma parada cardíaca às 23 horas do
dia 22 de dezembro de 2006. Mais um Barbosa morria do coração visto
que todos da família de mamãe, como cardiopatas, morrem em
decorrência de problemas cardíacos. É uma herança genética. Antes da
parada cardíaca ela teve momentos de inquietação e uma agitação muito
grande. Não parava de gritar. Movimentos intensos de sentar e deitar na
cama. Este sofrimento dela me cortava a alma. Rezei e pedi a Deus que
tivesse compaixão pelo seu sofrimento.  Pensávamos que seria mais uma
noite de agitação noturna, pois este é um sintoma comum em alguns
pacientes com a Doença de Alzheimer. Até hoje não sei se era agitação da
doença ou a ânsia de sua morte. Sofri muito anos por não ter sabido
distinguir bem este fato. Passados seis anos, ainda sinto um vazio imenso
de sua presença. Minha mãe era a minha melhor amiga e me escutava
com devoção. Aquela escuta atenta de total entrega. E me amava como
ninguém me amou até hoje. Vibrava com minhas conquistas. A minha
alma ainda sofre de saudades. Às vezes, Deus me consola e sonho com
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ela lúcida, sorrindo para mim e dizendo com toda ternura: ‘Eu te amo!’
(CAVALCANTE, 23/01/2013).

Vale salientar que nas famílias brasileiras a responsabilidade do cuidado é transferida,

geralmente, para os filhos mais velhos quando o cônjuge já é falecido ou não pode

desempenhar esse papel. Neste caso, também existe uma relação de obrigação, proveniente de

valores impostos pela cultura familiar, ou seja, o cuidar exercido pelos filhos é uma obrigação

moral: quando eram crianças, os pais cuidaram dos filhos e agora, quando os pais estão

dependentes, chegou a hora dos filhos cuidarem dos pais, e esse sentimento perdura através

das gerações.

Sobre esse fato os estudos de Diogo, Ceolim e Cintra (2005) apontaram que os

cuidadores de pessoas idosas são, em uma hierarquia, a esposa, a filha mais velha ou a nora

mais velha, e a filha solteira ou viúva. Assim, a mulher evidenciava-se como a grande

cuidadora, a quem foi atribuído esse papel cultural e social, ao cuidar dos filhos, do marido,

dos parentes doentes e daqueles mais velhos dentro de sua família. A esse respeito, os autores

afirmam que a experiência de cuidar de familiares sugere para a mulher uma carreira de

cuidado.

Essa condição prioritária de cuidadora da mulher passada entre membros de gerações

diferentes dentro de um mesmo grupo familiar identificam similaridades na transmissão de

valores e comportamentos que podem ser relacionados tanto à história familiar dessas

cuidadoras quanto a valores e regras da urgência do tempo presente. Nesse processo

bidirecional de influências, a linearidade familiar em torno da feminização do processo de

cuidado mantém-se de forma incontestável através dos tempos, salvo algumas exceções, visto

que, quanto mais a cuidadora se envolve no processo de cuidado de seus entes idosos, mais os

não-cuidadores, homens ou mulheres mais jovens, se afastam, sendo, portanto, o cuidado

dificilmente transferível para outro familiar (DIOGO; CEOLIM; CINTRA, 2005).

Entretanto, geralmente, a filha mais velha da família assume o papel de cuidadora

primária, ou seja, a que tem total responsabilidade pelo cuidado de seus parentes idosos.

Diferentemente, a filha mais nova encontra-se na condição de cuidadora secundária, que é a

pessoa que não tem responsabilidade total sobre o cuidado. Para a primeira, como no caso de

Zilma Gurgel Cavalcante, cabem tarefas mais árduas como assistência nas atividades de vida

diária, o sustento financeiro, a assistência à saúde e o suporte emocional, enquanto para a

segunda, no caso de Neide Barbosa Ribeiro, cabem tarefas mais brandas como a assistência

relacionada ao transporte do idoso, às atividades de ordem burocrática, assim como o respaldo

para a cuidadora primária.
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E quando a octogenária Isabel Barbosa Gurgel precisou de ajuda de suas filhas por não

contar mais com a presença de seu marido João Gurgel de Oliveira como seu cuidador - morto

em 1972 em decorrência de um acidente vascular encefálico - sua filha primogênita assumiu o

papel de sua cuidadora familiar primária, uma vez que ela coabitava com Zilma e a família

dela composta pelo seu marido Antonio Mourão Cavalcante e mais três filhos - João Luís,

Maria Cecília e Maria Isabel - e também por ter um vínculo afetivo e uma responsabilidade

culturalmente definida como obrigação filial.

Essas relações sociais de gênero provenientes de valores impostos pela herança

cultural da família Gurgel de transferir a responsabilidade dos cuidados de seus parentes

idosos às mulheres mais velhas de sua linhagem se deu, no caso específico, pelo consenso

entre os membros de seus grupos geracionais sucessivos - avós, mães e netas - na mutualidade

das experiências, da assistência, das obrigações, das expectativas e do afeto. Dessa forma, a

herança cultural das mulheres da família Gurgel em cuidar de si mesmas em sua velhice

funcionou como forma de preservação das pessoas de sua estirpe.

Por outro lado, esse processo de continuidade na família Gurgel caracterizou-se pela

reedição de comportamentos através do processo de combinação de expectativas e

atribuições, implícitas ou explícitas, que se transformaram em padrões de conduta. Nestes

padrões, destacam-se aqueles comportamentos específicos e modelos sociais

reconhecidamente eficazes aplicados pelos exemplos de cuidadoras que Zilma Barbosa

Gurgel se espelhou dentro de sua própria casa ao ver suas tias e a própria mãe cuidando de

suas avós materna e paterna até o óbito destas.

Vale frisar que a palavra ‘cuidado’ deriva de cura, que na sua forma latina mais antiga

era usada em um contexto de relações de amor e de amizade. Era a expressão usada para

designar desvelo, preocupação e inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de

estimação. Assim, o termo cuidado deriva do latim cogitare/cogitarus, cujo sentido é o

mesmo de cura, cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar interesse, desvelo e preocupação.

E foi a partir da preocupação, do zelo e do amor da cuidadora Zilma Gurgel

Cavalcante por sua mãe que a fez instituir, em seu domicílio, práticas de cuidado a uma idosa

com demência, bastante influenciadas pelos aspectos socioculturais, econômicos e religiosos

de seus pais que também assumiram a responsabilidade afetiva, financeira e cristã de cuidar e

de zelar, em sua casa, pelo processo de saúde, adoecimento e morte de suas respectivas mães

viúvas, no caso Vó Zabelinha e Vó Filó. Nesses dois cenários, a posição de cuidador de

pessoas idosas na família Gurgel obedeceu aos seguintes fatores: grau de parentesco (com

frequência maior para os cônjuges e filhas mais velhas); gênero (destacando-se o feminino);
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proximidade afetiva e física (ponderando quem vive com a pessoa idosa em processo de

adoecimento); condições financeiras (considerando aqueles sujeitos que são os provedores da

família); personalidade dos envolvidos (destacando-se aqueles indivíduos com maior

espiritualidade e fé em Deus); disponibilidade de tempo ou preparo para lidar com a situação

(tipo de formação acadêmica capaz de resolver os problemas das pessoas idosas que

necessitam de cuidados); e a expectativa da família em relação ao compromisso de cuidado

com os parentes mais velhos (elegendo-se pessoas dentro da família com aptidão para

desenvolver essa atividade).

Diante desses critérios, o destino de Zilma Gurgel Cavalcante como cuidadora de sua

mãe foi selado por forças reguladoras geradas por suas relações familiares pregressas de

afetividade cujo princípio de contabilização de responsabilidades e da possibilidade de

confiança ajudou-a a enfrentar essa nova condição clínica - a parada cardíaca - que custou a

vida de sua mãe no dia 22 de dezembro de 2006, situação clínica esta motivada pela herança

genética da família Barbosa, além do sofrimento causado pela incapacidade física e psíquica

dela que havia se prolongado durante três anos.

Nesse caso a gerontóloga e psicóloga Zilma Gurgel Cavalcante mais uma vez lançou

mão, ao ser eleita pelos membros de sua família a assumir este papel, das relações afetivas,

religiosas, da coesão, segurança e organização da família Gurgel para acionar nesses três anos

críticos o sentimento de pertença e a busca de soluções e atividades compartilhadas como dito

por ela mesma durante uma entrevista para a jornalista Marilu Gurgel do Amaral para o

lançamento de seu livro “Crescer através do sofrimento - aquisição da resiliência e do coping

no estresse do luto na velhice”:

Refleti muito sobre as circunstâncias [o acidente de carro, a deficiência
física, o processo demencial e a morte de sua mãe] e o que poderia
aprender para desenvolver a resiliência e como vivenciá-la no meu
cotidiano. Depois dessa reflexão, percebi que minha família de origem
tinha passado algumas dificuldades e não entregaram os pontos. E com
muita fé, dignidade e solidariedade tinham superado as dificuldades. O
exemplo da história da minha família foi um legado. A vivência do
sofrimento foi a grande mestra nesta aprendizagem. Esta experiência
interferiu na minha vida e na vida de minhas alunas. A partir deste estudo,
passei a colocar, em meus cursos, a importância da resiliência e do coping
na vida. E tem beneficiado muitas pessoas (CAVALCANTE,
16/12/2011).

Foi percebido durante este estudo que essa atividade de cuidar exercida por Zilma

Gurgel Cavalcante com sua genitora foi amplamente influenciada por suas crenças,

prioridades e valores, pelo relacionamento passado e atual com seus parentes idosos e por
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suas percepções acerca da velhice e do cuidado tanto como gerontóloga fundadora da Unisf

quanto como psicóloga e escritora. E, nesse caso, alguns fatores atuaram como amortecedores

entre as pressões externas e os sentimentos positivos e negativos diante do ato de cuidar de

uma pessoa com demência, a saber: a ajuda instrumental e emocional oferecida por redes

formais de apoio, como sua família e os espaços escolares em que ela circulava ora como

professora (Unisf) ora como aluna (UNIFOR), além daquela oferecida por redes informais

como o apoio dos novos amigos constituídos em sua turma de Psicologia; os conhecimentos e

habilidades de Zilma como assistente social, gerontóloga e estudante de psicologia para se

instrumentalizar para o cuidado de sua mãe; e as estratégias de enfrentamento que ela utiliza

como a busca pela resiliência e do coping.

Mas a assunção do papel de cuidadora de familiares idosos de Zilma não se deu com o

processo de adoecimento de sua mãe em 2003, pois como filha primogênita do casal Gurgel,

ela iniciou sua carreira de cuidados no ano de 1970, quando seu pai, então com exatos 60 anos

de vida, começou sua decadência física devido ao agravamento de sua condição clínica de

hipertensão arterial sistêmica.

Nessa época Zilma Barbosa Gurgel estava colocando em prática sua formação como

ex-normalista do Colégio Santa Isabel na própria instituição escolar em que estudou parte do

curso primário e todo o curso ginasial e normal visto que foi convidada pela diretora, a Irmã

Hosana Fontenelle, em 1961, a ensinar na turma do jardim da infância e depois na

alfabetização. No contraturno, a professora de jardim da infância Zilma também ensinava no

Grupo Escolar Gustavo Barroso e a noite preparava as aulas e corrigia os trabalhos dos seus

pequenos alunos. Mas essa normalidade seria quebrada pelas crises de hipertensão arterial e

de enxaqueca sofridas por seu pai que, consequentemente, culminaram com a saída de sua

filha desses espaços de trabalho para se dedicar aos cuidados com a reabilitação física dele

como atestada em suas narrativas sobre essa fase de sua vida:

Papai era hipertenso, sofria de enxaquecas e era acompanhado por Dr.
Francisco de Paiva Freitas [médico cardiologista e professor do Curso de
Medicina da Universidade Federal do Ceará]. E depois do seu primeiro
acidente vascular encefálico, em 1970, sua alimentação mudou muito.  A
doença o deixou com seqüelas motoras muito fortes. Ficou com o lado
esquerdo comprometido. Não conseguia falar direito. Ele sofreu muito
com estas limitações. Deixei de trabalhar, para cuidar e me dedicar
totalmente a sua recuperação. Prestava atenção às sessões de fisioterapia
no ambulatório e aprendi a executar os exercícios terapêuticos em casa.
Como naquela época não tinha em Fortaleza/CE o Curso de Graduação
em Fonoaudiologia [só em 1984 foi que a UNIFOR apresentou em sua
grade de vestibular o referido curso] e, portanto, não havia profissionais
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dessa área na cidade [foi apenas em 1977 que chegaram a Fortaleza/CE os
fonoaudiólogos Bárbara Brady Busgaib e Leonardo Giglio e, no ano
seguinte, os fonoaudiólogos Eloi José Meinerz, Eda Queiroga e Alba
Regina Marcondes Ferraz começaram suas atividades] eu, como
professora primária, criei exercícios de dicção para papai tendo em vista
que em minha sala de aula havia crianças com dificuldades na fala. Para
ajudá-las tinha criado exercícios de dicção e, com paciência e muita
perseverança, fui ajudando papai com esses mesmos exercícios de modo a
ele voltar a articular bem as palavras e sem pressa. E com um ano ele
estava falando bem. Em 1971 ele sofreu o segundo acidente vascular
encefálico, sem grandes seqüelas. Mas em fevereiro de 1972 ele sofreu
um terceiro e em uma semana foi a óbito (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Num estudo sobre os primogênitos, Perez (2002) destacou que estes são os que

possuem acesso ao casal parental por um período maior de tempo. Desse modo, recebem mais

atenção dos pais, identificam-se com questões de autoridade e formas mais conservadoras de

comportamentos e normas sociais. Por sua vez, os pais depositam mais expectativas em

relação a eles, especialmente, nas mulheres, que exercem mais o papel de cuidadoras,

orientadoras e intermediárias entre os irmãos e seus genitores.

E esse foi o caso de Zilma: filha mais velha do casal Gurgel, solteira, com sua irmã

Neide já casada desde 1961, aos 16 anos de idade, com um irmão mais novo, Francisco José,

que pouco contribuía para a harmonia familiar e com a mãe gerenciando a padaria devido à

doença do seu marido, ela foi a cuidadora delegada pela família Gurgel a tratar de seu próprio

pai. Mas ela contava com o apoio de seu então namorado e futuro marido para suportar

tamanho sofrimento pela doença e luto do seu pai como visto em suas palavras:

Eu já namorava o Mourão quando o papai adoeceu e, naquela época, ele
fazia o quarto ano de Medicina. Ajudou-me muito, deu-me todo apoio.
Pude assim, com seu suporte, melhor acompanhar com carinho e
dedicação total toda esta última fase da vida de meu pai. Como era
sempre eu quem cuidava e o acompanhava, talvez, por esta razão, fiquei
tão ligada a ele. Mamãe tinha que tocar os negócios na padaria. Naquele
tempo não havia plano de saúde. E todo o tratamento do papai foi
particular. Lembro-me que gastamos muito dinheiro. E mamãe não tinha
o mesmo tino comercial de papai. Nossa situação econômica apertou, mas
nunca faltou nada ao seu tratamento [...] Papai faleceu no dia 04 de março
de 1972. Eu tinha 29 anos. Sofri muito. O meu luto durou muitos anos.
Não conseguia falar nele sem chorar. Casei-me em 1975, três anos depois
(CAVALCANTE, 15/01/2013).

E, no caso de Zilma Gurgel Cavalcante, ela levou essa carreira de cuidadora de idosos

tão a sério que marcou sua primeira e segunda escolha profissional: ser assistente social e ser

psicóloga com ênfase nas áreas de atuação e de pesquisa nos estudos sobre a velhice e o
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envelhecimento humano desde sua primeira contribuição cientifica ao campo da

Gerontologia, qual seja, seu trabalho de conclusão de curso de Serviço Social intitulado

“Velhice, nova marginalidade?”, defendido no ano de 1976.

Além desse fato, ser uma neta e sobrinha-neta que acompanhou a velhice de suas avós

e tia-avó até o dia de suas respectivas mortes e ser uma filha que assumiu o papel de

cuidadora familiar de seus genitores foi um aprendizado para a universitária Zilma adentrar na

temática desse grupo populacional tão marginalizado socialmente, culturalmente e até

academicamente no Brasil do final dos anos 1970 e início dos anos 1980.

Pode-se afirmar que essa carreira de cuidado de Zilma Gurgel Cavalcante deu outros

frutos, como as titulações de Especialista em Gerontologia Social e de Doutora na Área de

Geografia Humana conquistadas por ela durante seus estudos de pós-graduação na Bélgica e

na França, respectivamente. E, ao voltar ao Brasil no final da década de 1980, essa mesma

carreira de cuidado com as pessoas idosas de sua família se estendeu para outras pessoas

idosas de Fortaleza/CE com a criação da primeira instituição escolar brasileira voltada para

esses indivíduos com mais de 60 anos de vida, batizada por ela de Universidade Sem

Fronteiras (Unisf).

Mas essa carreira de cuidado com as pessoas idosas de sua família não se extinguiu

com a morte de sua mãe, aos 86 anos de vida, pois outro sofrimento pairou sobre a vida

familiar de Zilma Gurgel Cavalcante e dessa vez quem sofria complicações de saúde era seu

marido Antonio Mourão Cavalcante, aos 58 anos de idade, como ela mesma citou em seu

depoimento na festa de lançamento de seu livro no ICRMRIO:

Às 23 horas do dia 22 de dezembro de 2006, mamãe morreu e eu sofri
terrivelmente com isso e, exatamente no dia 26 de dezembro do mesmo
ano, meu querido esposo é internado gravemente doente e eu nem tive
tempo de viver o luto da minha mãe, tendo em vista o medo de perder
meu esposo também. No meio de todo esse sofrimento e enquanto o
Mourão passava por problemas cardíacos, precisando fazer ponte de
safena e depois se submeter, por mais de dois anos, a hemodiálise, eu fui
fazer a faculdade de Psicologia para suportar esse ciclo de sofrimento no
qual eu estava passando e dessas situações foi nascendo o livro. Ele
nasceu da minha vontade de resistir, de não entregar os pontos, de ajudar
a minha mãe e ao Mourão (CAVALCANTE, 31/10/2011).

Igualmente a duração do processo de adoecimento e morte de sua mãe, a

convalescência do professor Mourão consumiu também três anos da vida de Zilma Gurgel

Cavalcante, mas, dessa vez, com desfecho em favor da vida de seu marido. E, nesse caso, a

superação dos efeitos nocivos dessas adversidades tão prolongadas - foram seis anos no total -
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e o restabelecimento da dinâmica familiar saudável levaram a esposa Zilma Gurgel

Cavalcante a acionar os dogmas de outra instituição educativa da qual ela foi introduzida pela

profissão de fé de seus pais e avós: a Igreja Católica. Pelas palavras dela pode-se entender

como a fé a ajudou a superar esses anos de sofrimento e de perdas:

Atravessamos o deserto. Juntos. Mourão e eu unidos pelo amor e pela fé.
No final de 2009 tudo terminou. Vitória do corpo e da alma. Assim, digo
que o aprendizado da resiliência e do coping foi teórico no meio dos
estudos acadêmicos da Psicologia, mas vividos em seis anos na minha
própria carne (CAVALCANTE, 16/12/2011).

Diante dos problemas e desafios enfrentados por ela e com uma rede de apoio social

materializada por instituições educativas essenciais ao seu desenvolvimento humano - família,

escola e Igreja Católica - que, por sua vez, a instrumentalizaram para a superação do estresse

pela morte da mãe e pelo adoecimento do marido levaram Zilma Gurgel Cavalcante a

constatar que:

Cada pessoa escolhe um caminho. Cada um tem o seu jeito de viver e
reconstruir sua vida depois das tempestades. As dificuldades, os eventos
estressores vão burilando, aperfeiçoando o caráter e construindo a
resiliência. Observei que a espiritualidade, a fé em Deus e em si mesmo,
constitui uma força interior que dá o alicerce necessário à resiliência para
não perder a esperança. Com fé, coragem, paciência e determinação, os
seres juntam e colam os pedaços do seu Eu que foram esfacelados pelo
sofrimento. Devagarzinho, respeitando os limites, ousam reinventar a vida
depois do caos. Abrem espaços doces e coloridos no cotidiano,
alimentando a alma com a criação de um novo aprendizado, como fruto
de sua própria dor. Como disse São Paulo, em sua Carta aos Romanos, “O
sofrimento produz resistência, a resistência produz o caráter e o caráter
produz a fé” (CAVALCANTE, 16/12/2011).

No caso da história de vida de Zilma Gurgel Cavalcante, a religiosidade atuou como

um mediador na percepção de ônus e benefício em seu papel de cuidadora, uma vez que a fé e

os preceitos da religião católica professada por ela favoreceram sua capacidade de superar os

sentimentos negativos em relação às perdas e os lutos vividos em todos esses anos. Nesse

cenário, e segundo as narrativas de vida da própria Zilma, essa profissão de fé foi outro

legado cultural herdado tanto dos membros da família Barbosa quanto da família Gurgel. Ela

aprendeu, com a experiência das avós e dos seus pais, os valores, princípios, comportamentos

e atitudes cristãs como norma de conduta perante o cuidado com o outro, como relatado a

seguir:
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Vó Filó costurava, remendava nossas roupas velhas para dar aos mais
pobres. Gostava de fazer caridade. Ia a missa todos os dias. A sua Fé era
inabalável. E no final da missa ela recolhia alguns mendigos e levava lá
para casa e dava um bom café. Papai e Mamãe nunca reclamaram. Ao
contrário, separava os pães, manteiga e mandava fazer bastante café e
leite quente. Eles se acostumaram com este hábito de Vó Filó de trazer
para nossa mesa da cozinha de oito a dez mendigos. Eu achava isto
fascinante. Os olhos tristes naqueles rostos magros brilhavam diante do
farto café da manhã, que saciava a fome e a sede de cada um. Gostava de
ajudar Vó Filó, principalmente porque eu gostava de ouvir o que eles
conversavam e contavam a sua benfeitora. Escutava, fascinada, as
histórias tristes e tão diferentes do meu mundo. Tinha assim contato com
a chaga social do analfabetismo e a pobreza. Às vezes ela dava remédio
feito em casa, como os xaropes. Dava sempre para eles levarem para casa
café, açúcar e limão. Ela acreditava que o limão tudo curava. Aprendi
através do exemplo dela, a ter este olhar de amor, compaixão, zelo e
cuidado pelos mais frágeis; saber acolher, ser solidária e ter alegria de
servir aos outros (CAVALCANTE, 25/01/2013).

Essa norma de conduta baseada nas opções religiosas dos seus antepassados e

consolidadas em várias circunstâncias da vida de Zilma Gurgel Cavalcante fundamentaram

seus saberes e práticas escolares tanto como aluna de graduação e de pós-graduação quanto

como professora fundadora da Universidade Sem Fronteiras (Unisf). Estudar a velhice como

uma nova marginalidade de forma pioneira desde seus estudos durante a graduação, depois

aprofundar esse tema ao comparar o processo de envelhecimento de pessoas idosas

aposentadas de Fortaleza/BRA e de Lyon/FRA e, por fim, fundar a Unisf como uma forma de

retirar as pessoas idosas de seu processo de marginalização social apenas por uma questão

cronológica foram ações educativas baseadas nos exemplos de cuidado e de amor ao próximo

aprendidos com seus primeiros sujeitos educacionais no interior de sua família.

Ou seja, ao se investigar historicamente a família Gurgel enquanto primeira instituição

educativa de Zilma em sua fase pré-escolar percebeu-se os referenciais educativos e afetivos

nos quais se basearam seus parentes a fim de cuidar de sua formação cristã e de sua educação

espontânea, as influências que ela sofreu em sua história de vida por conta desse trabalho

pedagógico primário, as respostas práticas que ela deu aos desafios que se lhe apresentaram

durante sua formação e profissão docente sendo constatada também, para além da instituição

familiar, a influência de outra instituição educativa, no caso, a Igreja Católica, tanto através de

atividades educativas não formais, como no caso vivenciado na relação construída entre Zilma

e sua Vó Filó em favor do cuidado com o próximo e estendida para sua relação em sala de

aula com seus alunos idosos, quanto através de atividades educativas formais, como no caso

de sua inclusão em um espaço escolar confessional católico desde seu curso primário até a

conclusão de seu curso normal.
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Neste processo complementar entre as instituições educativas nas quais Zilma foi

inserida ao longo de sua vida, vale salientar que a família Gurgel contou com o suporte de

uma rede social de apoio que congregava seus valores cristãos e a crença no processo de

escolarização de suas filhas em um único espaço: as escolas confessionais para moças de

Fortaleza/CE - o lugar de formação das mulheres da família Barbosa - mais especificamente,

o Patronato Nossa Senhora das Graças e logo depois o Colégio Santa Isabel.

Assim como sua mãe Isabel Barbosa Viana e suas tias Vilane, Judite, Higina,

Filomena, Efigênia e Leonor, a menina Zilma estudou em um espaço confessional gerenciado

pelas Irmãs Clarissas, uma congregação religiosa franciscana consagrada à Ordem de Santa

Clara, cujo projeto educacional de educação feminina - pautado no exemplo de Santa Clara e

São Francisco de Assis - era formar moças solidárias, dinâmicas, imbuídas dos valores

cristãos, comprometidas com a transformação da sociedade e capazes de converter

informações em conhecimento.

Essa proposta educativa das Irmãs Clarissas do Colégio Santa Isabel de Fortaleza/CE -

pautada na prática da fraternidade, na justiça, na ética, na solidariedade e na autonomia -

foram os alicerces que pavimentaram o comprometimento da futura gerontóloga Zilma Gurgel

Cavalcante em transformar a realidade social de ostracismo das pessoas idosas cearenses

através de um processo de sensibilização da comunidade acadêmica da Universidade Estadual

do Ceará (UECE) em torno da criação de um espaço escolar que reintegrasse essas pessoas ao

tecido social por meio de práticas educativas entre pessoas de diversas gerações.

E esse comprometimento dela com a velhice cearense e, por extensão, com a

brasileira, foi materializado por sua capacidade de ressignificar as informações que ela

coletou durante sua formação nas áreas da Gerontologia e da Geografia Humana em território

francês, solo este fértil na criação de modelos de educação gerontológica como as

Universidades da Terceira Idade, ao reelaborar o conhecimento dos professores Pierre Vellas

e Hélène Reboul sobre esses espaços educacionais ao transpor o modelo de relações

intergeracionais de sua casa situada na Rua Domingos Olímpio para as salas de aulas da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Segundo o relato de Zilma Gurgel Cavalcante, esta busca por um cenário

intergeracional dentro da Universidade da Terceira Idade fundada por ela em 1988 foi

inspirada pela composição do tecido familiar em que ela foi educada, uma casa sem fronteiras

e sem barreiras, enfim, um ambiente doméstico configurado em um espaço de encontro de

gerações, onde crianças, jovens, adultos e pessoas idosas compartilhavam diferentes tempos

sociais, individuais e familiares ao mesmo tempo em que construíam laços afetivos e
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educacionais capazes de transmitir o legado cultural dos mais velhos para os mais jovens

representantes das famílias Barbosa e Gurgel.

Sob forte influência das experiências educacionais vivenciadas em suas primeiras

instituições educativas - família e Igreja Católica - e com as normas e condutas inculcadas

pelas Irmãs Clarissas em torno de sua formação cristã no Colégio Santa Isabel foi que Zilma

Barbosa Gurgel inscreveu seu nome na História da Educação no Brasil ao problematizar

academicamente e depois criar a primeira instituição escolar voltada para a oferta de ensino às

pessoas idosas em solo nacional.

2.2 Do espaço doméstico da família Gurgel para o espaço confessional do Colégio Santa

Isabel

A família Gurgel não foi o único contexto em que a criança Zilma teve oportunidade

de experienciar e ampliar seu repertório como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento. As

duas escolas confessionais fortalezenses - uma de origem francesa e a outra alemã -

direcionadas à educação feminina em que ela circulou durante sua infância, adolescência e

juventude também tiveram sua parcela de contribuição no crescimento dela enquanto

indivíduo, mais especificamente na aquisição do saber culturalmente organizado em suas

distintas áreas de conhecimento.

A ação educativa complementar dessas três instituições educativas - Família, Escola e

Igreja Católica - apresentaram nuances distintas quanto aos conteúdos e métodos interligados

ao projeto pedagógico ao mesmo tempo em que asseguraram uma continuidade em torno do

objetivo da formação de Zilma Barbosa Gurgel em busca de sua profissionalização.

Sendo assim, João e Isabel Gurgel, influenciados por uma orientação liberal e

conservadora que buscava, por meio da escolarização de suas filhas em espaços escolares

confessionais femininos que reconhecessem e mantivessem os valores e práticas afetivas,

religiosas e educativas que eram adotados em seu lar, mudar o status social delas para um

estrato superior aos deles mesmos, como comerciantes.

E, nesse caso, o projeto de educação feminina empregado pelas congregações católicas

instaladas em solo fortalezense, especificamente pelas Irmãs Vicentinas do Patronato Nossa

Senhora das Graças e pelas Irmãs Clarissas do Colégio Santa Isabel, a primeira sob forte

influência da cultura escolar confessional francesa e a segunda pela germânica, coadunava

com o tipo de educação cristã que o referido casal queria estender às suas filhas em busca de

mobilidade social.
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O primeiro espaço escolar freqüentado por Zilma Barbosa Gurgel foi o Patronato

Nossa Senhora das Graças, sociedade civil de utilidade pública voltado para a formação

integral da infância e juventude feminina fortalezense fundado nos anos 1930 pela

Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo5, e situado na Avenida

Imperador, nº. 1490, esquina com a Rua Antonio Pompeu, no Centro, mais especificamente

onde ficava a primeira sede do Colégio 7 de Setembro. Na época Zilma, contando com 03

anos de idade, foi matriculada por seus pais para ingressar como aluna externa da turma do

jardim da infância6, sob a direção da Irmã Catarina.

No contexto histórico educacional brasileiro, a denominação Patronato7 foi usual no

início da República objetivando receber alunos oriundos da zona rural e da zona urbana num

período em que o universo do ensino e o mundo da preparação para o trabalho ligavam-se à

moralização da sociedade e sua adequação às necessidades liberais pregadas pelos ideais

republicanos. Sua finalidade como espaço educacional era uniformizar a compreensão de

infância pobre, por motivo de abandono (crianças desvalidas) ou de criminalidade (menores

infratores), e curá-la, corrigi-la ou regenerá-la por meio de uma educação pelo e para o

trabalho. Ou seja, aos patronatos, tanto os de aspecto público (federal) quanto particular

(confessional), cabia instituir a regeneração moral e física das crianças e jovens através de

práticas educativas, higiênicas, moralizantes e disciplinares, direcionando-os ao trabalho.

(VICENTE, 2010)

Todavia, para o autor supracitado, o estabelecimento dos projetos educacionais dos

patronatos confessionais era realizar, para além da preocupação com a inserção da infância

pobre no mercado de trabalho, uma educação religiosa, moral e física junto a uma instrução

primária que constituía a base de um curso de humanidades para seus alunos através do ensino da

leitura, escrita, matemática e também com a formação física, moral e higiênica. E a singularidade

desses patronatos confessionais também guardava outra diferença se comparada aos de cunho

5 Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo,
Servas dos Pobres ou ainda Filhas da Caridade, Irmãs de São Vicente de Paulo, Irmãs de Caridade ou
simplesmente Vicentinas, é uma congregação religiosa católica de vida apostólica e comunitária, fundada no
século XVII por São Vicente de Paulo (1581-1660) e Santa Luísa de Marillac (1591-1660), em solo francês.
(FILHAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, 2013)

6 A instalação da primeira unidade escolar de jardim de infância no Brasil ocorreu no ano de 1875, na cidade do
Rio de Janeiro, pela iniciativa de Menezes Vieira, para atender a elite carioca. (KISHIMOTO, 1988)

7 A palavra Patronato, etimologicamente, significa “autoridade de patrão, proteção concedida por pessoa
poderosa a um inferior, sociedade oficial ou privada que tem por fim readaptar a vida social os ex-condenados ou
libertos condicionais, organização destinada a zelar pela infância abandonada, local onde essas sociedades têm
sede”. (CULTURAL, 1999, p. 697)
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público, visto que essa fórmula também esteve presente e alicerçada nos âmbitos da

alfabetização e introdução de saberes na infância da pequena burguesia citadina, sem

necessariamente estar voltada para a formação para o trabalho.

E foi nesse cenário que se consolidou os princípios da ação educativa das Irmãs

Vicentinas do Patronato Nossa Senhora das Graças nos anos 1940, em acordo com o carisma

fundamental das Filhas da Caridade de servir corporal e espiritualmente aos pobres, vendo

neles a pessoa de Jesus Cristo Crucificado, ao proporcionar as suas alunas fortalezenses uma

formação cristã baseada na proposta de Vicente de Paulo e Luísa de Marillac:

1. Promover uma educação de qualidade, formativa e informativa,
contextualizada, que garanta os aspectos intelectual, científico, físico,
espiritual, social, popular e afetivo. 2. Desenvolver uma educação
evangélico-libertadora norteada por uma pedagogia dialógica tendo em
vista a formação de um cidadão efetivo. 3. Atender aos desafios do
mundo técnico e cósmico em mutação, resgatando a dignidade humana
com sensibilidade e fraternidade. 4. Promover a formação permanente da
Comunidade Educativa Vicentina visando seu engajamento e participação
com vistas à transformação da sociedade. 5. Comprometer a Comunidade
Educativa em ações que concretizem o carisma vicentino tendo em vista a
dignidade humana. 6. Desenvolver a Pastoral da Educação Vicentina
integrando fé, ciência e cultura a serviço da vida e da esperança. (FILHAS
DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, 2013, p.1)

Vale salientar que os patronatos no Brasil, segundo Nascimento (2004, p. 81), “tinham o

caráter de instituições de assistência social destinadas a abrigar e educar menores, preocupadas em

readaptá-los à vida social”. E esses mesmos espaços escolares, cuja missão educativa era

compatível com a missão formativa e evangelizadora de várias congregações religiosas católicas

destinadas a servir aos mais necessitados, como no caso das Filhas da Caridade de São Vicente

de Paulo da Província de Fortaleza8, estavam inseridos nos principais centros urbanos

brasileiros e devido ao seu acentuado processo de industrialização e urbanização, precisavam

atender, também, as crianças de uma nova classe social, que eram originárias do proletariado

urbano e do alargamento da classe média, que demandavam mais espaços para a oferta de

escolarização de seus filhos como meio de ascensão em sua atividade profissional.

E, nesse caso, se inseria o projeto educacional vicentino do Patronato Nossa Senhora

das Graças, cujo externato acolheu a aluna Zilma Barbosa Gurgel, membro de uma família

8 As Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo da Província de Fortaleza fundaram escolas e patronatos em
vários municípios do Ceará como em Aracati, Bela Cruz, Cascavel, Viçosa do Ceará, Pacoti, Ubajara, Ipu, São
Benedito e Sobral além de Fortaleza. (FILHAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, 2013)
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católica de classe média cuja tradição se assentava em práticas comerciais e agrárias, para

iniciar seu processo de escolarização em uma de suas turmas de jardim da infância. A escolha

desse lugar se deu por dois motivos: por ser uma escola católica voltada à formação da

infância feminina e porque sua sede ficava próxima à casa e à padaria dos Gurgel, visto que

Isabel, mãe de Zilma, tinha a tarefa de deixá-la e buscá-la no referido patronato todos os dias,

conciliando essa ação materna com suas tarefas como dona de casa e como comerciante,

como ela mesma comentou na citação abaixo:

Primeiro eu vou entrar no jardim da infância - aos três anos de idade - em
uma escola perto da minha casa para facilitar a ida e a vinda da minha
mãe para ir me deixar e buscar. O nome da escola era Patronato Nossa
Senhora das Graças e ele ficava na primeira sede do Colégio 7 de
Setembro [no Centro de Fortaleza/CE]. No 2º ano primário é que eu entrei
no Colégio Santa Isabel. (CAVALCANTE, 18/08/2011)

Meus pais escolheram o Patronato Nossa Senhora das Graças porque era
um colégio de freiras e era muito perto de nossa casa. Lembro-me que
íamos a pé para o Patronato. E lã fui uma aluna externa, nunca estudei
como interna. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

Ao relatar suas memórias acerca da arquitetura do Patronato Nossa Senhora das

Graças e sobre sua extinção enquanto espaço escolar destinado à educação feminina de

Fortaleza, assim se expressou por escrito sua ex-aluna Zilma Barbosa Gurgel:

A identidade cultural e educacional do patronato era de origem francesa,
por isso a estrutura do colégio era dentro da arquitetura francesa. Ele tinha
o formato de um “U” com um grande jardim de flores perfumadas no
meio da construção. Na curva do U ficava a Recepção, o Parlatório e a
Diretoria. Na lateral esquerda todo o curso primário. E na lateral direita o
curso ginasial. Alguns anos mais tarde o Patronato se transformou no
Colégio Santa Maria Goretti. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

Logo, na arquitetura escolar do aludido patronato encontravam-se inscritas, portanto,

dimensões simbólicas e pedagógicas. O seu espaço escolar como território passava a exercer

uma função educativa dentro de seus contornos visto que havia espaços destinados a gestão

escolar das Irmãs Vicentinas como o parlatório e a diretoria e espaços específicos para a

educação católica da infância feminina de Fortaleza através de salas de aula distribuídas em

sua ala esquerda e, em outra ala, à direita, estavam outras salas de aulas destinadas a formação

da juventude feminina cristã que adentrava no ensino secundário. Logo, um dos elementos

primordiais na configuração da cultura escolar das instituições escolares confessionais

católicas juntamente com a disposição e os usos do tempo, a distribuição e o uso dos espaços,
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os discursos e as tecnologias de comunicação nela utilizados, era demarcar sua identidade de

escola católica por meio de sua retórica arquitetônica como nos afirmou Chornobai (2005):

No caso da escola católica, a arquitetura escolar acabava por exercer uma
ação educativa para além dos muros escolares: os símbolos religiosos, a
monumentalidade, eram parte de uma retórica arquitetônica que deveria
contribuir para a construção da identidade da escola católica. Para as
congregações religiosas, a educação cristã era a única forma de educação
válida; apenas através dos valores cristãos a juventude encontraria o
verdadeiro conhecimento. Como sem o clero não há salvação, o trabalho
educativo deveria acontecer em um local que demonstrasse toda a
grandiosidade da fé católica; além de ser visto como local destinado à
aquisição do conhecimento, o edifício da escola católica deveria
evidenciar a religiosidade da mesma. (CHORNOBAI, 2005, p.211)

Além de evidenciar o valor da educação católica feminina através da arquitetura

escolar, as Irmãs Vicentinas também manifestavam sua missão educativa e evangelizadora

através de atividades culturais como a encenação de peças teatrais impregnadas pelos valores

do ensinamento de Cristo, como àquelas em que a menina Zilma Barbosa participou, segundo

o relato transcrito abaixo:

Lembro-me que todos os anos no Patronato Nossa Senhora das
Graças havia a coroação de Nossa Senhora das Graças, e eu era
sempre escolhida para atuar como anjo. Havia também o famoso
Pastoril, um drama que contava a anunciação até o nascimento de
Jesus. Era muito famoso em Fortaleza, um evento muito rico e
cheio de simbolismo. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

Assim, o prédio do Patronato Nossa Senhora das Graças e as manifestações culturais

encetadas em seus muros escolares se constituiu como um espaço-território não apenas de

instrução feminina, mas, sobretudo, em “lugares de memória” para os sujeitos escolares que

nele desfilaram sua história de vida escolar. E como esses sujeitos eram constituídos não só

pelas alunas e pelas Irmãs Vicentinas que ensinavam o catecismo a menina Zilma Barbosa

Gurgel como Irmã Catarina e Irmã Martha, também professoras leigas fizeram parte da curta

história escolar dela no aludido patronato, professoras essas que marcaram sua visão sobre a

profissão docente como ela mesma nos narrou:

Não me lembro de todas as professoras do patronato, me lembro de Irmã
Catarina e de Irmã Martha, que nos ensinava o catecismo. E me lembro
das minhas professoras do jardim da infância: Dona Terezinha, Dona Ieda
e Dona Vilma. Não chamávamos a professora de Tia, mas, de Dona,
naquela época. [...] Lembro-me muito bem de Dona Terezinha: muito
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doce e meiga. Aprendi várias histórias e canções infantis com ela. Ela se
tornaria o meu modelo de professora. Já Dona Ieda era muito enérgica e
adorava ensinar matemática. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

Ou seja, a entrada de Zilma Barbosa Gurgel no jardim da infância e depois no 1º ano

primário do Patronato Nossa Senhora das Graças a partir dos 03 anos de idade propiciou a ela

uma educação pré-escolar por meio de atividades que envolviam sua formação religiosa nos

moldes da Igreja Católica pelo ensino do catecismo, por exemplo, além de atividades

educativas não formais tais como o aprendizado de histórias e cantos infantis, segundo o

modelo de Kindergarten frobeliano9.

Depois de cursar o jardim da infância e o 1º ano do curso primário no Patronato Nossa

Senhora das Graças, Zilma seguia os passos das mulheres da família Barbosa que, por

tradição, estudavam em espaços confessionais dirigidos pela mesma fraternidade religiosa

franciscana, qual seja, pelas Irmãs Clarissas. Essa mudança de instituição escolar foi assim

explicada pela própria Zilma Gurgel Cavalcante:

Era desejo de mamãe que suas filhas tivessem a mesma formação que ela
tivera com as irmãs Clarissas. Por outro lado, o Colégio ia até o Normal.
Todas as irmãs eram alemãs. Naquela época a Alemanha tinha grandes
vocações. Elas são franciscanas, da ordem de Santa Clara. Disciplina,
organização, valores mais fortes e rígidos eram ensinados no Colégio
Santa Isabel pelas irmãs (CAVALCANTE, 28/02/2013).

No caso de sua mãe Isabel e suas tias maternas mais velhas - tias Vilane, Judite,

Higina e Filomena - todas foram alunas do internato do Educandário Santa Clara situado na

cidade de Canindé/CE enquanto suas tias maternas mais novas - Efigênia e Leonor -

estudaram como alunas externas do Colégio Santa Isabel em Fortaleza/CE, assim como a

própria Zilma e sua irmã Neide, uma vez que seus avós maternos migraram do Aracati/CE

para Fortaleza no ano de 1938. (CAVALCANTE, 15/01/2013)

Vale frisar que as Irmãs Clarissas podem advir de três ramos femininos da Ordem de

São Francisco (também conhecida como Ordem dos Frades Menores, Ordem dos

Franciscanos ou Ordem Franciscana) sendo eles: 1) Ordem de Santa Clara (Clarissas), O.S.C.;

2) Ordem das Irmãs Clarissas Capuchinhas (Clarissas Capuchinhas), O.S.C.Cap.; e 3) Ordem

9 “A modalidade instituição infantil designada como jardim de infância ou Kindergarten foi criada por Frederico
Guilherme Froebel, em 28 de julho de 1840, em Bad Blankenburg, na Alemanha, como estabelecimento
tipicamente educativo para crianças entre 3 e 7 anos de idade. Ao escolher esse nome para sua escola, Froebel
serviu-se de uma metáfora do crescimento da planta. Assim, atribui-se à jardineira, a professora de Educação
Infantil, e aos esforços conjuntos da escola e família, a tarefa de propiciar o desenvolvimento intelectual,
emocional, físico, social e moral da criança, principalmente pelo uso de jogos, à semelhança de um jardineiro
que cuida carinhosamente de suas plantas”. (KISHIMOTO, 1988, p.58)
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da Imaculada Conceição (Concepcionistas Franciscanas), O.I.C. Essa informação é

importante visto que o Educandário Santa Clara de Canindé/CE foi gestado tanto pelas Irmãs

Clarissas Capuchinhas quanto pelas Irmãs Concepcionistas Franciscanas sendo que estas

últimas foram também as gestoras de outra instituição escolar confessional dirigida à

educação feminina cearense, no caso, o Colégio Santa Isabel de Fortaleza/CE.

E em ambos os espaços as Irmãs Concepcionistas Franciscanas forneceram a

escolarização das mulheres da família Barbosa, do curso primário ao curso normal. A história

dessa família junto ao projeto educacional das Irmãs Clarissas começou quando o avô

materno de Zilma, o senhor Joaquim Barbosa Viana, decidiu enviar suas cinco filhas mais

velhas do Aracati/CE para o regime de internato do Educandário Santa Clara em Canindé/CE

como atestou as palavras de sua neta Zilma: “Vovô Quincas deu educação aos onze filhos

sobreviventes de seu casamento com Vó Filó. Minha mãe como suas quatro irmãs mais velhas

estudaram internas no Colégio das Clarissas em Canindé. Fizeram todo o curso primário [...]”

(CAVALCANTE, 15/01/2013)

Sobre a história do Educandário Santa Clara de Canindé/CE existe uma publicação do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de autoria do frade Venâncio Willeke, da Ordem

dos Frades Menores (OFM), que resume a origem, as transformações e o ocaso do

mencionado espaço confessional dirigido à escolarização da infância feminina canindense.

Segundo seus registros, antes de ser um educandário, esse espaço escolar foi fundado em

1908 como um orfanato para meninas pobres e desvalidas pelo Frei Matias de Ponteranica -

que dirigia o Colégio Santo Antonio10, na mesma cidade, desde 1903 - e cujo regulamento

estabelecia, em primeiro lugar, a instrução religiosa das órfãs, que tinham como primeira

diretora Dona Raimunda, que não descuidava das matérias comuns ao ensino primário.

(WILLEKE, 1973)

Em 1912, o lugar contava com doze órfãs e a direção de Dona Joaquina Pimenta, mas

Dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza, visitando a pastoral de Canindé/CE e

vendo o afrouxamento das normas e condutas na instrução cristã dessas órfãs no governo

laico da citada instituição, decidiu indicar as Irmãs Terceiras Capuchinhos de São Francisco

de Assis na figura da Irmã Inês de Santa Quitéria, Irmã Clara de Canindé, Irmã Isabel de

Canindé, Irmã Madalena de Canindé e Irmã Verônica de Canindé - como educadoras próprias

10 “Oficialmente fundado por Dom Joaquim José Vieira aos 4 de outubro de 1898, o Colégio Sto. Antonio
começou a funcionar em princípios de 1899. Segundo os estatutos publicados em 1900, o fim do estabelecimento
visava à educação de meninos pobres e ao cultivo de vocações para a vida eclesiástica ou religiosa, dividindo-se
o ensino em dois cursos denominados “Colégio Apostólico” - o primário, e “Seminário Menor” - o secundário”.
(WILLEKE, 1973, p.69)
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para a direção da casa entre os anos de 1913 a 1924. Mas as Irmãs Terceiras Capuchinhos de

São Francisco de Assis - congregação fundada em Belém/PA no dia 18 de dezembro de 1904

- também deixaram a direção do orfanato e o motivo da saída delas foi devido a retirada dos

padres capuchinhos de Canindé/CE para a Prelazia de Grajaú em São Luís/MA. (WILLEKE,

1973)

Nesse período de vacância na direção do Orfanato Santa Clara chegaram à cidade de

Canindé/CE as Irmãs Clarissas de outra congregação franciscana brasileira - vindas de

Santarém/PA e cuja fraternidade foi fundada em 05 de dezembro de 1910 - mais

especificamente chegaram a Madre Clara Eller e as Irmãs Paula, Agostinha e Gabriela, da

Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição para assumir o orfanato.

A missão outorgada pelo Arcebispo de Fortaleza a essas educadoras era que até o dia

19 de janeiro de 1924 elas deveriam ambientar-se, sob a orientação das Irmãs Capuchinhas

Isabel de Canindé, Madalena de Canindé e Verônica de Canindé, a gestão do orfanato sobre o

seguinte contrato, que perdurou até o ano de 1959:

O contrato celebrado entre Dom Manuel da Silva Gomes, Arcebispo de
Fortaleza e a Superiora Geral Madre Maria Imaculada de Jesus
Tombrock, e datado de 8-2-1926, ficou em vigor durante 33 anos,
garantindo às Irmãs Concepcionistas Franciscanas o necessário para a
sua manutenção material e espiritual e ainda uma gratificação pecuniária
conforme o número de religiosas ocupadas no Santa Clara, enquanto a
Congregação se obrigava 1º a ministrar às órfãs o ensino e a educação,
seguindo o programa de ensino do Estado, inclusive as matérias da escola
doméstica; 2º a confeccionar, lavar e consertar o vestuário do colégio S.
Antonio e a roupa do Santuário; 3º a conservar em Canindé dez Irmãs,
enquanto o número das órfãs não passasse de 60, cabendo à Superiora a
admissão destas. (WILLEKE, 1973, p.74)

No decorrer dos anos, o Orfanato Santa Clara transformou-se em Educandário Santa

Clara11, aceitando alunas internas e externas, embora continuasse a aceitar uma ou outra órfã.

E foi nesse panorama que as irmãs Barbosa, saídas do Aracati/CE, iniciaram sua vida escolar

como internas neste educandário entre as décadas de 1920 e 1930 para deixá-lo após a

conclusão do curso primário, que incluía disciplinas como as de leitura e escrita, ensino de

língua portuguesa, aritmética, elementos de geografia e de história, lições de coisas, instrução

11 O Educandário Santa Clara, como tal, foi cedendo o lugar a Escola Profissional Santa Clara para moças e
senhoras da cidade que aprendiam corte, costura, arte culinária, confeitaria, decoração do lar, lavar, engomar,
bordado a máquina e à mão, tricô, flores, crochê, pintura, enfermagem, puericultura, higiene, religião e educação
moral e cívica. No ano de 1973 o educandário foi extinto e grande parte de seu edifício foi cedido ao Hospital-
Maternidade Regional São Francisco, inaugurado em 1972. (WILLEKE, 1973)
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religiosa, desenho, economia doméstica, elementos de música, ginástica e trabalhos manuais.

Segundo as narrativas de sua sobrinha Zilma Gurgel Cavalcante, sua mãe e tias foram

mulheres privilegiadas ao terem acesso a esse nível escolar visto que:

Todas as cinco irmãs concluíram o primário. O que na época era o
máximo de estudos para as mulheres. Vovô Quincas era um homem muito
avançado para sua época. A maioria das famílias não dava estudos as suas
filhas, com medo que elas pudessem escrever cartas de amor para seus
namorados ou então pudessem ler os romances de amor
(CAVALCANTE, 15/01/2013).

É válido afirmar que a reclusão das moças da família Barbosa em espaços

confessionais advertiu sobre os caminhos que os membros mais velhos de sua família

desejavam trilhar para pavimentar a formação do caráter delas como pessoas advindas de uma

sociedade rural burguesa desejosa de disciplinar e submeter seus corpos e mentes ao projeto

de formação da mulher católica cujas marcas cristãs se assentavam em características que

deveriam ser cultivadas por elas como generosidade, pureza, moralidade, abnegação e

resignação. O regime de internato do Educandário Santa Clara e a missão educativa das Irmãs

Clarissas da Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição definiram o papel que

competia a essas mulheres na sociedade: ser boas mães e donas de casa.

E foi nesse período inicial da República brasileira que se fundou o maior número de

escolas confessionais dirigias a promoção da educação feminina12. Mas, ao mesmo tempo,

12 A entrada das congregações católicas no Brasil entre 1849 e 1912 que mencionavam a educação feminina
como finalidade primeira são as seguintes: Irmãs do Imaculado Coração de Maria; Sociedade das Filhas de
Caridade São Vicente de Paulo; Religiosas de Nossa Senhora do Bom Conselho; Irmãs de São José de
Chambéry; Irmãs de Santa Dorotéia; Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã; Irmãs Dominicanas de
Nossa Senhora do Rosário de Monteils; Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor de Angers;
Instituto Filhas de Maria Auxiliadora; Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade; Congregação dos Santos
Anjos; Irmãs da Divina Providência; Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu; Religiosas da Instrução
Cristã; Irmãs de São Vicente de Paulo Gysegem; Irmãs de Santa Catarina Virgem e Mártir; Irmãs Carmelitas da
Divina Providência; Pequenas Irmãs da Divina Providência; Irmãs Franciscanas do Coração de Maria;
Congregação da Sagrada Família; Missionárias do Sagrado Coração de Jesus; Irmãs dos Pobres de Santa
Catarina de Sena; Religiosas do Santíssimo Sacramento; Congregação Romana de São Domingos; Irmãs
Missionárias Capuchinhas de São Francisco de Assis; Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição; Irmãs
da Providência de Gap; Religiosas do Sacré-Coeur de Jesus; Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo;
Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria; Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo
Sacramento; Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria; Irmãs do Sagrado Coração de
Maria; Instituto das Irmãs de Caridade Filhas de Maria do Horto; Irmãs de Nossa Senhora do Calvário;
Religiosas da Imaculada Conceição de Nossa Senhora de Lourdes; Congregação da Sagrada Família de Bordéus;
Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus; Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição; Filhas de Jesus; Irmãs do Sacré-Coeur de Marie; Congregação de Santa Catarina de Sena da Ordem
Terceira de São Domingos; Concepcionistas Missionárias do Ensino; Pia União Jesus, Maria, José; Irmãs de
Santa Marcelina. Dentre aquelas que apresentavam a educação como uma dentre suas principais atividades,
estão: Religiosas de Notre Dame de Sion; Irmãzinhas da Imaculada Conceição; Missionárias Servas do Espírito
Santo; União das Cônegas Regulares de Santo Agostinho da Congregação de Nossa Senhora; Irmãs Franciscanas
Missionárias de Maria Auxiliadora, Irmãs Servas da Imaculada Virgem Maria; Irmãs Beneditinas Missionárias
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como atestou a decisão do avô materno de Zilma Gurgel Cavalcante de só ofertar as suas

cinco filhas mais velhas o ensino primário, o lócus da mulher continuava a ser o espaço

privado do lar. Portanto, a criação e consolidação desses colégios confessionais católicos foi a

expressão prática da aliança tácita entre o Estado, que se eximia o mais possível da

responsabilidade pela educação pública, a oligarquia agroexportadora, que procurava uma

educação conservadora para suas filhas, e a Igreja Católica, que estabelecia, por intermédio da

educação escolarizada, uma base estratégica para seu programa de recristianização da

sociedade brasileira pela doutrina ultramontana13. (MANOEL, 1996)

E, nesse momento histórico, a sociedade brasileira, assim como a família Barbosa que

dela fazia parte, sentindo-se insegura diante das exigências do processo de urbanização e do

desenvolvimento comercial e industrial para inserir a mulher no mundo do trabalho e,

consequentemente, na vida pública, entrou em consonância com a política ultramontana da

Igreja Católica, a qual designava o espaço privado do lar como o lócus de trabalho da mulher.

O objetivo dessa educação, através da forte presença das congregações da Igreja

Católica, não se restringia apenas aos conteúdos didáticos, mas se apoiava em uma proposta

cujas diretrizes eram principalmente formar a aluna para ocupar o devido lugar na sociedade e

desempenhar adequadamente seu papel, de acordo com a visão dos pontífices. Tanto a família

Barbosa foi marcada por esse projeto de educação feminina professado pelos dirigentes

católicos que mesmo suas filhas mais jovens - Efigênia e Leonor -, órfãs de pai e tuteladas por

seu irmão mais velho, o comerciante Jorge Barbosa, dono da Sapataria Primavera, avançaram

nos estudos até o ensino normal, mas nunca exerceram o magistério, visto que a primeira se

casou e a segunda entrou para o noviciado. (CAVALCANTE, 15/01/2013)

Enquanto suas cinco filhas mais velhas saiam da casa paterna na zona rural do

Aracati/CE para o internato do Educandário Santa Clara sob a orientação pedagógica das

Irmãs Clarissas da Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição, o senhor Joaquim

Barbosa Viana enviava seus dois filhos mais velhos - Jorge e José - ao internato da Escola

de Tutzing. Outras cinco congregações não apresentavam explicitamente a palavra educação em sua finalidade,
destacando cuidado de doentes, regeneração da família cristã ou disseminação de determinada devoção. São elas:
Servas do Santíssimo Sacramento; Filhas de Santana; Religiosas da Assunção; Missionárias Zeladoras do
Sagrado Coração de Jesus. Constava, ainda, apenas uma de vida contemplativa (Ordem da Visitação de Santa
Maria) e uma na qual não constava a finalidade (Monjas da Ordem de São Bento). (LEONARDI, 2011)

13 No pensamento da hierarquia católica brasileira do início da República, era importante criar uma nova ordem
política e social fundamentada nos princípios cristãos e na doutrina política de Roma, ou seja, em outras
palavras, transformar o regime político republicano laico - inspirado no ideário positivista - num verdadeiro
Estado cristão. Para a família, a política ultramontana lançou um olhar especial, invadindo os lares católicos por
meio de práticas religiosas, efetuadas nas igrejas, nos patronatos, nos colégios, nos orfanatos, nas creches, sendo
esses os lugares considerados preferenciais de sua ação. (MANOEL, 1996)
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Apostólica Sagrado Coração de Jesus, situado em Baturité/ CE, e gerenciado pelos padres da

Companhia de Jesus no Norte do Brasil.

Esse espaço escolar, fundado em 15 de agosto de 192714, como uma escola apostólica,

ou seja, como um seminário menor para a formação de seus padres e irmãos, tendo como

Reitor o Padre José Celestino, como Ministro o Padre Paulino Vielledent, como Prefeito dos

Apóstolos o Padre Joaquim Teixeira e como Apóstolos os padres Felipe Pinheiro e

Alexandrino Monteiro, além dos Irmãos Bosco, Fernandes; e Oliveira, com a benção de suas

dependências pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, diferentemente do

projeto de formação da mulher católica, se voltava para a formação cristã da futura classe

dirigente do Ceará. (MOSTEIRO DOS JESUÍTAS, 2013)

Vale salientar que na década de 1920, mesmo com os ideais escolanovistas que

preconizavam o ensino público, gratuito e laico, também coexistiam no cenário educacional

da Primeira República escolas confessionais e privadas em regime de internato que atendiam

as necessidades de escolarização do público masculino15 de diferentes classes sociais

brasileiras desde os tempos coloniais, como atestam os estudos de Santos (2006):

No Brasil colônia utilizava-se as seguintes denominações para internato:
“recolhimentos" e “seminários”. Os seminários eram instituições
educativas que acolhiam os filhos dos funcionários públicos, de senhores
de engenho, criadores de gado, que matriculavam seus filhos nestes
estabelecimentos devido à dificuldade de transportes nessa época. “Os
recolhimentos” eram tipos de internatos que recebiam os indígenas e
acolhiam, sobretudo, os filhos dos caciques, os quais serviam de garantia
contra os ataques dos índios. Recebiam também, alunos brancos,
mamelucos, órfãos e os filhos das famílias mais importantes (SANTOS,
2000, p. 86).

14 Em 1963, os alunos do curso primário da Escola Apostólica Sagrado Coração de Jesus foram transferidos para
o colégio dos Jesuítas em Fortaleza, e a casa foi destinada, inicialmente como residência para os jesuítas idosos,
sendo extinta suas atividades educacionais. E desde 1973 a antiga Escola Apostólica iniciou sua atividade como
casa de retiros e de acolhida de grupos e casais. (MOSTEIRO DOS JESUÍTAS, 2013)

15 Dentre as congregações masculinas que chegaram ao país e que mencionavam, explicitamente, a educação
como finalidade da organização, estão: Sociedade de Instrução São Francisco de Sales; Maristas; Sociedade do
Divino Salvador; Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo; Irmãos das Escolas Cristãs; Congregação dos
Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para outras congregações, a educação está em meio a outras
atividades de conversão e apostolado: Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho; Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria; Sociedade do Verbo Divino; Ordem dos Recoletos de Santo Agostinho; Oblatos
de São Francisco de Sales; Missionários do Sagrado Coração de Jesus; Padres de Nossa Senhora de Sion. A
maioria dentre elas, entretanto, visam outras formas de ação na qual a educação pode estar compreendida como,
por exemplo, missões, propagação da fé, catequese, imprensa. Este é o caso das seguintes organizações: Ordem
dos Pregadores; Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria; Sociedade do Apostolado
Católico; Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos; Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus; Congregação
do Santíssimo Redentor; Ordem Premonstratense; Ordem Basiliana de São Josafat; Missionários de Nossa
Senhora da Salette; Terceira Ordem Regular; Ordem dos Irmãos Descalços da B.V.M. do Monte Carmelo;
Missionários da Sagrada Família; Congregação da Santíssima Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
(LEONARDI, 2011)
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Desde esse período se registrou a existência de internatos jesuítas de origem

portuguesa para atender os jovens estudantes do interior do Brasil, por conta do número

reduzido de escolas primárias e secundárias, fora dos grandes centros da época. A procura por

essas instituições era realizada por “parte expressiva de alunos que vinham de famílias da

antiga oligarquia canavieira, da nova burguesia cafeeira ou ainda de famílias de tradição

pecuarista” (AZZI, 1997, p. 35).

O internato da Escola Apostólica Sagrado Coração de Jesus de Baturité/CE

representou para os meninos da família Barbosa uma porta de ingresso para a sociedade

comercial de Fortaleza/CE, pois esta escola vivia e reproduzia o clima típico de uma

sociedade agrária, pré-industrial, marcada por uma cultura elitista e distintiva que, através da

preparação intelectual dos meninos e moços, criou e educou uma elite rural segundo os

critérios e propostas da Companhia de Jesus e da política ultramontana, ao oferecer a eles uma

formação integral, religiosa, moral, intelectual, física, artística e profissional a fim de

transformá-los nos futuros dirigentes políticos e econômicos das sociedades locais do Ceará.

Tão marcante foi a preocupação da Companhia de Jesus com a educação individual da

infância e juventude masculinas que os regimentos dos seus colégios, além dos intensos

programas do ensino religioso, das prescrições morais que acompanhavam a criança e o

jovem em todo o curso de seus estudos e de toda a riqueza curricular da formação intelectual

através do ensino da teologia, ciências gerais, história, matemática, latim, italiano, francês,

português e grego, ainda dispunham, como proteção do conhecimento e das habilidades dos

alunos, um enorme roteiro de regras de saúde e higiene, de bem se alimentarem e de como se

exercitarem. (AZZI, 1997)

As instituições educativas valorizadas pela família Barbosa - notadamente as escolas

dirigidas pela Companhia de Jesus e pela Ordem de São Francisco - possuíam ideais

educativos conservadores de acordo com o gênero de sua clientela: para os homens, era a

formação de jovens cristãos, católicos convictos, cultos, sociáveis, mas antes de tudo,

cidadãos para a liderança política e econômica regional; e para as mulheres, era a instrução

das futuras mães de família para educarem suas filhas nos valores da caridade e da fé cristã.

E como sua mãe Isabel - filha da burguesia rural de Aracati/CE enviada pelos pais a

um internato católico a fim de buscar nessa escola à complementação cultural de seu dote

matrimonial - a menina Zilma Barbosa Gurgel foi inserida no externato de uma instituição

educativa católica também pautada nos ideais das Concepcionistas Franciscanas da
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Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição. Além da diferença no tipo de

inserção nesse espaço escolar - sua mãe foi aluna interna e Zilma foi aluna externa - a segunda

geração de mulheres da família Barbosa tinha outro objetivo escolar: buscar um diploma para

a realização profissional.

Decorria desse fato a preocupação e a mobilização de uma família cristã de origem

rural com vistas à instalação de sua filha primogênita na sociedade fortalezense a partir das

possibilidades de sua ascensão por meio de seu sucesso escolar e à sua forma

institucionalizada de certificação, isto é, à obtenção de um diploma. E, para tanto, foi

escolhida tanto para Zilma quanto para Neide Barbosa Gurgel um espaço escolar confessional

feminino que combinasse tradição, autoridade e influência, ao mesmo tempo em que

reforçavam os valores familiares dos Barbosa e dos Gurgel, se transformando em competentes

espaços de sociabilidade, que tinham como objetivo manter por meio de um tempo integral o

controle sobre a vida de suas alunas.

Esse sentimento já anteriormente forjado na família Barbosa e reproduzido pelo casal

João e Isabel Gurgel em favor do projeto de educação feminina derivado dos colégios

católicos dirigidos pelas Irmãs Clarissas no Ceará, abrigou as expectativas deles em torno da

formação intelectual, moral e social de suas duas filhas. E como seus pais moravam em

Fortaleza/CE, eles buscaram o Colégio Santa Isabel como referência para a continuidade dos

estudos primários de Zilma Barbosa Gurgel. E esse foi o espaço escolar que mais marcou a

história de vida escolar dela, pois a ex-aluna Zilma Gurgel Barbosa afirmou que “nunca me

esquecerei do Colégio Santa Isabel. Neste Colégio eu cresci como pessoa. Os valores

humanistas da Ordem de Santa Clara eram passados pelos ensinamentos e pelos exemplos de

vida e de fé das Irmãs para a nossa formação”. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

Revisitando a história do Colégio Santa Isabel em Fortaleza/CE, reportamo-nos ao

início do século XX, mais precisamente ao ano de 1937, quando Irmã Isabel Daniel e Irmã

Deodata fundaram o colégio, cuja primeira sede localizava-se na Praça São Sebastião, no

centro da cidade. Em 1938, mudou-se para a Avenida Bezerra de Menezes, no Bairro de São

Gerardo, onde iniciou suas atividades formativa e evangelizadora das moças locais. Partindo

do exemplo de Jesus Cristo, as alunas do referido colégio deveriam desenvolver em sua vida

certos valores humanísticos ou virtudes fundamentais como vivência na fé, coragem,

solidariedade, humildade, coerência, compromisso, perseverança, valorização da família,

capacidade de decisão, justiça e senso comunitário, valores esses transmitidos pela cultural

escolar do referido colégio a futura gerontóloga Zilma Gurgel Cavalcante.
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Esse ideal pedagógico estava em sintonia com as crenças da própria ideologia católica

brasileira durante os anos 1920 e 1950, período em que os projetos de desenvolvimento

nacional encontram-se intimamente ligados às propostas educacionais. Seus estabelecimentos

de ensino, responsáveis pela formação de parcela significativa da elite tanto econômica

quanto intelectual, podem ser compreendidos como genuínos espaços de fermentação e

disseminação de certos valores, comportamentos e atitudes que, segundo seus dirigentes,

deveriam fundamentar a cultura nacional e, ao mesmo tempo, teriam o objetivo de preservar a

Igreja Católica como uma instituição educativa ligada aos interesses do Estado.

Nesse sentido, a pedagogia educacional do Colégio Santa Isabel no período em que

Zilma Barbosa Gurgel foi sua aluna, ou seja, entre os anos 1940 e 1950, poderia, então, ser

entendida como um trabalho de formação de certo tipo de habitus, cujo efeito deveria

acarretar a produção e reprodução dos valores, comportamentos e atitudes por ela

preconizados nos espaços por onde suas ex-alunas trabalhassem, visto que “a mulher católica

deve ser constantemente ‘uma marca cristã’ nos ambientes que freqüente” (TRINDADE,

1996, p.174).

Ao se detectar esse comportamento da futura fundadora da primeira Universidade da

Terceira Idade no Brasil, foi possível obter-se algumas pistas sobre os modos de atuação do

Colégio Santa Isabel no que se refere a sua política de formação de parcela da infância e

juventude católica leiga pertencente à classe média fortalezense entre os anos 1940 e 1950

que, ao se encontrarem nos postos dominantes da divisão social do trabalho, estariam

garantindo à própria Igreja melhores condições de manter seus valores cristãos em uma

posição privilegiada no jogo social.

No Ceará, as escolas católicas femininas dirigidas pela Congregação das Irmãs

Missionárias da Imaculada Conceição se estabeleceram no início do século XX e iniciaram

seu trabalho de escolarização preconizado pelo próprio Estado. Assim como foram destacadas

as Irmãs Concepcionistas Franciscanas para dar continuidade ao projeto educacional das

Irmãs Clarissas Capuchinhas no Educandário Santa Clara em Canindé/CE nos anos 1920, as

primeiras também estenderam suas ações pedagógicas para as alunas situadas na capital

cearense nos anos 1930 com a fundação do Colégio Santa Isabel. Tratando-se de instituições

educativas católicas dirigidas por uma congregação fundada por missionários alemães,

tornou-se necessário na presente tese de doutoramento em Educação compreender a ação da

referida congregação frente ao seu projeto de formação da mulher católica cearense e o

desenvolvimento da aplicação desse projeto no ensino de sua outra instituição educativa, o

Colégio Santa Isabel.
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Fundada em Santarém do Pará no ano de 1910 por Dom Amando Bahlmann, OFM,

DD. Prelado-Bispo de Santarém e Madre Maria Imaculada de Jesus Tombrock, a

Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição observava a Regra da Terceira Ordem

Regular de São Francisco e cultivava a devoção à Imaculada Conceição, sua Patrona,

dedicando-se também à enfermagem e à instrução da juventude feminina em quase todos os

Estados do Norte e parte do Nordeste brasileiro mantendo conventos na América do Norte, na

Alemanha e nas missões da África e da Ilha Formosa. (WILLEKE, 1973)

Dom Amando Bahlmann, alemão, desde os primórdios de sua gestão em

Santarém/PA, ansiava conseguir, para a sede da Prelazia, religiosas a quem pudesse confiar a

formação da juventude feminina. Depois de convidar Irmãs de diversas Congregações - sem

resultado positivo de aceitação - resolveu fundar sua própria Congregação. Em 1910 dirigiu-

se para o Rio de Janeiro e lá conseguiu, junto às Irmãs Concepcionistas da Ajuda, interessar

quatro Irmãs de clausura para o exercício do apostolado ativo. (CALDERARO, 1987)

Em seguida partiu para Roma e dali à Alemanha, onde desejava encontrar uma

professora disposta a entrar na Congregação que ele tencionava fundar em Santarém/PA. Por

indicação da Abadessa de Muenster, do convento das Clarissas de Duesseldorf, apresentou-se

pessoalmente a Dom Amando Bahlmann, como candidata a dedicar-se à instrução e educação

da juventude feminina de Santarém/PA, a professora Elizabeth Maria Gertrudes16, jovem

miraculada de um diagnóstico de tuberculose em Lourdes no dia 15 de agosto de 1909.

Solicitou então Dom Amando às Irmãs Clarissas de Münster que a professora

Elizabeth Maria Gertrudes fosse admitida ali provisoriamente, a fim de melhor preparar-se

para a vida missionária e para que pudesse chegar a Santarém/PA já revestida do hábito

religioso. Sua admissão deu-se no dia 06 de agosto de 1910, ficando marcado o dia 15 de

agosto, primeiro aniversário de sua cura em Lourdes para a tomada do hábito. Uma

singularidade: a postulante recebia o hábito branco e azul das Concepcionistas, às quais viria

juntar-se no Brasil, mas não era Concepcionista; era admitida no Convento das Clarissas, mas

não era Clarissa. Ao receber o hábito religioso foi-lhe dado o sugestivo nome de Maria

Imaculada. A partir dali, deixava de existir a professora Elizabeth Maria Gertrudes, para, em

seu lugar, surgir a Irmã Maria Imaculada de Jesus Tombrock. (CALDERARO, 1987)

16 Elizabeth Maria Gertrudes nasceu no dia 14 de novembro de 1887 em Ahlen, situada na Província Católica de
Westfália, na Alemanha, com saúde frágil. Ao longo dos anos, ela foi desenvolvendo grande aptidão para o
magistério, formando-se professora na Escola de Münster em 18 de julho de 1907. Co-fundadora da
Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição em Santarém/PA e dedicando-se às atividades
educacionais daquela congregação por meio da criação de estabelecimentos de ensino pelas regiões norte e
nordeste do Brasil, veio a falecer em São Boaventura, Nova York, nos Estados Unidos, no dia 23 de abril de
1938. (CALDERARO, 1987)
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A partir de 1910, Irmã Maria Imaculada de Jesus Tombrock começou as atividades

educacionais e religiosas do que seria a primeira instituição de educação da congregação, o

Orfanato Santa Clara, depois Colégio Santa Clara, em Santarém/PA. Desta data em diante,

Dom Amando Bahlmann e a referida religiosa buscaram desenvolver um trabalho voltado

para atender as necessidades de escolarização e de formação religiosa das crianças pobres e

órfãs de outras partes do Brasil como atestaram a pesquisa de Santana Filho, Santana e

Campos (2010) sobre o trabalho dessa congregação:

D. Amando foi um desses vultos que buscando amenizar a situação do
analfabetismo e para desenvolver um trabalho voltado à educação de
crianças e jovens que, com o auxílio de Madre Imaculada, fundam a
Congregação SMIC [sigla em latim para Sororum Missionariarum ab
Imaculata Conceptione que tem como tradução em português: Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição] em Santarém, cidade localizada no
Estado do Pará, no norte do Brasil. De lá este projeto foi se
desenvolvendo em várias partes do Brasil e contingentes instituições
educacionais foram fundadas: em 1912 em Cururu, Missão de São
Francisco entre os índios; em 1919, em Santarém, Missão São José,
Escola e Orfanato; em 1922, em São Cristóvão, Convento Santa Izabel,
Orfanato; em 1923, em Canindé, Convento Santa Clara, Escola e
Orfanato; em 1929, Capela, Convento Imaculada Conceição e Escola; em
1934, na Bahia, Colégio Santa Bernadete; em 1937 em Fortaleza, Colégio
Santa Isabel e em Quixadá, Instituto Sagrado Coração de Jesus, Escola;
em 1946 no Recife, Colégio Vera Cruz e em Belém, Escola Sagrado
Coração, e em 1954, Capela, Orfanato São José. (SANTANA FILHO;
SANTANA; CAMPOS, 2010, p.4)

O Colégio Santa Isabel foi fundado pela ação pedagógica e missionária das Irmãs

Isabel Daniel e Deodata que, no dia 28 de dezembro de 1937, inauguraram a primeira sede

deste espaço confessional destinado à educação católica feminina fortalezense, na Praça São

Sebastião, no centro da cidade. Mas foi no ano letivo seguinte, mais especificamente no dia

15 de fevereiro de 1938, que iniciaram as atividades formativas e evangelizadoras da referida

instituição com a presença de 20 alunas matriculadas no curso primário. Em atenção à Irmã

Isabel Daniel, Dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza naquela época, deu ao

colégio o nome que conserva até hoje. (SANTANA FILHO; SANTANA; CAMPOS, 2010)

Em 31 de janeiro de 1939, o Colégio foi transferido para outra sede, na Avenida

Bezerra de Menezes, no Bairro de São Gerardo, onde permanece até hoje, apresentando, a

abertura de três novos cursos, naquele mesmo ano, com a inauguração do curso de jardim de

infância até o 4º ano primário; cursos particulares de línguas estrangeiras (alemão e inglês),

pintura, música e trabalhos manuais; e a abertura de um curso noturno para atender as

crianças pobres da região. (SANTANA FILHO; SANTANA; CAMPOS, 2010)
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Sobre os espaços escolares construídos na segunda sede (Figura 02) para servir a

educação feminina empregada pelas Irmãs Clarissas, o Colégio Santa Isabel contava com os

seguintes lugares, segundo nos relatou sua ex-aluna Zilma Gurgel Cavalcante:

O Colégio tinha uma estrutura enorme. Foi tão bem construído [no final
de década de 1930] que ainda hoje mantém a mesma estrutura
arquitetônica e os mesmos valores educacionais baseados no carisma das
Irmãs Clarissas. O colégio possuía na minha época uma Capela, salas para
o ensino primário, feitas em pequenos chalés, salas para o curso ginasial,
a Escola Normal, a Escola de Culinária, o Internato, Refeitório, Cozinha
Industrial, a Clausura, Salão de Trabalhos Manuais, Auditório, Cantina,
Lavanderia, Ginásio Esportivo, Parlatório, Secretaria e Tesouraria.
(CAVALCANTE, 28/02/2013)

Figura 02 - Fachada da segunda e atual sede do Colégio Santa Isabel, Fortaleza/CE.

Fonte: Google, 2013.

Nos anos 1940 - década em que a criança Zilma Barbosa Gurgel iniciou o 2º ano

primário no espaço escolar do Colégio Santa Isabel ao sair do Patronato Nossa Senhora das

Graças - o Colégio das Irmãs Clarissas expandia suas atividades educacionais como atestaram

as palavras de Santana Filho, Santana e Campos (2010)

[...] 1940 (início): construção da parte conhecida como “Maria Goretti”,
que funcionou durante muito tempo como instituição conveniada ao
Estado; 1940 (maio): inauguração da Escola Técnico-Profissional
Feminina; 1941: construção de um externato e internato, funcionando
inicialmente com 10 alunas; 1948: funcionamento do curso Normal
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Pedagógico com apenas cinco alunas; [...] (SANTANA FILHO;
SANTANA; CAMPOS, 2010, p.6)

Exatamente no ano de 1948 - ano de inauguração do Curso Normal Pedagógico que

iria acolher Zilma Barbosa Gurgel como aluna na segunda metade dos anos 1950 - ela iniciou

sua vida escolar no Colégio Santa Isabel. Seus pais a matricularam neste lugar pelo mesmo

motivo do Patronato, ou seja, por ser uma escola confessional próxima de sua residência e que

atendia ao projeto familiar deles de certificar sua filha para o mercado de trabalho a partir da

educação cristã emanada das Irmãs Clarissas.

No cenário educacional nacional, o país vivia o período político do nacional-

desenvolvimentismo (1930-1964) que, por sua vez, alavancava as discussões e criações das

Leis Orgânicas do Ensino nos níveis secundário (formação geral e profissionalizante) e

primário a fim de tratar a educação escolar como uma alavanca propulsora do

desenvolvimento econômico do Brasil frente ao crescimento de sua população urbana e

industrial, significando, pela primeira vez, a intervenção mais efetiva do Estado na

organização da educação brasileira. (ZOTTI, 2006)

Esses novos ventos impulsionaram a transformação da Igreja Católica, que se sentiu

obrigada a olhar para a sociedade brasileira a partir de outro ponto de vista e a adotar uma

política mais popular que desse margem para que sua evangelização fosse pautada por uma

intensa atividade em prol da justiça social.

Essa nova política criada nos bastidores da Igreja Católica no Brasil nos anos 1940 e

1950 contribuiu para que a Igreja conservadora e aristocrática do período de transição entre o

Império e a República desse lugar a uma Igreja mais popular e vinculada aos interesses dos

mais necessitados no período final da ditadura varguista. E seus colégios, novamente,

tornaram-se cenário privilegiado de implementação dessa política ao buscarem o

estabelecimento de um elo entre os princípios do catolicismo, da justiça social e com o que o

Estado preconizava como programa mínino para os três níveis de ensino. Esse elo traria como

recompensa para esses espaços escolares confessionais um ascetismo religioso que os

reposicionariam em um lugar de destaque social.

Quando Zilma Barbosa Gurgel iniciou sua vida escolar no cenário do Patronato Nossa

Senhora das Graças no ano de 1946, o Estado brasileiro promulgava a Lei Orgânica do Ensino

Primário (Decreto-lei nº 8.529 de 02 de janeiro de 1946), que instituía o ensino gratuito e

obrigatório, definindo como finalidades do ensino primário, conforme o artigo 1º:



124

[...] (a) Proporcionar a iniciação à cultura que a todos conduza ao
conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e
cívicas que mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado espírito de
fraternidade humana. (b) Oferecer de modo especial, às crianças de sete a
doze anos, as condições de equilibrada formação e desenvolvimento da
personalidade. (c) Elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na
família, à defesa da saúde e à iniciação ao trabalho. (BRASIL, 1946a, p.1)

A escolarização primária vivenciada pela aluna Zilma Barbosa Gurgel no Colégio

Santa Isabel estava regulamentada pela citada lei orgânica que, por sua vez, estava assentada

na proposta escolanovista de um curso primário capaz de formar e desenvolver integralmente

a criança e não apenas como um espaço reduzido ao ato de ensinar a ler, escrever e contar às

crianças em processo de escolarização. Havia nesse contexto histórico educacional brasileiro

uma preocupação com a transmissão de conhecimentos úteis para a vida em sociedade e com

a preparação para o mundo do trabalho, que se tornava mais complexo nas décadas de 1940 e

1950, até mesmo em escolas confessionais femininas como o Colégio Santa Isabel, que já

contava com uma escola técnico-profissional e um curso normal pedagógico desde os anos

1940.

A aluna Zilma Barbosa Gurgel frequentou os dois cursos do ensino primário

fundamental, a saber, o curso elementar e o complementar. Na época da Lei Orgânica do

Ensino Primário havia duas categorias para o ensino primário e seus três cursos17. Conforme o

artigo 7º, a matriz curricular para o curso primário elementar estava assim organizada: “[...] I.

Leitura e linguagem oral e escrita. II. Iniciação à Matemática. III. Geografia e História do

Brasil. IV. Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a saúde e ao

trabalho. V. Desenho e Trabalhos Manuais. VI. Canto Orfeônico. VII. Educação Física”.

(BRASIL, 1946a, p.1)

Vale salientar que a educação religiosa estava presente na matriz curricular do curso

primário elementar do Colégio Santa Isabel na época de ingresso de Zilma e que este fato se

constituiu em uma adaptação das escolas confessionais a sua missão evangelizadora de formar

alunos cristãos, fato este que não feria o programa mínimo nem as diretrizes gerais do

Decreto-lei nº 8.529/46 que, por sinal, retornava, em seu artigo 13, o ensino religioso ao

17 A escolarização primária nesse período foi dividida em fundamental e supletiva. A fundamental era destinada
a crianças de 7 a 12 anos, com duração de 4 anos para o curso elementar e um ano de curso complementar
preparatório ao exame de admissão ao ginásio. O supletivo, com duração de 2 anos, por imposição do mercado
de trabalho, atendia a necessidade de fornecer educação aos adolescentes e adultos que não haviam recebido esse
nível de ensino em idade adequada. (ZOTTI, 2006).
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currículo do ensino primário, mas sem constituir objeto de obrigação dos professores e

frequência obrigatória aos alunos. (BRASIL, 1946a)

Instigada pela presente tese de doutoramento em Educação para relembrar sobre

elementos da cultura escolar do Colégio Santa Isabel, mais especificamente sobre quem

compunha o corpo docente desta instituição, os nomes dos professores e professoras e as

matérias as quais eles ministravam e sobre os saberes e práticas empregados por eles para o

ensinamento das disciplinas contidas no currículo do curso primário e ginasial do mencionado

colégio no período em que foi uma de suas alunas externas, a professora Zilma Gurgel

Cavalcante assim rememorou sobre suas professoras e professores leigos e sobre as Irmãs

Clarissas que atuavam em sala de aula:

Lembro-me que iniciávamos a jornada de estudo na Capela, com a leitura
dos poemas de Michel Quoist.18 Fazíamos uma reflexão, depois cânticos
católicos e, em seguida, cada turma ia para sua sala de aula. Quando a
professora ou professor chegava à sala, todas se levantavam e davam um
bom dia. Irmã Cristófara era quem ensinava trabalhos manuais. Ela me
educou para enfrentar o mundo e a ser determinada e perseverante. Para
ela, se se começasse um trabalho, tinha que terminá-lo, e de forma bem
feita. A maioria de minhas professoras eram freiras: Irmã Fausta e Irmã
Maria das Neves ensinavam Português; Irmã Hosana, História e
Geografia; Dona Hozana, Biologia; Professor Paulo e Professor Martins,
Matemática; Prof. Rangel, Latim; Professor Saraiva, Francês e Inglês;
Irmã Teodomira, Canto Orfeônico; Irmã Hildeltralth, Religião; Irmã
Cristófora, Trabalhos Manuais; Irmã Silvina, Articulinária; Professor
Craveiro, Puericultura; e Dona Clélia, Desenho. (CAVALCANTE,
28/02/2013)

Segundo as palavras de Neide Gurgel Ribeiro frente ao desempenho acadêmico de sua

irmã mediante tal matriz curricular do curso primário elementar, uma vez que ela foi sua

contemporânea no externato do mesmo colégio, ela constatou que Zilma se destacava com

notas máximas nas disciplinas de leitura e linguagem oral e escrita, mas obtinha notas

mínimas em outras, como iniciação à matemática. (RIBEIRO, 17/08/2011)

Também Neide Gurgel Ribeiro comentou sobre a vida escolar de Zilma, citando que

ela era uma criança que se destacava no ambiente escolar devido ao seu desempenho,

comportamento, polidez, inteligência e beleza física. Ela frisou que sua irmã mais velha

18 Michel Quoist (1921-1997) foi um padre e escritor francês que escreveu ao longo de sua missão apostólica
vários livros de elevada meditação e espiritualidade como Prières (Orações), Réussir (Ressuscitar), Le Christ est
vivant (Cristo está vivo), Jésus-Christ m'a donné rendez-vous (Encontro com Jesus Cristo), L'Évangile à la
télévision (O Evangelho na televisão), Aimer (Amar), Donner (Dar-se), À cœur ouvert (Ao Coração Aberto).
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sempre era a aluna escolhida para representar papéis importantes nas peças teatrais

organizadas pelas Irmãs Clarissas durante as festividades do colégio como o de Nossa

Senhora, devido ao seu perfil doce e protetor. (RIBEIRO, 17/08/2011)

Esta distinção da aluna Zilma Barbosa Gurgel foi forjada no seio de sua família e

reproduzida no próprio Colégio Santa Isabel com base nos métodos de transmissão dos

saberes escolares, na educação de modos de comportamento, na crença nos valores cristãos,

na observância de regras comuns e do mesmo estilo de vida dos membros de sua comunidade

escolar, permitindo que se perpetuasse entre suas ex-alunas um sentimento de superioridade

tanto social quanto moral reforçado por aprendizagens de maneiras de ser a partir da

internalização de algumas qualidades intrínsecas à Ordem Franciscana necessárias à aquisição

deste citado sentimento.

Além de participar ativamente nas manifestações culturais promovidas pelo Colégio

Santa Isabel, tais como em festas e peças teatrais, Zilma Barbosa Gurgel tomou parte do

Movimento Bandeirante como forma de desenvolver certas habilidades que a distinguiria das

demais estudantes de seu próprio colégio e mais, a tornaria, segundo a educação católica

vigente, mais bondosa, próxima de Deus, inteligente e uma menina sadia, enfim, uma pessoa

apta a ser uma líder, como toda bandeirante deveria ser.

Tanto o Colégio Santa Isabel quanto o projeto de futuro da família Gurgel para sua

filha primogênita Zilma confluíam para a mesma estratégia: incentivá-la a ultrapassar os

espaços da sala de aula e se inserir em movimentos culturais, sociais e políticos ofertados pelo

colégio como o Grêmio Estudantil, a Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF) e o

Movimento Bandeirante a fim de desenvolver suas potencialidades físicas, intelectuais,

sociais, afetivas e espirituais para, consequentemente, transformá-la em uma líder. E ser uma

bandeirante estava nos projetos de seu pai João Gurgel de Oliveira como atestou esta narrativa

de sua filha:

Meu pai via em mim uma líder, quando ele me via nas Bandeirantes ele
ficava realizado só porque ele me via liderando o grupo; um dia ele me
disse assim ‘minha filha, quando você quiser construir algo profundo,
bom e que dê frutos se alie a pessoas boas, guarde essa lição que eu vou
lhe dizer, sozinha você não faz nada, nem burro você tange’. E eu guardei
essa lição de meu pai para ‘se aliar a pessoas boas’, as pessoas que são de
boa índole, pessoas que tem o bem dentro de si, e foi assim desde o
princípio da Universidade Sem Fronteiras com os alunos do grupo de
estudo. (CAVALCANTE, 17/08/2011)
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Essa mensagem em favor do Bem transmitida por seu pai - e tão comum à Regra da

Terceira Ordem Regular de São Francisco - foi inculcada na menina Zilma Barbosa Gurgel

quando ela aderiu ao Movimento Bandeirante, cuja ação educativa complementava a função

da família Gurgel, do Colégio Santa Isabel e da Igreja Católica, desenvolvendo nela o caráter,

considerado, pelo escotismo, como o hábito adquirido pela prática sistemática da bondade, em

casos concretos, no cotidiano, como o horror à mentira e correlato amor à verdade e à

pontualidade.

No Brasil o escotismo19 se enquadra historicamente entre as instituições educativas

destinadas a complementar a educação formal nos estabelecimentos de ensino, públicos e

privados, muito em voga no Brasil após o Estado Novo de 1937, com ênfase após a

Redemocratização de 1946, como fator de educação moral e cívica dos jovens brasileiros ao

desenvolver neles o caráter, a personalidade e a boa cidadania ao basear suas práticas

educativas em valores éticos, por meio da vida em equipe, do espírito comunitário, da

liberdade responsável e do estímulo ao aprimoramento da personalidade, quer no campo

individual, quer no campo coletivo. Conforme o Decreto-Lei nº 8.828, de 24 de janeiro de

1946, desde então o escotismo era reconhecido no país como uma instituição extra-escolar,

constando neste ato oficial:

Art. 1º - Fica reconhecida a União dos Escoteiros do Brasil no seu caráter
de instituição destinada a educação extra-escolar, como órgão máximo de
escotismo brasileiro. Art. 2º - A União dos Escoteiros do Brasil manterá
sua organização própria com direito exclusivo ao porte e uso dos
uniformes, emblemas, distintivos, insígnias e terminologia adotados nos
seus regimentos e necessários à metodologia escoteira. Art. 3º - A União
dos Escoteiros do Brasil realizará, mediante acordo, suas finalidades em
cooperação com o Ministério da Educação e Saúde. Art. 4º - A União dos
Escoteiros do Brasil será anualmente concedida no orçamento geral da
República, a subvenção necessária para a satisfação dos seus fins.
(BRASIL, 1946b, p.1-2)

Nesse sentido, o escotismo escolar se consolidava como atividade educativa para as

crianças acima de 07 anos de idade, mas sem o caráter de obrigatoriedade nos

estabelecimentos de ensino brasileiros. Essa presença do escotismo como ação pedagógica

19 O escotismo surgiu na Inglaterra por volta de 1907, por iniciativa do general Lord Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, cujas bases foram lançadas no livro Scouting for Boys (1908). A experiência inglesa logo se
espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. Foi introduzido no Brasil em 1910, na cidade do Rio de Janeiro,
onde foi impulsionado por Olavo Bilac e Mário Cardin. A Associação Brasileira de Escoteiros foi criada em
1914. Em 1917, a Liga de Defesa Nacional reconheceu a Associação Brasileira de Escoteiros como sua filiada e
como instituição nacional, entregando-lhe a missão de centralizar todo o trabalho de escotismo no Brasil.
(SOUZA, 2000, p.119)
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dos corpos da infância brasileira a partir da década de 1940 se deu mais pela iniciativa da

União dos Escoteiros do Brasil do que pela ação do poder público do Estado. E nesse mesmo

período, era forte no Brasil o Movimento Bandeirante (ou Bandeirantismo)20, como forma de

escotismo feminino, com as devidas adaptações, conservando, entretanto, os mesmos

princípios (Dever para com Deus; Dever para com o Próximo; e Dever para Consigo Mesmo)

e os mesmos métodos (Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira; Aprender Fazendo; Vida

em Equipe; Atividades Progressivas; Desenvolvimento Pessoal com Orientação Individual)

do escotismo masculino, como atestam as palavras de Zilma Barbosa Gurgel, integrante do

Movimento Bandeirantes durante 15 anos:

Nas Bandeirantes havia uma formação de construção da liderança, da
autonomia, de você aprender a “se virar” no meio do mato, com apenas o
essencial. Assim, eles estimulavam a nossa criatividade, a nossa
capacidade de viver em grupo, o espírito de cooperação e a
responsabilidade. Quantos acampamentos eu fiz. Eu fui responsável pela
alimentação da Companhia. Cozinhava mesmo, lavava pratos e panelas.
Havia rodízio. Eu não gostava do serviço de limpar o campo, mas tinha
que fazer e eu fazia. Havia uma hierarquia: Fadinha, Bandeirante, Guia e
Chefe. Fui Fadinha (é o primeiro escalão para as crianças), depois fui
Bandeirante (segundo escalão para adolescentes) e por último fui Guia
(primeiro escalão dos jovens). Só não fui Chefe. Lembro-me que havia
sempre discussões sobre temas de interesse do grupo, da patrulha, da
sociedade, que estimulavam a troca de ideias, o diálogo, a divulgação de
informações e o saber escutar. Eram formas de estimular a curiosidade, a
atenção, o ser responsável e a consciência. (CAVALCANTE, 04/03/2013)

E foi nesse movimento de escotismo feminino que a fadinha Zilma Barbosa Gurgel foi

inserida pelo apoio de sua família e das Irmãs Clarissas a fim de cultivar seus dotes naturais

para a liderança, para desenvolver nela o desejo de iniciativa, promover no seu íntimo o

sentimento de desinteresse nas amizades, a compaixão pelos fracos e pelos pobres, o

entusiasmo por uma vida de correção e de zelo, enfim, tudo em nome do bem-estar dela e de

sua comunidade. A pedagoga Maria Junqueira Schmidt (1964) assim se manifestou sobre este

setor feminino do movimento:

20 Mundialmente, as Bandeirantes apareceram pela primeira vez em público no dia 4 de setembro de 1909, em
Londres, organizadas por Agnes Baden-Powell, irmã do pai do escotismo, Robert Baden-Powell, sendo
destinada à formação de meninas e moças - tendo um papel fundamental na ampliação e participação feminina
na sociedade da época. No Brasil o Movimento Bandeirante chegou no dia 30 de maio de 1919 como uma
proposta de educação pioneira, por acreditar na importância da mulher em assumir um papel mais atuante nas
mudanças da sociedade. Em 13 de agosto de 1919, realizou-se a cerimônia de promessa das 11 primeiras
bandeirantes brasileiras - data oficial de fundação do Movimento Bandeirante no Brasil. (THOMÉ, 2006)
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O bandeirantismo, no Brasil, tem sido autêntica escola de
responsabilidade e de elevação moral. Nossas jovens não encontram
melhor meio para corrigir os defeitos da idade e da época, tendência à
indisciplina e à futilidade, tirania do problema sexual ou da timidez,
insatisfação provinda de ambientes revoltantemente materialistas. O
bandeirantismo satisfaz os interesses profundos naturais e sobrenaturais,
incute no espírito ideais significativos. Forma a piedade, levando a viver
momentos de intenso fervor. Com efeito, são inesquecíveis as emoções da
oração da noite diante do fogo do conselho ou da missa campal nas
ocasiões de excursão. Aliás, a atmosfera de lealdade e de profundo anseio
de aperfeiçoamento moral e espiritual que emanam da vida bandeirante é
a sua fôrça e o segredo da pujança da sua irradiação. (SCHMIDT, 1964,
p. 226-227)

Por esse motivo, o Movimento Bandeirante satisfazia os interesses das escolas

confessionais femininas brasileiras no que tangia ao seu projeto de formação cristãs das

moças visto que ambas as instituições educativas mantinham um estreito vínculo como ficou

evidente em publicações dirigidas à instrução das moças e como atestaram as palavras da ex-

bandeirante Zilma Gurgel Cavalcante sobre os efeitos de sua convivência no escotismo

feminino: “Eu fui bandeirante e essa formação teve grande influência em minha profissão de

fé católica e na minha convivência social e política”. (CAVALCANTE, 17/08/2011)

Para corroborar esse estreito laço entre o Movimento Bandeirante e a Igreja Católica,

vale salientar que dentre as treze provas para o exame de ingresso na categoria de “Segunda

Classe” a que Zilma Barbosa Gurgel se submeteu foi incluída uma - a quarta prova -

inteiramente destinada ao envolvimento das bandeirantes com esta religião cristã. Nesta

quarta prova citava o que a candidata precisaria saber sobre os trâmites católicos como

“Preparar o altar e os paramentos para a Missa; saber as posições dos fiéis durante a Missa;

arrumar um quarto de doente para a comunhão” (FEDERAÇÃO DAS BANDEIRANTES DO

BRASIL, 1957, p. 4). Na mesma direção, o Código Bandeirante seguido por Zilma

contemplava, na sexta lei, que “A Bandeirante vê Deus na criação, protege as plantas e os

animais”. (FEDERAÇÃO DAS BANDEIRANTES DO BRASIL, 1957, p. 6)

Mas durante a fase elementar do curso primário da aluna Zilma Barbosa Gurgel, mais

especificamente no ano de 1949, quando ela cursava o 3º ano, um evento marcou sua história

de vida escolar para sempre, visto que seu bem-estar individual e coletivo nos muros do

Colégio Santa Isabel foi desestabilizado por motivo de sua reprovação na disciplina de

iniciação à matemática. Mas não foi o ensino e a aprendizagem dessa disciplina o motivo de

sua reprovação, como explicou sua irmã Neide Gurgel Ribeiro sobre o fato:
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Ela sempre foi uma menina muito sensível e as colegas dela descobriram
isso e passaram a cometer o que hoje se chama bullying [do inglês bully,
tiranete ou valentão], escanteando Zilma do grupo de amigas. Ela sofria
muito com esse isolamento, tinha picos de pressão baixa, desmaiava,
ficava muito triste. Devido a esta instabilidade emocional ela foi
reprovada em matemática e repetiu o 3º ano no próprio Colégio Santa
Isabel. (RIBEIRO, 17/08/2012)

Os motivos que geraram o mau rendimento no 3º ano primário e os sinais e sintomas

da violência escolar sofrida pela aluna Zilma Barbosa Gurgel narrados por sua irmã não foram

corroborados pelo discurso da própria personagem investigada que, por sua vez, não quis se

deter nas causas de seu fracasso escolar mas sim pormenorizar as consequências trazidas por

essa reprovação para sua vida doméstica, fato este relembrado por ela durante o lançamento

do seu livro “Aquisição de resiliência e do coping no estresse do luto na velhice” no Instituto

Cultural Rose Marie Muraro (ICRMRIO), mais de sessenta anos depois do ocorrido, e a

forma como seus pais se comportaram na época mediante essa situação de reprovação escolar:

Eu era muito estudiosa, a primeira da classe, mas no 3º ano primário eu
fui reprovada. O Colégio Santa Isabel era longe lá de casa e todo dia
papai ia nos buscar, mas nesse dia eu disse a ele que não fosse, pois eu
iria de carona para casa com minhas colegas. De carona eu não fui, fui à
pé os mais de três quilômetros que separavam o colégio de minha casa;
fui chorando, com as mãos geladas e pensando como dizer a papai e a
mamãe que eu, que sempre tinha sido a primeira da classe, estava
reprovada. E por causa dessa reprovação minha mãe me deu como castigo
não ir ao cinema 21 com a família por um ano e naquela época se passava
as séries nos cinemas nas segundas, quartas e sextas-feiras e, aos
domingos, íamos ver filmes com o papai. E meu pai me vendo chorando e
sofrendo porque estava perdendo a ida cinema, pois minha mãe
continuava a ir assistir as séries e filmes com a minha irmã durante a
semana e com papai aos domingos, ele disse que ia abrir uma conta para
mim na melhor livraria de Fortaleza para eu ler os livros que eu quisesse
durante a saída de mamãe e de Neide para o cinema. Ele me fez descobrir
que muitos dos filmes que assistíamos na época eram baseados nos
clássicos da literatura e que os livros continham mais beleza que os
filmes, pois estes eram apenas flashs dos romances. E eu achei
interessante porque depois que eu estava estudando resiliência eu descobri
que meu pai me tornou uma pessoa resiliente e me deu uma estratégia de

21 O cinema freqüentado pela família Gurgel era o Cine Familiar, situado na Praça dos Libertadores, no bairro
Otávio Bonfim, sendo um prédio anexo e pertencente a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, dirigida pelos
frades franciscanos. O citado cinema foi fundado por Frei Leopoldo em dezembro de 1935 a fim de exibir para
as famílias católicas do bairro de Otávio Bonfim e adjacências os filmes que fossem aprovados pela censura da
Igreja. O Cine Familiar foi fechado em agosto de 1968 por exigência do Reverendo Padre Provincial sob
alegação de que não dava mais renda à paróquia e sim prejuízo e problemas. O último filme exibido em sua sala
de projeção foi o western spaghetti “Os Bandoleiros do Mississipi” (ALE/FRA/ITA, 1964).
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coping que depois eu vou usar com o Mourão. Olha aí a história se
repetindo. (CAVALCANTE, 31/10/2011)

Essa imagem de Zilma Barbosa Gurgel como uma aluna estudiosa, perfeita e que não

poderia fracassar foi quebrada mediante sua reprovação no 3º ano primário, fato este

compreensível mediante sua dificuldade em assimilar o conteúdo da disciplina de matemática,

como atestado por ela mesma e sua irmã Neide Gurgel Ribeiro em citações anteriores.

Contudo, a tendência em explicar esse momento escolar de Zilma como fruto de um

comportamento anti-social de suas colegas de turma poderia, também, ser uma tentativa de

sua irmã para preservar a imagem dela como uma personagem histórica livre de fragilidades.

Ao findar o 4º ano do curso elementar do ensino primário no ano de 1951, a estudante

Zilma ingressou no curso primário complementar preparatório ao exame de admissão ao

ginásio do próprio Colégio Santa Isabel, sendo acrescentados ao currículo anterior, pelo artigo

8º da Lei Orgânica do Ensino Primário, os seguintes grupos de disciplinas e atividades

educativas não formais: leitura e linguagem oral e escrita; aritmética e geometria; geografia e

história do Brasil, e noções de geografia geral e história da América; ciências naturais e

higiene; conhecimentos das atividades econômicas da região; desenho; trabalhos manuais e

práticas educativas referentes às atividades econômicas da região; canto orfeônico; e educação

física. As alunas do sexo feminino cursariam, ainda, noções de economia doméstica e de

puericultura. (BRASIL, 1946a)

No ano de 1952 a aluna Zilma Barbosa Gurgel se preparava para realizar o exame de

admissão22, linha divisória decisiva entre o seu curso primário - que inculcou nela noções

fundamentais - e o curso ginasial - que daria a ela uma cultura humanística - que era, na

época, o objeto de desejo da classe média em ascensão, especialmente a pequena burguesia,

desejo esse almejado pelo casal Gurgel - proprietários de uma padaria - para que sua filha

Zilma adentrasse no mundo do trabalho com as melhores qualificações possíveis.

Esse “divisor de águas” que iria permitir a Zilma Barbosa Gurgel a sua senha de

acesso ao curso ginasial consistia em uma prova que verificava o conteúdo aprendido por ela

nas disciplinas de português, matemática, geografia, história e ciências naturais. Após sua

22 O exame de admissão ao ginásio foi instituído pela Reforma Francisco Campos a partir do Decreto nº 19.890
de 18 de abril 1931, que determinava o acesso ao ensino secundário em nível nacional, cujo conteúdo e a forma
das provas assim ficaram definidos em seu artigo 22: “O exame de admissão constará de provas escritas, uma de
português (redação e ditado) e outra de aritmética (cálculo elementar), e de provas orais sobre elementos dessas
disciplinas e mais sobre rudimentos de Geografia, História do Brasil e Ciências Naturais”. (BRASIL, 1931, p.4)
Esse exame vigorou na história da educação brasileira até o ano de 1971, sendo extinto pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971).
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aprovação no citado exame de admissão, Zilma adentrou no primeiro ciclo do ensino

secundário no Colégio Santa Isabel, definido pela Lei Orgânica do Ensino Secundário vigente

como curso ginasial, ou seja, pelo Decreto-Lei nº 4.244, que vigorava desde 09 de abril de

1942, sendo mais conhecida como Reforma Capanema23.

Esse espírito de seletividade do 5º ano do curso primário vivenciado pelos estudos

preparatórios de Zilma para o exame de admissão no curso ginasial era um reflexo do caráter

elitista da educação secundária do Brasil legalizada pelos dispositivos da aludida reforma

educacional, que não atendia aos anseios de mobilidade social vertical pela educação, como

almejava a emergente classe média situada nos centros urbanos industrializados na década de

1950, e muito menos facilitava aos seus membros mais jovens a participação de sua classe

social de origem nas esferas de poder.

Porém, mesmo com esta seletividade e, consequentemente, a dificuldade de acesso ao

ensino secundário que, por sua vez, tornava mais distante o sonho de ingressar no ensino

superior, essa mesma pequena burguesia e parte dos jovens das camadas populares

pressionavam o sistema público de ensino a abrir mais vagas e, concomitantemente, invadiam

as escolas privadas, pressionando a sua expansão, em busca de status social para seus filhos,

como no caso do projeto educacional engendrado pela família Gurgel ao matricular suas filhas

em escolas confessionais católicas particulares em detrimento das escolas públicas, gratuitas e

laicas de Fortaleza/CE.

Ao considerar essa expansão do ensino secundário nos anos 1950 e a perda de terreno

das escolas públicas para as escolas particulares devido à pressão da classe média brasileira

frente a uma legislação educacional que bloqueava o acesso de seus filhos à universidade por

se delimitar em estamentos e em um currículo rígido e propedêutico, o então diretor do

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o educador Anísio Teixeira, classificava esse

processo de expansão como “inevitável” ao atestar que a educação brasileira estava mudando,

mas que isso não se tratava de perda na qualidade do ensino secundário, mas somente de uma

“modificação institucional”, visto que a escola secundária estava perdendo seu caráter elitista

23 Gustavo Capanema Filho (1900-1985) foi nomeado ministro da pasta da Educação e Saúde Pública no
Governo de Getúlio Vargas no ano de 1934, permanecendo no cargo até o ano de 1945. Próximo do término de
seu mandato, o ministro Capanema realizou uma reforma no ensino secundário brasileiro que passava a ter um
primeiro ciclo de quatro anos de duração, denominado ginasial, e um segundo ciclo de três anos, que podia ser o
curso clássico ou o científico. Assim, este último ciclo, que na reforma Francisco Campos apresentava três
opções, passou a ter apenas duas. Essa reforma fez com que o segundo ciclo do ensino secundário brasileiro se
tornasse um “corredor” de passagem para o ensino superior, visto que somente esse curso permitia aos jovens
privilegiados da época a entrada, mediante prestação dos exames de licença, na universidade. Esses jovens foram
denominados pelo próprio ministro Capanema como “as personalidades condutoras” do país. (BRAGHINI,
2005)
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de educação clássica para se transformar em uma escola popular, prenunciando o fim da Era

Capanema. (TEIXEIRA, 1955, p.10)

Em meio às mudanças históricas ocorridas no Brasil desenvolvimentista dos anos

1950, no campo educacional prevalecia como ponto norteador das bases da organização do

ensino secundário a Lei Gustavo Capanema cujos currículos estabelecidos aos cursos

demonstravam uma preocupação excessivamente enciclopédica e a predominância das

matérias de cultura geral e humanística (Quadro 01) como atestada pelas disciplinas cursadas

por Zilma Barbosa Gurgel durante os quatro anos do curso ginasial do Colégio Santa Isabel

vividos por ela entre os anos de 1953 e 1956.

Quadro 01 - Número de aulas semanais das disciplinas do curso secundário fundamental do Curso
Ginasial pela reforma de 1942.

Fonte: SOUZA, 2009, p.82.

Além dessas disciplinas do currículo orientado às escolas públicas e privadas

brasileiras pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, a aluna Zilma Barbosa Gurgel cursou,

ainda, a matéria de ensino religioso no Colégio Santa Isabel, sendo lícito o ensino desse

tópico nos estudos do primeiro e do segundo ciclo, como constava no artigo 21 da referida lei.

(BRASIL, 1942)

Disciplinas Séries (Curso Ginasial)

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série
I – Línguas
1. Português

4 3 3 3

2. Latim 2 2 2 2
3. Francês 3 2 2 2
4. Inglês - 3 3 3
II – Ciências
5. Matemática

3 3 3 3

6. Ciências naturais - - 3 3
7. História geral 2 2 - -
8. História do Brasil - - 2 2
9. Geografia geral 2 2 - -
10. Geografia do Brasil - - 2 2
III – Artes:
11. Trabalhos manuais

2 2 - -

12. Desenho 2 2 1 1
13. Canto orfeônico 1 1 1 1
14. Educação física 2 2 2 2
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Esse Decreto-Lei nº 4.244, que vigorou até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional no dia 20 de dezembro de 196124, também dispunha sobre o ensino

secundário feminino, lugar do ensino secundário livresco a que Zilma teve acesso, cujas

prescrições especiais assim determinavam a organização do cotidiano escolar do Colégio

Santa Isabel nos anos 1950:

1. E' recomendavel que a educação secundária das mulheres se faça em
estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina. 2. Nos
estabelecimentos de ensino secundário freqüentados por homens e
mulheres, será a educação destas ministrada em classes exclusivamente
femininas. Este preceito só deixará de vigorar por motivo relevante e dada
especial autorização do Ministério de Educação. 3. Incluir-se-á, na
terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos
clássico e científico, a disciplina de economia doméstica. 4. A orientação
metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade
feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar. (BRASIL, 1942,
p.6-7)

De fato, o currículo em vigor pela Reforma Capanema reforçou muitas das posições

propagadas pelos educadores ligados às escolas particulares e setores da Igreja Católica que

vinham, desde os anos vinte, defendendo princípios educacionais como a liberdade de ensino,

a autonomia das escolas, a educação religiosa e moral, a valorização dos estudos clássicos e a

defesa de uma sólida cultura geral em detrimento dos educadores leigos partidários da cultura

científica no ensino secundário. Por outro lado, não se podia desconsiderar que boa parte dos

ginásios e colégios existentes no país até a década de 1960 eram mantidos por congregações

religiosas. A defesa do humanismo enraizado nas tradições cristãs não era apenas o apego ao

passado, mas a disputa de interesses no campo da educação e da cultura. (SOUZA, 2009)

Do ponto de vista das escolas confessionais particulares nos anos 1950, período em

que Zilma Barbosa Gurgel foi aluna do curso ginasial e, posteriormente, do curso normal no

Colégio Santa Isabel, além da defesa do currículo humanístico como plataforma sobre a qual

os jovens católicos deveriam construir sua base cultural geral e desenvolver suas forças

espirituais a fim de ascender socialmente para ocupar os espaços de poder e reafirmar a

importância desses mesmos espaços confessionais no cenário educacional brasileiro,

existiram outros movimentos em busca da formação de um ethos moral que propusesse o

24 “A organização do ensino secundário foi bastante inovada com a Lei de Diretrizes e Bases, particularmente no
que se refere ao currículo. Porém, a nova lei não impôs, como a antiga legislação, uma estrutura rígida e única
para todas as escolas secundárias do país. Ao contrário, rompeu, definitivamente, com a padronização que
vigorava nesse ramo de ensino” (WEBERE, 1960, p.19)
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estabelecimento de um elo entre os próprios jovens católicos e a difusão dos princípios do

cristianismo dentro da cultura escolar brasileira.

Nesse sentido, o ensino secundário nos estabelecimentos católicos brasileiros entre os

anos 1950 e 1960 redundou em uma transformação profunda dos valores e da mentalidade e

no abalo da hegemonia católica frente às propostas republicanas secularistas e

modernizadoras de um ensino secundário de cunho técnico-científico, abalo este que fez a

própria Igreja Católica buscar novos espaços de socialização de seus estudantes,

principalmente do seu segmento feminino, como a inclusão do Movimento Bandeirante e da

Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF) em suas atividades extraescolares.

E além de ser bandeirante em sua infância e adolescência como estudante católica do

Colégio Santa Isabel, a normalista Zilma Barbosa Gurgel foi militante no movimento

secundarista da Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF)25 entre o final dos anos 1950

e início dos anos 1960.

Até seu desmantelamento no ano de 1968, a Juventude Estudantil Católica Feminina

(JECF) no Brasil teve como ação precípua despertar nas jovens colegiais leigas - desde que

iniciou suas atividades efetivamente no ano de 1937 - a difusão do cristianismo nas escolas

secundárias e no seu entorno, sendo caracterizada como uma organização de moças que

estavam fora das congregações religiosas, mas vinculadas a uma Associação Católica, cuja

missão catequética era “formar o laicato católico [feminino] para colaborar na missão sublime

da Igreja: salvar almas, pela cristianização dos indivíduos, da família e da sociedade”. (ARY,

2000, p.118)

Essa percepção da Igreja Católica de ver no ensino secundário brasileiro um lugar

privilegiado de atuação das militantes da JECF, em especial, voltava-se não apenas à

formação de suas lideranças leigas, mas por ter percebido ser a escola um lugar estratégico

para inculcar seus princípios cristãos e, consequentemente, arregimentar mais jovens

disciplinadas e obedientes às orientações da Igreja.

25 A Juventude Estudantil Católica foi um ramo do apostolado da Ação Católica no Brasil dirigido para a
mocidade secundarista que, por sua vez, começou a existir oficialmente através do documento chamado
‘Mandamentos dos Bispos do Brasil’ publicado em 09 de junho de 1935. Com a promulgação dos novos
Estatutos da Ação Católica Brasileira em 1950, esta se dividiu em Juventude Masculina Católica (que se
subdividia em Juventude Agrária Católica; Juventude Estudantil Católica; Juventude Independente Católica;
Juventude Operária Católica; Juventude Universitária Católica) e Juventude Feminina Católica (que era dividida
em Juventude Agrária Católica Feminina; Juventude Estudantil Católica Feminina; Juventude Independente
Católica Feminina; Juventude Operária Católica Feminina; Juventude Universitária Católica Feminina). (ARY,
2000)
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Essa formação de líderes naturais pela ação da Juventude Estudantil Católica Feminina

(JECF), desvinculadas de partidarismos políticos, também prenunciava a preocupação da

Igreja Católica com a perda de fiéis e com a sobrevivência de seu próprio sistema de ensino

privado frente à expansão do sistema de ensino público, laico e gratuito, sendo que a segunda

preocupação pode ser compreendida como uma consequência da primeira.

Nesse sentido, para reverter esse quadro de perda de poder e, ao mesmo tempo, de

formar uma militância juvenil feminina dentro dos espaços escolares, a Ação Católica

brasileira, sob o discurso de qualificar seu sistema de ensino - privado e religioso - criou a

estratégia de conformar seus fiéis, desde muito cedo, aos seus dogmas e princípios

pedagógicos. (PÉREZ, 2007)

Ou seja, não era com a qualidade do ensino secundário que a Igreja Católica se

preocupava, mas com a difusão de seus princípios cristãos através da organização do

movimento estudantil em torno da evangelização de seus alunos e alunas, preferencialmente

daqueles inseridos em seus estabelecimentos confessionais.

E esse foi o caso da normalista Zilma Barbosa Gurgel do Colégio Santa Isabel e

paroquiana da Igreja Nossa Senhora das Dores, situada no bairro Otávio Bonfim em

Fortaleza/CE, fundada por frades franciscanos menores em 1932, sob o desejo do Arcebispo

de Fortaleza da época, Dom Manoel da Silva Gomes, que entrou na militância da JECF em

busca de se constituir como uma ‘jecista exemplar’26 entre os anos de 1957 e 1964, ano em

que ela ingressou no curso normal e que deixou o movimento estudantil e se dedicou

exclusivamente as práticas catequéticas como líder do grupo de jovens da referida paróquia

fortalezense, respectivamente, como atestaram as palavras de sua irmã Neide Gurgel Ribeiro

sobre o assunto:

A Zilma liderou o movimento da Juventude Estudantil Católica em
Fortaleza nos anos 1950 e 1960 e, após o golpe militar de 1964, quando o
movimento foi dizimado pelos militares após um encontro desses jovens
na Bahia, onde até amigos de Zilma foram presos e depois exilados para
outros países, como o caso de uma amiga dela, a Rute [Cavalcante, assim
como os cearenses Frei Tito de Alencar e Paulo Lincoln Carneiro Leão
Matos], que foi exilada para a Alemanha. Zilma só não foi a esse encontro
porque eu pedi a meu pai para não deixá-la ir, pois eu tive medo dela ser
presa. Mas mesmo com o fim do movimento, a Zilma continuou liderando
no grupo de jovens da igreja [Nossa Senhora das Dores] de Otávio
Bonfim. (RIBEIRO, 17/08/2011)

26 “O modelo da ‘jecista exemplar’ era exigente: esquecer de si mesma, devotamento radical, serviço,
obediência, amizade, pureza, pobreza, responsabilidade, ascetismo religioso (e político), ação, engajamento e
mandamento.” (ARY, 2000, p. 118)
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Vale salientar que assim como as escolas confessionais e privadas em que Zilma

circulou durante a sua infância e adolescência sob os desígnios da instrução católica emanada

dos valores humanísticos das Irmãs Clarissas, outra instituição educativa franciscana também

marcou presença tanto em sua formação cristã quanto em sua conformação como liderança

jecista, qual seja, a Igreja Nossa Senhora das Dores, conduzidas por frades menores da

Primeira Ordem de São Francisco, também de origem alemã.

Foi nessa paróquia situada em seu bairro natal que Zilma professava sua fé católica

através de atividades distintas e complementares como freqüentar as missas, participar do

grupo de jovens e até ao comparecer as sessões do Cine Familiar, que surgiu no bairro de

Otávio Bonfim pelas mãos dos frades da referida igreja para neutralizar e contrabalançar as

fitas apresentadas no Cine Odeon, localizado em frente ao Cine Familiar na mesma Praça dos

Libertadores, que, no entender dos frades, exibiam os filmes sem levar em consideração à

censura católica as películas que atentavam contra a moral e os bons costumes cristãos que,

por sua vez, eram publicizadas semanalmente no Jornal O Nordeste.

Para atestar a importância da família Gurgel como modelo de família subserviente aos

preceitos católicos, os frades franciscanos da Igreja Nossa Senhora das Dores guardavam

assentos reservados para que seus membros assistissem aos filmes recomendados por eles a

fim de inculcar em seus representantes mais jovens os princípios que um bom cristão deveria

seguir. Sobre esse fato assim a paroquiana Zilma Gurgel Cavalcante rememorou:

O Cine Familiar fazia parte da Paróquia de Nossa Senhora das Dores do
Bairro de Otávio Bonfim. Frei Teodoro, padre alemão e diretor da
Comunidade dos Franciscanos nos anos 1950 e 1960, era responsável
pelos filmes exibidos no Cine Familiar. Foi neste cinema que Tarcísio
Tavares [publicitário cearense que juntamente com o empresário Maurílio
Arraes] conseguiu implantar o Cinema de Arte em Fortaleza [arrendando
o Cine Familiar às segundas-feiras para exibir filmes de arte entre os anos
de 1966 e 1970]. Vinham pessoas apaixonadas pela arte cinematográfica
de todos os bairros de Fortaleza. Lotava! A nossa família da Padaria
União e a da Farmácia assistiam aos filmes em um espaço privilegiado,
no camarote dos frades. Era uma deferência muito grande na época.
(CAVALCANTE, 28/02/2013)

Nesse mesmo período em que Zilma freqüentava o Cine Familiar da Igreja Nossa

Senhora das Dores entre as décadas de 1950 e 1960, a JECF, da qual ela fazia parte como

liderança estudantil, adotou o método de trabalho dos outros movimentos da Ação Católica

brasileira a fim de melhorar a atuação de apostolado de suas militantes no meio social, qual

seja, o método ‘Ver-Julgar-Agir’, onde nessas três fases, a militante jecista deveria
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desenvolver uma visão bem concreta da realidade na qual estivesse imersa a partir da

observação; depois de ver ela deveria comparar a realidade existente com os princípios do

Evangelho para atuar como modelo de Cristo no mundo; e só depois iria procurar soluções

reais para os problemas reais através de atividades de massa, como as campanhas,

conferências, penetração das militantes nos grêmios estudantis, clubes e na política nacional

estudantil, além de atividades extra-colegiais, como levar às pessoas das camadas populares a

mensagem de justiça social por meio do apostolado, da evangelização e do debate dos

problemas sociais da época. (DICK, 1998)

Portanto, a presença da jecista Zilma Barbosa Gurgel entre os muros do Colégio Santa

Isabel no final dos anos 1950 também a fez assumir outro papel de liderança como presidente

do Grêmio Estudantil local durante a segunda e a terceira série do curso ginasial. Essa atuação

de Zilma em várias frentes como líder católica e estudantil fez parte de seu processo de

apostolado, apoiada pelos líderes eclesiásticos da JECF do Ceará como o Padre Tarcísio

Santiago27 e pela leiga Vera Barreiras mais no plano do conhecimento e não no da ação

política, ou seja, a Igreja defendia ser importante para a presidente do Grêmio e jeicista Zilma

Barbosa Gurgel conhecer o campo da atuação política, mas também a proibia de se envolver

em atividades políticas partidárias, principalmente as de esquerda.

Ou seja, a permanência dela como presidente do Grêmio estudantil do Colégio Santa

Isabel e como militante da Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF) da Arquidiocese

de Fortaleza era menos para pensar nas necessidades e interesses dos estudantes e mais para,

sem retirá-la do seu meio secundarista, cristianizar a cultura de sua instituição escolar. Logo,

sua permanência nesses espaços evangelizadores e, ao mesmo tempo, políticos foram

consequências históricas do movimento político estudantil secundarista engendrado pelos

reformistas da Igreja a fim de exercer pressão constante na defesa dos interesses educacionais

católicos como a liberdade de ensino, a autonomia das escolas e a educação religiosa e moral

ao mesmo tempo em que reafirmavam a caracterização da Igreja - representada pela atuação

de seus movimentos leigos - como partido.

Sobre como se davam as orientações para as práticas da jecista Zilma Barbosa Gurgel

que conformaram a cultura do movimento estudantil secundarista do Colégio Santa Isabel sob

27 “Nesse período a Ação Católica no Nordeste tinha uma forte liderança na região, não só por ter a pessoa de
Dom Hélder Câmara como Assistente Nacional e de Almeri Bezerra de Mello, que se tornara  Secretário
Assistente da Região, sediada em Recife, mas também no Ceará, pelos sacerdotes Arquimedes Bruno, Tarcísio
Santiago e Dom Fragoso, então bispo da Diocese de Crateús. [...] A JEC era dirigida pelo então padre Tarcísio
Santiago e recebia, ainda, a orientação e apoio do então padre Arquimedes Bruno”. (CORTEZ, 2005, p.52)
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as bases do cenário nacional-desenvolvimentista e a emergência de um catolicismo de

esquerda, nos anos 1950 e 1960, ela assim nos relatou sobre seu cotidiano:

Tive o privilégio de fazer parte da Ação Católica pela Juventude
Estudantil Católica Feminina [JECF]. As reuniões da JECF eram no
Colégio Santa Isabel e os grandes encontros eram no colégio também.
Fui líder de classe, depois presidente de Grêmio. E aos poucos a menina
tímida foi cedendo lugar a líder que contagiava pelo amor e entusiasmo de
fazer um catolicismo mais atuante e social. Em estudo de grupo da
JECF, sob orientação de Padre Tarcísio Santiago e Vera Barreiras, líamos
e estudávamos os textos de Paulo Freire, Padre Lebret e Jacques Maritain.
Bebíamos sedentas o Cristianismo humanista, os princípios de uma
política social da Igreja Católica. (CAVALCANTE, 28/02/2013)

No que se refere à JECF, a sua instalação deveria ser para a Ação Católica brasileira,

um dever em todos os colégios confessionais e as religiosas deveriam facilitar seu

funcionamento, proporcionando as jecistas lugar condigno e horário adequado dentro de sua

vida escolar a fim de desenvolver sua ação apostólica e evangelizadora, fazendo uso do

entusiasmo característico da juventude, para transformar o meio em que estivessem inseridos

por meio de seu engajamento em movimentos sociais. E a primeira missão da militante jecista

Zilma Barbosa Gurgel começava com a transformação das mentalidades de suas próprias

colegas secundaristas como ela citou a seguir:

Eu como membro da JEC era uma militante. E esta palavra ‘militante’,
naquela época, estava grávida de conteúdo e de significado. Assim, eu
tinha o objetivo de transformar a mentalidade das meninas burguesas que
freqüentavam o nosso colégio em meninas conscientes que tinham um
papel social e uma missão política. Aprendi na JEC que a mudança é um
processo lento e que exige paciência e perseverança. Leveza no trato.
Deve haver respeito e delicadeza neste processo. Se não houver, estrompa
tudo. E a beleza do processo se quebra. (CAVALCANTE, 04/03/2013)

Para operacionalizar essa mudança, as militantes da JECF do Colégio Santa Isabel

entraram em contato com pensadores católicos e suas obras que articulavam temas como

educação, política e religião, a fim de embasar teoricamente sua ação apostólica pelo método

‘Ver-Julgar-Agir’.

Foi nesse tempo que Zilma Barbosa Gurgel estudou a bibliografia de Paulo Freire,

educador brasileiro, com ênfase no “Método Paulo Freire” e a alfabetização como acesso ao

direito político; leu a obra de Padre Louis-Joseph Lebret, economista e sacerdote dominicano

francês, sobre a preocupação da Igreja Católica com relação ao desenvolvimento social dos

países pobres, entendido por ele como o desenvolvimento da pessoa e dos grupos sociais nos
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quais ela está inserida; e foi guiada pela literatura de Jacques Maritain, filósofo francês de

orientação católica, mais especificamente sobre o pensamento tomista, que influenciou a

ideologia da democracia cristã no início do século XX, sendo este autor o que mais

influenciaria as ações da JECF da qual Zilma fez parte, como asseguram suas palavras abaixo:

Jacques Maritain era o nosso guia principal na JEC. Foi um filósofo
francês que definiu em sua obra a necessidade de autonomia do cidadão
como fruto de uma prática social e política na conquista pautada na
liberdade que nos conduzia a um ideal histórico concreto e ao trabalho de
formação e de educação dos cidadãos. Era uma nova Cristandade na
construção de uma sociedade mais justa, mais humana. Nesta sociedade
comportaria o ecumenismo. A convivência fraterna entre católicos e não
católicos, entre cristãos e não cristãos. Maritain sugeria uma espécie de
transformação na Igreja, na política e na sociedade. Era um movimento
estudantil, liderado pela Ação Católica que visualizava uma nova
sociedade. Este movimento foi antes do golpe de 1964. A ênfase especial
era dada a vida em grupo, a verdadeira fraternidade. (CAVALCANTE,
28/02/2013)

Mas esse tipo de transformação social dentro e fora da Igreja em busca de justiça

social proclamado pelos autores católicos vinculados ao pensamento social de esquerda não

estava nos planos dos novos líderes eclesiásticos da Ação Católica brasileira a partir do ano de

1952, ano em que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) passou a controlar as

práticas da JECF em prol de um não engajamento político-partidário dos Movimentos de

Juventude frente à situação política brasileira após o golpe militar de 1964.

Quando a hierarquia eclesiástica da CNBB percebeu que suas lideranças leigas

encontravam-se divididas entre as que permaneciam na proposta de apenas cristianizar o meio

social e as que pretendiam, através da cristianização, conscientizar os indivíduos de suas

responsabilidades políticas e sociais, preferiu desmantelar os movimentos da Ação Católica

que se caracterizavam como partidos políticos.

Para Pérez (2007), por esse motivo a Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF)

foi se desmantelando até extinguir suas atividades em 1968. Entretanto, seu legado cultural

para aquelas jovens católicas formadas em suas hostes estudantis entre os anos 1950 e 1960

deixou marcas profundas em suas histórias de vida. E no caso da professora Zilma Gurgel

Cavalcante, conformada em cristianizar suas colegas nos muros do Colégio Santa Isabel sem

se envolver com a politização partidária do movimento da JECF durante sete anos de sua vida

escolar, as marcas deixadas por essa atuação como liderança estudantil católica foram assim

resumidas por elas:
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Eu fui bandeirante, presidente de grêmio estudantil e do JEC. Foi uma
experiência de grupo, de liderança, social e política extraordinária. E tive
também uma sólida formação cristã que me ensinou que o verdadeiro
líder é aquele que forma seus liderados para a autonomia e para a
criatividade. Então cada aluno meu do Curso de Especialização em
Gerontologia e do Grupo de Estudos fundou seu próprio núcleo de
atividades gerontológicas sem precisar me dar satisfação. Eu dava linha a
eles, mas não ficava segurando os cordéis. Todos eles - e esses alunos
foram em torno de 67 pessoas nesses quase vinte e cinco anos de
Universidade Sem Fronteiras - todos eles ocuparam lugares chave na
Gerontologia do Ceará - SBGG, Conselho Municipal do Idoso, UECE,
Faculdade Ateneu - e nesse momento de crescimento deles eu me sentia
como uma mãe que criou seus filhos para a maturidade [...] eu vi que se
eu morresse o movimento da Gerontologia não morreria junto comigo,
que ele continuaria pelo trabalho de meus alunos, que também estavam
multiplicando meu trabalho em outros lugares [...] e eu fico feliz com o
sucesso deles, pois é como se fosse o sucesso dos meus filhos.
(CAVALCANTE, 17/08/2011)

Esse depoimento da professora Zilma Gurgel Cavalcante revelou em nossa tese de

doutoramento em Educação que suas práticas como bandeirante, jecista e líder de movimento

estudantil durante sua história de vida no Colégio Santa Isabel foram produtoras de

significados para ela e, consequentemente, influenciaram em suas decisões para a

configuração da cultura escolar da Unisf visto que, em seus discursos em torno da história de

criação dessa primeira instituição escolar para pessoas idosas no Brasil, ela atribuiu sua

vocação como docente e gerontóloga como uma missão de amor ao próximo que, no caso,

eram as pessoas com mais de 60 anos de idade que estavam à margem da sociedade

fortalezense.

Enfim, a compreensão de sua história de vida familiar como também o alcance de sua

fé católica professada por ela através de seu protagonismo juvenil na evangelização por meio

de movimentos católicos como o Bandeirantes, JECF e Grêmio Estudantil e a vivência dela

em espaços escolares supervisionados por congregações católicas femininas foi necessária

para se entender as condições das escolhas profissionais de Zilma Gurgel Cavalcante em torno

do exercício do magistério e, posteriormente, em sua formação como gerontóloga e fundadora

da Unisf.
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SEGUNDA PARTE

O MAPA (AUTO)BIOGRÁFICO DA FORMAÇÃO DOCENTE DE ZILMA GURGEL

CAVALCANTE E A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS

CAPÍTULO 3

O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR COMO CONSTITUTIVO DA PRODUÇÃO DA

VIDA DOCENTE DE ZILMA GURGEL CAVALCANTE

3.1 As memórias da normalista Zilma Barbosa Gurgel e suas primeiras experiências no

exercício do magistério como professora primária

No tocante ao desenvolvimento de sua vida escolar em busca de mobilidade social por

meio de sua profissionalização, movimento esse tencionado por sua família e encetado pelo

projeto educacional formativo e evangelizador das Irmãs Clarissas do Colégio Santa Isabel, a

jovem Zilma Barbosa Gurgel, no ano de 1957, ingressava como normalista neste mesmo

espaço católico feminino em que ela circulava desde a década anterior, como aluna do ensino

primário.

Segundo Santana Filho, Santana e Campos (2010), a Escola Normal do referido

colégio católico implantado pelas Irmãs Clarissas foi constituído no ano de 1948, funcionando

com apenas 05 (cinco) alunas, no intuito de habilitá-las para atuar no ensino primário com

alunos na faixa etária dos 07 aos 10 anos, ou seja, como professoras das turmas de jardins-de-

infância (com crianças entre 03 e 06 anos), nas escolas maternais (com infantes dos 02 aos 03

anos), nas classes pré-escolares anexas a grupos escolares (com alunos a partir dos 06 anos)

como também nas creches das redes de ensino da Educação Infantil do Estado do Ceará.

Vale destacar que as atividades desta escola normal foram suspensas no ano de 1971,

como resultado das disposições da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º graus (Lei

nº. 5.692/71) referentes à profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º grau que,

por sua vez, tirou o status de “escola” e, mesmo, de “curso”, deste tipo de instituição de

ensino, diluindo-os em um tipo de habilitação profissional do ensino de segundo grau, a

chamada Habilitação Específica para o Magistério (HEM), ou mesmo extinguindo-os, como

no caso em questão.28

28 Pela nova estrutura de organização do ensino primário e secundário instituída pela Lei nº. 5.692/71, as Escolas
Normais desapareceram e, em seu lugar, foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do
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Nove anos após a inauguração da Escola Normal do Colégio Santa Isabel, Zilma

Barbosa Gurgel continuava como uma de suas alunas externas ao se tornar uma de suas

normalistas, com o intuito de se habilitar como professora da Educação Infantil. Nessa época,

o citado colégio era dirigido pela Irmã Epifânia que, por sua vez, como gestora escolar, seguia

as bases de organização dos cursos normais definidas pelo Decreto-Lei nº. 8.530/46,

conhecido com Lei Orgânica do Ensino Normal.

Segundo os dispositivos da supracitada lei orgânica, o ensino normal brasileiro ficaria

dividido em 02 (dois) ciclos - cujo primeiro, em 04 (quatro) anos, formariam os regentes de

ensino primário, enquanto o segundo, com duração de 03 (três) anos, formariam os

professores primários - sendo realizado em 03 (três) tipos de estabelecimentos - o curso

normal regional, a escola normal e o instituto de educação. No caso específico do Colégio

Santa Isabel, este possuía uma Escola Normal destinada a dar o curso de segundo ciclo desse

tipo de ensino, correspondendo ao ciclo ginasial do ensino secundário.

Ao narrar sobre os motivos de sua opção pelo ingresso no segundo ciclo do ensino

normal, assim Zilma Gurgel Cavalcante se referiu a sua vocação, associada a uma visão

mistificada do processo educativo:

Porque sempre senti que a minha vocação era ser professora. Foi
realmente vocação. Veja, estou aposentada e não tenho coragem de deixar
minha sala de aula na Unisf. Tenho verdadeiro prazer em estudar e em
preparar aulas. Ministrar aulas, passar meus conhecimentos e aprender
com meus alunos, esta boa comunicação e relacionamento, para mim, é
amor (CAVALCANTE, 04/03/2013).

Para além do discurso da personagem histórica (auto)biografada em questão sobre a

natureza amorosa de sua vocação pedagógica tida como missão, alocução essa impregnada

pela influência da missão caritativa das Irmãs Clarissas em ajudar ao próximo, é sabido que

no contexto educacional brasileiro entre as décadas de 1950 e 1960, a opção pela formação

profissional para a docência na Educação Infantil, no nível de ensino secundário, era o único

caminho que a sociedade da época oferecia às jovens que desejassem um futuro diferente

daquele confiado às gerações femininas anteriores, qual seja, o espaço doméstico e não os

espaços públicos do mundo do trabalho.

magistério de 1º grau. Esse movimento de profissionalização do ensino de 2º grau, para Cunha e Góes (1985,
p.68) resultou no fato de que "[...] o curso de formação de professores primários foi transformado em apenas
mais uma habilitação do elenco oferecido pelas escolas para onde iam os alunos que, por suas notas, não
conseguiam vagas nas turmas de habilitações mais atraentes. Isso, mais o currículo aguado da habilitação,
tiveram danosas conseqüências para a qualidade do ensino normal”. A Lei nº. 7.044/82 revogou a
compulsoriedade profissionalizante do ensino de 2º grau em território nacional.
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Logo, no imaginário popular brasileiro nacional desenvolvimentista, alimentando pelo

discurso das instituições católicas femininas que dispunham de escolas normais, as mulheres

eram as pessoas que tinham vocação para o magistério, a elas imputadas por dever ou

natureza, por sua amorosidade, dedicação e inclinação maternal, estando associada também a

uma visão mistificada e missionária do processo educativo, como se pode observar no

discurso de Zilma Gurgel Cavalcante sobre suas motivações para escolher o magistério como

primeira opção profissional. Ela afirmou ainda que sua escolha foi feita “ [...] porque eu

gostava de ajudar as pessoas a aprender. Ver o olhar da criança se iluminar quando ela

compreendia e aprendia um assunto” (CAVALCANTE, 04/03/2013).

Diante de tal narrativa sobre os aspectos de sua vida escolar como normalista, foi

possível afirmar que essa identificação de Zilma Barbosa Gurgel com a docência foi uma

construção histórica, representativa das lutas materiais e simbólicas travadas entre homens e

mulheres de seu tempo como normalista, as quais foram delimitando uma identificação entre

a docência e a “natureza” da mulher como responsáveis pela educação das crianças.

E, particularmente, no seio da família Gurgel, esse projeto educativo de (con)formação

de suas representantes mulheres em professoras primárias, desde sua avó paterna Zabelinha,

professora leiga da zona rural de Jaguarana/CE, passando por suas tias Efigênia e Leonor que

cursaram o ensino normal, anos antes, no mesmo Colégio Santa Isabel, a adolescente Zilma

Barbosa Gurgel foi compelida a adotar esse projeto profissional engendrado pelos parâmetros

sócio-culturais determinados e determinantes da elaboração de regimes e jogos de verdade,

tendo em vista uma perspectiva foucaultiana29, como no caso da feminização do magistério

brasileiro, e adotado pelos membros mais velhos de sua família, como ela mesma reportou

durante as entrevistas para constituição das fontes orais da presente tese de doutoramento em

Educação: “Era desejo de mamãe que suas filhas tivessem a mesma formação que ela tivera

com as Irmãs Clarissas no Canindé/CE. Por outro lado, o Colégio [Santa Isabel] ia até o Curso

Normal” (CAVALCANTE, 04/03/2013).

Vale rememorar que a mãe e as tias mais velhas de Zilma Barbosa Gurgel estudaram

até o curso primário no Educandário Santa Clara, situado na cidade de Canindé/CE, cujo

projeto educacional, moldado pelo contexto sócio-cultural da época para elas e adotado por

29 Segundo Foucault, cada sociedade possui seu próprio regime de verdade, ou seja, cada sociedade acolhe um
tipo de discurso como sendo verdadeiro. Esse discurso escolhido não está isento de um interesse político ou
econômico. Também para ele o termo jogos de verdade especifica um conjunto de regras de produção de
verdade ou mesmo de procedimentos que conduzem a um determinado resultado, que pode ser considerado - em
função de seus princípios e de suas regras de procedimento - como válido ou não. Quem fala a verdade são
indivíduos livres, os quais entram em consenso e estão inseridos em uma determinada rede de práticas e de
instituições coercitivas (Foucault, 2009).
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seus pais Joaquim e Filomena Viana Barbosa, não foi consumado com vistas à qualificação

das moças da família Barbosa para o trabalho, tão pouco para a sua formação acadêmica, mas

sim com o objetivo de aprender a exercer o papel de boa esposa, mãe e condutoras morais da

ordem social patriarcalista vigente e a apoiada pelos cânones católicos (CHAMON, 2006).

Já suas tias maternas mais jovens situavam-se em outro projeto educacional, pois o

cenário educacional brasileiro, com a expansão das escolas normais entre as décadas de 1930

e 1960, propiciava a permanência das mulheres para além do ensino primário, porém, ainda

não tinha como preocupação primeira a formação delas para atuarem na docência, mas

constituíam um espaço em que elas podiam ficar à espera do casamento.

Para corroborar tal afirmação, basta exemplificar que ambas as tias maternas mais

jovens de Zilma Barbosa Gurgel nunca exerceram o magistério visto que Efigênia Barbosa

casou-se com o promotor de justiça José Deusdete de Souza enquanto sua irmã, Leonor

Barbosa, mesmo sem sair da casa paterna por motivo de matrimônio, entrou para uma

congregação religiosa católica e se tornou freira sem nunca exercer a docência no ensino

primário.

É válido afirmar, tomando como referência o caso do processo de inserção de duas

gerações de mulheres da família Barbosa em espaços escolares confessionais cearenses na

primeira metade do século XX, que a inserção das mulheres brasileiras na escola foi se

justificando por razões diversas, mas, usualmente, não eram oriundas das razões e anseios

delas mesmas, mas por necessidades e características a elas imputadas como dever ou

natureza, conforme problematizado por Louro (1998, p.103) da seguinte maneira: “Quem

‘falou’ sobre as mulheres professoras, quem construiu e difundiu com mais força e

legitimidade sua representação foram os homens: religiosos, legisladores, pais, médicos”.

No caso de Zilma Barbosa Gurgel, a preparação para o magistério era uma realidade

para a entrada dela no mercado de trabalho caso à espera por um casamento não fosse lograda

com êxito. Também sua formação como normalista poderia se configurar ainda como uma

alternativa para salvaguardar sua função primeira de ser mãe, pois cada aluno ou aluna dela

poderia ser considerado como um filho ou filha espiritual seus, conforme os preceitos

caritativos de doação forjados pelas Irmãs Clarissas e incutidos em seu projeto formativo e

evangelizador em espaços tão distintos e ao mesmo tempo complementares como a sala de

aula, o clube literário, o grêmio estudantil, o movimento bandeirante e Ação Católica

Brasileira, como atestada pelas palavras de Zilma Gurgel Cavalcante:
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Minha relação com as Irmãs Clarissas era privilegiada. Era muito amada e
respeitada por elas, pois tinha uma liderança muito grande dentro do
colégio. Era da Ação Católica. Boa aluna. Primeira de classe. Eu passava
o dia no Colégio Santa Isabel, pois tinha que exercer as atividades na
Ação Católica, fazer os trabalhos manuais, redigir o jornalzinho do
colégio que o Grêmio era responsável e até mesmo o jornal da sala de
aula. E ainda fazia parte do clube literário. Vinha para casa de tardezinha.
O colégio nos apaixonava. Tinha Vida (CAVALCANTE, 04/03/2013).

E foi no interior dessa cultura escolar que foi ganhando vulto um discurso de ser a

docência a profissão ideal para as adolescentes do Colégio Santa Isabel, uma homilia que

identificava na formação de Zilma Barbosa Gurgel e de outras contemporâneas suas como as

adolescentes Heloísa, Norma, Sônia, Neinha, Márcia e Silmar - amigas dela desde o primeiro

ciclo do curso ginasial - que o magistério era uma escolha certa para a carreira profissional

delas uma vez que continha características tidas como femininas e articuladas às regras das

Irmãs Clarissas, tais como:

[...] paciência, minuciosidade, afetividade, doação. Características que,
por sua vez, vão se articular à tradição religiosa da atividade docente,
reforçando ainda a idéia de que a docência deve ser percebida mais como
um “sacerdócio” do que como uma profissão. Tudo foi muito conveniente
para que se constituísse a imagem das professoras como “trabalhadoras
dóceis, dedicadas e pouco reivindicadoras” o que serviria para lhes
dificultar a discussão de questões ligadas a salário, carreira, condições de
trabalho, etc (LOURO, 2007, p.450).

Dentro desse processo de consolidação da feminização do magistério brasileiro e das

Escolas Normais como o lugar desse fenômeno educacional que veio a se consolidar ao longo

do século XX até a década de 1960, mas cuja origem remonta ao século XIX30, foi se

ampliando o contingente feminino no mercado de trabalho brasileiro, primeiramente, em

espaços de trabalho mais precarizados e com menores possibilidades de ascensão em

comparação aos vivenciados pelos homens com as mesmas bases de formação e qualificação

profissional, por exemplo. E foi nesse cenário de desigualdades entre os gêneros masculino e

feminino com relação ao acesso ao mercado de trabalho que foi se desenvolvendo o percurso

escolar de Zilma Barbosa Gurgel rumo ao exercício de sua profissão como professora

primária.

30 A primeira escola normal brasileira foi criada na Província do Rio de Janeiro, pela Lei n° 10, publicada no ano
de 1835, que determinava: “Haverá na capital da Província uma escola normal para nela se habilitarem as
pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os professores atualmente existentes que não
tiverem adquirido necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827.”
Essa mesma escola normal foi extinta em 1849. (TANURI, 2000, p.64)
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E esse cruzamento dos temas gênero e história da educação no interior da presente tese

de doutoramento em Educação revelaram as formas de organização de uma instituição escolar

em destaque, no caso, a Escola Normal do Colégio Santa Isabel, situado em Fortaleza/CE,

entre as décadas de 1940 e 1950, e as percepções sobre as identidades que estavam com ela

co-relacionadas, as quais eram cultivadas, ao mesmo tempo em que ajudavam a configurar a

citada instituição escolar como um lugar que forjava o magistério como uma profissão

adequada para as moças católicas, dado o seu caráter de sacerdócio, ou seja, como uma

função que as mulheres jovens poderiam assumir sem interferir em suas “funções femininas”

de esposa, mãe e/ou filha, como uma missão, uma vocação.

No entanto, como se dava o modelo de formação das professoras da Educação Infantil

matriculadas na Escola Normal do Colégio Santa Isabel, que correspondia ao ciclo ginasial do

ensino secundário, conforme as disposições contidas no Decreto-Lei nº. 8.530/46, conhecido

como Lei Orgânica do Ensino Normal?

Segundo as informações colhidas por uma de suas ex-normalistas, no caso a

professora Zilma Gurgel Cavalcante, o modelo adotado pelo corpo docente que ministrava o

curso normal no Colégio Santa Isabel, com duração de 03 (três) anos, centrava a formação de

suas professoras do ensino primário no aspecto profissional garantido por um currículo

composto por um conjunto de disciplinas que destacavam tanto os conteúdos pedagógico-

didáticos quanto a prática de suas alunas nas séries do curso primário do próprio colégio

desde o primeiro ano do curso, como citado por ela mesma a seguir:

Quando fiz o Curso Normal do Colégio Santa Isabel, este continha uma
formação completa para o ensino primário. O nosso curso normal tinha
matérias como Puericultura, Economia Doméstica, Pedagogia, Recreação,
Música e Métodos Didáticos onde discutíamos autores como Paulo
Freire, Jean Piaget e Maria Montessori. Todo o ensino do curso normal
naquela época era direcionado para melhor ser a nossa prática em sala de
aula. E nosso estágio acontecia desde o primeiro ano do curso, onde
íamos estagiar, nos turnos da manhã e da tarde, nas salas do curso
primário. Pela manhã dávamos aulas às meninas que pagavam o colégio e
a tarde, no mesmo espaço, as freiras ofereciam o curso primário para as
crianças de baixa renda. Era completamente gratuito (CAVALCANTE,
04/03/2013).

Consequentemente, o aspecto pedagógico-didático do curso normal do Colégio Santa

Isabel se constituiu como um modelo a impregnar todo o processo da formação docente das

jovens que foram admitidas em suas salas de aula. Vale frisar que Zilma Barbosa Gurgel, por

ser aluna da referida instituição escolar desde o curso primário, não precisou se submeter ao
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exame de admissão a esse nível de ensino secundário, sendo poupada de ser testada em seus

conhecimentos de língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências, sendo apenas

necessário, para efetivar sua inscrição ao segundo ciclo do citado curso secundário, a

apresentação de seu certificado de conclusão do primeiro ciclo do curso ginasial e a idade

mínima de quinze anos.

Mas, segundo Saviani (2009), nesse momento histórico educacional brasileiro

existiam dois modelos contrapostos de formação de professores em disputa no interior das

Escolas Normais e das Universidades que habilitavam docentes para o ensino primário e

secundário, respectivamente, quais sejam, o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o

pedagógico-didático. Para o mesmo autor, a formação do professor, no primeiro modelo, se

esgotava na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento

correspondente à disciplina que iria lecionar, enquanto o segundo modelo, contrapondo-se ao

anterior, considerava que a formação do professor propriamente dita só se completava com o

efetivo preparo pedagógico-didático.

Ainda para Saviani (2009), na história da formação de professores no Brasil pode-se

averiguar que o primeiro modelo predominou nas universidades e demais instituições de

ensino superior que se encarregaram da formação dos professores secundários, ao passo que o

segundo tendeu a prevalecer nas Escolas Normais, ou seja, na formação dos professores

primários.

No caso da formação das professoras para o ensino primário habilitadas pela Escola

Normal do Colégio Santa Isabel no final dos anos 1950, seu modelo formativo privilegiou o

conteúdo pedagógico-didático, articulando, de forma mais ou menos satisfatória, os aspectos

dos conteúdos culturais-cognitivos com o preparo pedagógico-didático de suas normalistas.

Em consequência, além da cultura geral, a referida instituição formadora assegurou, por meio

da organização curricular do curso normal por ela ofertado, a preparação pedagógico-didática,

sem a qual não estaria, em sentido próprio, formando professoras aptas ao ensino infantil.

Como exemplo do esforço do corpo docente da Escola Normal do Colégio Santa

Isabel em efetivar o preparo pedagógico-didático em sua organização curricular, foi tomada a

narrativa de Zilma Gurgel Cavalcante sobre as disciplinas mais relevantes para sua formação

como professora primária: “As disciplinas que eu mais amava era as de Pedagogia e Didática,

porque eram profundamente ligadas a prática de ensino. Lembro-me que havia também aulas

sobre Metodologia, Aprendizagem, Ética e Motivação que me instigavam como normalista”

(CAVALCANTE, 04/03/2013).
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E essa organização curricular foi pautada pelo artigo 8º do Decreto-Lei nº. 8.530/46

que assim dispunha sobre as disciplinas que seriam dispostas para a formação de professores

primários nas 03 (três) séries anuais do Curso Normal:

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4)
Anatomia e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes
aplicadas. 7) Educação física, recreação, e jogos. Segunda série: 1)
Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene e educação
sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e artes
aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, recreação e jogos.
Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3)
História e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5)
Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7)
Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, recreação e
jogos (BRASIL, 1946c).

Para corroborar que a disposição do currículo do Curso Normal do Colégio Santa

Isabel estava voltada tanto para o preparo pedagógico-didático de suas normalistas quanto

para sua doutrinação na mística da educação católica conservadora, a narrativa de Zilma

Gurgel Cavalcante nos remete aos autores e aos métodos de ensino chancelados pelas Irmãs

Clarissas e aplicados por elas durante suas atividades de estágio como normalista:

Os métodos ensinados no Curso Normal eram os de Paulo Freire, Jean
Piaget e o de Maria Montessori. Escolhi o Método de Maria Montessori
para exercitar no meu estágio com as alunas do curso primário. Lembro-
me que o método desta educadora italiana me tocou muito na época
porque ele tinha uma profunda reverência pela pessoa humana. Ela
conseguiu unir sua espiritualidade à pedagogia que desenvolveu e ainda
havia em Montessori uma postura ética que me encantava. Estes dois
eixos, espiritualidade e ética, ajudaram Montessori a criar o meio mais
adequado ao desenvolvimento da criança. Eu observava que a própria
arrumação da sala de aula, o contexto gerado pelo Método Montessori,
estimulava a psique dos alunos e os preparava para a vida
(CAVALCANTE, 04/03/2013).

Ficou claro que o método de Educação Infantil da médica italiana Maria Montessori

(1870-1952)31, desenvolvido por ela no início do século XX no contexto da Escola Nova,

abalizado no desenvolvimento gradual e progressivo de uma pedagogia ancorada nas etapas

do desenvolvimento biopsicológico da criança, era aprovado pelas Irmãs Clarissas como

31 Maria Tecla Artemesia Montessori nasceu em 1870 na cidade de Chiaravalle, na Província de Ancona, Itália,
em uma família cristã conservadora. Foi a primeira mulher a exercer a medicina na Itália no fim do século XIX e
de seu contato com as dificuldades de aprendizagem motora e intelectual apresentadas pelas crianças com
deficiência que ela mesma tratava na Clínica Psiquiátrica da Universidade de Roma surgiu o Método Montessori,
cujo princípio básico era a de que toda criança é capaz de aprender naturalmente.
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metodologia de ensino do Curso Normal do Colégio Santa Isabel visto que a ênfase do citado

procedimento voltava-se mais para o desenvolvimento de suas alunas como seres biológicos

do que como agentes de transformação social, destacando-se de que a concepção educacional

montessoriana era de crescimento e desenvolvimento, mais do que de ajustamento ou de

integração social.

Os pressupostos do Método Montessori se firmavam na construção da personalidade

do aprendiz através do trabalho, do ritmo próprio, da liberdade, da ordem, do respeito e da

normalização, favorecendo a construção de um indivíduo capaz de exercer verdadeiramente a

sua cidadania e, dentre outras especificidades, um novo desenho espacial para a escola e,

especificamente para a sala de aula, adaptando-o as necessidades infantis e tornando-o auto-

educativo, ou seja, capaz de produzir a autonomia na criança (ALBUQUERQUE, 2000).

Como visto nas palavras de Zilma Barbosa Gurgel, a metodologia ativa advinda da

concepção educacional montessoriana influenciava a organização do seu ambiente escolar em

suas turmas de jardim da infância, ou seja, a forma como o espaço era projetado e utilizado na

sala de aula era um elemento significativo do currículo do ensino primário, “uma fonte de

experiência e aprendizagem” e até mesmo como “uma forma silenciosa de ensino”.

(ESCOLANO, 2001).

Ainda para o Método Montessori, a atividade e a individualidade formavam,

juntamente com a liberdade, os seus princípios básicos, onde, segundo ela mesma, “Nosso

trabalho como adultos não consiste em ensinar, mas em auxiliar a mente infantil no seu

trabalho de desenvolvimento [intelectual, físico e artístico]” (1969, p. 28).

Inserido no movimento da Escola Nova, o método Montessori se opunha aos métodos

tradicionais que não respeitavam as necessidades e os mecanismos evolutivos do

desenvolvimento da criança. A sua regra de ouro sempre foi o amor e o respeito pelas

crianças, regra esta seguida pela normalista Zilma Barbosa Gurgel com determinação, visto

que esse preceito montessoriano estava mesclado ao traçado curricular de viés católico

produzido pelo sistema educacional privado e confessional do qual ela fazia parte como aluna

e depois como professora.

Esta metodologia pedagógica italiana veio questionar e redefinir a dimensão espacial e

a organização dos materiais pedagógicos da escola tradicional, sinalizando a necessidade de

modificações relevantes nas salas do jardim de infância da época para atender as demandas e

as necessidades do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Para além dessa

descrição e definição do conceito de espaço escolar como currículo nas instituições

educativas, o Método Montessori foi largamente utilizado pelas escolas católicas brasileiras
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em meados dos anos 1950 com o objetivo de renovar a organização didática dos seus espaços

escolares sem abrir mão de seus objetivos religiosos de conformação da infância e da juventude aos

valores católicos em defesa da Igreja e da família (HOFSTATTER; TEIVE, 2011).

Segundo as autoras supracitadas, a difusão do pensamento montessoriano no Brasil se

disseminou a partir de 1955 até o ano de 1965 por meio das “Semanas Pedagógicas”,

organizadas pela Associação de Educadores Católicos dirigidas pelo padre francês Pierre

Faure (1904-1988)32, tendo como finalidade oferecer aos educadores brasileiros da época,

principalmente aos religiosos, a oportunidade de um debate acerca de alguns aspectos que

limitavam a expansão da educação católica em solo nacional.

Destes estudos nasceu a iniciativa de se aplicar no Brasil um novo método de ensino

que pudesse englobar os pressupostos católicos de forma harmônica ao predomínio da

tendência humanista moderna no campo educacional, ou seja, de se aplicar nas escolas

católicas o Método Montessori, porém, através das apropriações feitas pelas congregações

religiosas ligadas à educação confessionais, tanto femininas quanto masculinas, a fim de se

renovarem e atenderem aos requisitos da influência da Escola Nova.

Para Klein (1998), no Brasil nacional-desenvolvimentista, entre as congregações

religiosas femininas que adotaram o projeto pedagógico humanista de Maria Montessori

estavam às instituições educativas das Religiosas da Ordem da Imaculada Conceição

(Concepcionistas Franciscanas), como no caso do Colégio Santa Isabel da qual Zilma Barbosa

Gurgel ingressou como aluna externa e depois como professora primária, visto que o citado

método pedagógico guardava compatibilidade com sua visão diferencial de concepção de

pessoa humana.

E como o Método Montessori ocupava papel de destaque pelas novas técnicas

introduzidas nos jardins da infância e nas primeiras séries do ensino primário no contexto da

Escola Nova neste período, a Igreja Católica que, então precisava se renovar e incorporar no

aspecto metodológico algumas conquistas, sem abrir mão da doutrina, propôs uma interface

com a pedagogia montessoriana visto que a médica italiana, mesmo chegando à pedagogia

científica embasada na observação e na experimentação segundo métodos e teorias da

medicina e da psicologia experimental, também se deteve em questões metafísicas ao ter

32 O jesuíta Pierre Faure, um dos discípulos de Maria Montessori na França, criou em Paris, entre os anos 1930 e
1970, um centro de estudos pedagógicos, diversas publicações periódicas, três escolas normais, uma escola de
aplicação, que funcionou de 1947 a 1952, e fundou a Association Internationale pour La Recherche et
L’Animation Pédagogiques em 1971. Todos esses espaços educativos organizados e/ou dirigidos pelo projeto
pedagógico de padre Pierre Faure visava desenvolver e promover uma pedagogia voltada à formação total do
aluno numa perspectiva humanista e espiritual, personalista e comunitária (KLEIN, 1998).
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preocupações com a educação religiosa, tal como é sintetizado na sua obra “Pedagogia

Científica”:

Negando a priori o sentimento religioso no homem, e privando a
humanidade da educação desse sentimento, incorreríamos no mesmo erro
pedagógico daqueles que negam à criança um amor inato ao saber e que
julgam ser necessário dominá-las para torná-las aparentemente disciplinadas
(MONTESSORI, 1965, p.297-298).

Enfim, quando a secundarista Zilma Barbosa Gurgel optou pela aplicação do Método

Montessori para a organização didática dos espaços escolares nos quais ela agora circulava

não mais como ex-aluna e sim como estagiária do Curso Normal do Colégio Santa Isabel, nos

idos finais dos anos 1950, ela não estava apenas optando entre uma ou outra concepção

pedagógica disponível em sua matriz curricular como normalista, mas sim estava

incorporando um pensamento educacional católico que, por sua vez, foi construído e

legitimado historicamente pelo sistema educacional católico de educação e ensino que

buscava se reinventar, sem perder sua essência litúrgica, dentro do processo de acentuada

retração de sua presença no cenário da educação brasileira tendo em vista seus embates intra-

institucionais com a Educação Nacional e o Estado Brasileiro, republicano laico, e com os diversos

segmentos da sociedade organizada, notadamente àqueles vinculados ao movimento escolanovista.

O amálgama dessas duas propostas pedagógicas vivenciadas pela normalista Zilma

Barbosa Gurgel no final dos anos 1950 diz respeito aos efeitos que a introdução de um

método que mesclava pressupostos escolanovistas de viés montessoriano marcados pelos

princípios humanistas de liberdade, atividade, individualidade e desenvolvimento segundo a

natureza do ser humano com princípios católicos consubstanciados na educação litúrgica

franciscana das Irmãs Clarissas teve no desenvolvimento escolar dela e, consequentemente,

nos primórdios de sua vida docente como professora primária e, anos depois, como professora

universitária, bem como compreender se esta interface pedagógica influenciou na proposta da

Universidade Sem Fronteiras, anos mais tarde.

Na corrente de fundamentos do modelo pedagógico-didático empregado pelas Irmãs

Clarissas do Colégio Santa Isabel e da pedagogia montessoriana dirigida por uma de suas ex-

normalistas, no caso, Zilma Barbosa Gurgel, ficou perceptível indicativos de que os

pressupostos do método Montessori vieram com o caráter de complemento que se encaixou

nos desígnios educacionais da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) que, por sua vez, foi

ressignificado pela Doutora em Geografia Humana e Especialista em Gerontologia Social,

Zilma Gurgel Cavalcante, a partir do modelo gaulês de Universidade da Terceira Idade de
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Pierre Vellas, como pode ser observado nos três princípios humanistas da Unisf dirigidos ao

seu público-alvo: “1 - Nunca é tarde para conhecer, aprender e amar; 2 - Toda realidade é

modificável, basta ter vontade, perseverança e esperança; 3 - Ninguém cresce sozinho, você

precisa do outro para crescer e se enriquecer” (CAVALCANTE, 2000, p.2).

Ainda sobre o contexto de afirmação das escolas católicas privadas brasileiras na

primeira metade do século XX, vale salientar também que as Escolas Normais Católicas -

como no caso deste tipo de estabelecimento de ensino criado no Colégio Santa Isabel no ano

de 1948 - deveriam, para além de efetivar o preparo pedagógico-didático de suas normalistas,

contar com o olhar vigilante de um corpo docente bem formado para ensinar as futuras

professoras primárias o conteúdo elementar do curso normal dentro dos princípios da doutrina

cristã. Daí a iniciativa da Igreja Católica em fundar, desde a década de 1910, Escolas Normais

confessionais que, conforme assinalou Souza, “[...] preparassem de acordo com as leis

eclesiásticas e civis, um professorado devidamente instruído” (2003, p. 168).

Para a ex-normalista Zilma Gurgel Cavalcante, existiram 03 (três) professoras que

também eram Irmãs Clarissas e 01 (uma) professora laica que marcaram sua história de vida

escolar durante seus anos como aluna do Curso Normal do Colégio Santa Isabel por

cumprirem o seu dever de instruir suas discípulas de acordo com as metodologias baseadas

em concepções civis e religiosas, como narrado por ela logo a seguir:

Havia várias professoras no Curso Normal. Para a minha formação como
professora, somei o que havia de bom em cada uma delas e fiz o meu
roteiro de desafios. Com Irmã Hozana [que lecionava a disciplina de
História], aprendi a organizar um plano de aula e a utilizar a escuta atenta
do aluno quando ele fala e quando ele argumenta. Com Irmã Cristhófora
[que lecionava Desenho e artes aplicadas], aprendi a ter paciência e a ter
ternura no ato de ensinar. Com Irmã Hildelthrawth [que lecionava
Religião], aprendi que pela fé, todo ser humano é capaz de evoluir. E com
Dona Yvone, aprendi a ser mais comunicativa, motivada e alegre
(CAVALCANTE, 04/03/2013).

Essa educação fortemente conservadora, fundamentada no modelo familiar cristão

tradicional e que valorizava a disciplina, a paciência e também a fé no ser humano a partir do

modelo pastoral franciscano e no montessoriano, rezou a litania da formação da normalista

Zilma Barbosa Gurgel como professora primária, modelo este estendido para suas práticas

docentes no ensino superior brasileiro. Foi com essa formação católica humanista que Zilma

Gurgel Cavalcante defendeu a criação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) no interior da

Universidade Estadual do Ceará (UECE) como produto de seus estudos de pós-graduação na

França e, consequentemente, em defesa da educação gerontológica daquelas pessoas que ela
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considerava marginalizadas, quais sejam, as pessoas idosas aposentadas cearenses, sujeitos de

sua primeira contribuição acadêmica como concluinte do Curso de Graduação em Serviço

Social.

E essa formação docente de Zilma Gurgel Cavalcante foi possível graças ao papel

social que o Colégio Santa Isabel exerceu junto à sociedade burguesa fortalezense entre as

décadas de 1940 e 1970: o de subsidiar as famílias pequeno-burguesas locais, como a família

Gurgel, na educação de suas filhas adolescentes e complementar as funções do Estado

Brasileiro e da Igreja Católica na formação profissional de cidadãs cristãs.

Procurando respostas para os problemas do ensino primário no âmbito das questões

formativa e evangelizadora das filhas das camadas sociais média e popular da cidade de

Fortaleza/CE e adjacências no início da década de 1960, as Irmãs Clarissas do Colégio Santa

Isabel, com vistas a atingir ocupantes de postos de professoras primárias que pudessem ter

uma ação multiplicadora de sua doutrina cristã durante a regência de suas salas de aula,

recrutava as melhores normalistas formadas nos muros de seu curso normal, como foi o caso

do convite feito pela diretora do referido colégio, irmã Hosana Fontenelle, em 1961, a uma de

suas ex-alunas mais engajadas na disseminação da doutrina católica em seus espaços

escolares: a jecista e normalista Zilma Barbosa Gurgel.

Depois de terminado o Curso Normal [em 1959], fui convidada pela
diretora do Colégio Santa Isabel, Irmã Hosana, para ser professora na
turma de jardim da infância no ano de 1961. Aceitei na hora, pois ia ser
muito duro para mim me desligar do colégio depois de tantos anos de
convivência das Irmãs Clarissas. Foi uma experiência inesquecível.
Cresci muito. Eu estava agora do outro lado. Eu era a professora
primária que ensinava com muito amor (CAVALCANTE, 04/03/2013).

Segundo Tanuri (2000), havia um desinteresse dos egressos das Escolas Normais

brasileiras em exercer o magistério no início da década de 1960, visto que uma pesquisa

realizada nos estados de São Paulo e Minas Gerais indicava, nessa época, as seguintes

expectativas das normalistas para o ano seguinte ao da sua formatura: 38% pretendiam

lecionar; 29% queriam continuar os estudos; 12% desejavam lecionar e continuar os estudos;

7% almejavam dedicar-se exclusivamente ao lar; 6% aspiravam seguir outra profissão; e 8%

apresentaram a resposta “não sei”.

Na contramão das expectativas da maioria das ex-normalistas brasileiras encontrava-se

Zilma Barbosa Gurgel e seu desejo de lecionar na Educação Infantil. Tal persistência poderia

estar ancorada em duas hipóteses que, por sua vez, foram formuladas a partir das narrativas de
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si da própria personagem histórica em evidência neste estudo: primeiro, ela se sentia

adequadamente preparada como professora primária mediante o modelo pedagógico-didático

aplicado na Escola Normal do Colégio Santa Isabel; e segundo, ela estava motivada a exercer

uma atividade profissional dentro de sua instituição escolar formadora tendo em vista o

reconhecimento de seu histórico escolar e extra-escolar como bandeirante, jecista e líder

estudantil.

De outro lado, foi possível aventar outra hipótese sobre esse mesmo litígio: as de que

as Irmãs Clarissas do Colégio Santa Isabel, ao começarem a registrar o crescimento de suas

alunas em vias de atuarem na docência, e com postos de trabalho a serem preenchidos em

suas salas de aula no ensino primário, começaram a arregimentar àquelas ex-normalistas que

mais se conformaram no discurso produzido por elas de ser a docência a profissão ideal para a

mulher cristã.

E, consequentemente, sua aluna Zilma Barbosa Gurgel, então com 18 anos de idade,

forjada professora nessa cultura escolar confessional que, por sua vez, foi capaz de produzir e

reproduzir subjetividades específicas e identificações particulares em torno da feminização do

magistério condizia com a imagem de professora sacerdotal, missionária, vocacional, enfim,

cujos elementos religiosos e ‘atributos’ femininos agregados à sua formação como professora

construíram a identidade de sua vida docente como uma atividade humanista que implicava

doação, dedicação, amor e vigilância.

E nada mais prático para as Irmãs Clarissas do que contratar uma professora primária

capaz de reproduz essa identidade feminina para o magistério e que, ao mesmo tempo, se

conformava aos princípios educacionais conservadores emanados de sua congregação católica

de origem germânica. E foi assim que Zilma Gurgel Cavalcante ingressou no mercado de

trabalho como professora do jardim da infância do Colégio Santa Isabel, sendo depois

conduzida a ensinar na turma de alfabetização, entre os anos de 1961 e 1970.

Nesse mesmo período, a professora primária Zilma Barbosa Gurgel não apenas

ensinava na turma de alfabetização pelo turno da manhã no Colégio Santa Isabel como

também ensinava, pelo turno da tarde, na turma de jardim da infância do Grupo Escolar

Gustavo Barroso, da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, como relatou sua tia materna

Efigênia Barbosa de Souza:

Quando Zilma terminou o curso normal, ela se entusiasmou para ensinar
no Grupo Escolar Gustavo Barroso na turma do jardim da infância; ela
levava violão, tocava, cantava com as crianças e as tratava como se
estivesse numa escola particular. Foi um sucesso! No ano seguinte, se fez
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fila para matricular as crianças para a sala da professora Zilma. (SOUZA,
17/08/2011)

Como explicitado no discurso de sua tia materna, a recém-formada professora primária

Zilma Barbosa Gurgel exerceu sua habilitação para o magistério em dois espaços escolares

específicos, quais sejam, em uma escola privada e católica e em outra escola pública e laica.

A primeira foi à instituição normalizadora e produtora das regras de conduta da citada

personagem em seus múltiplos aspectos docentes como procedimentos didáticos, modelos

pedagógicos e atuação profissional enquanto a segunda foi o espaço de aplicação desses

mesmos aspectos como também de suas reelaborações.

Vale salientar que em 1961, ano em que Zilma Barbosa Gurgel ingressou no Grupo

Escolar Gustavo Barroso para compor seu quadro funcional como professora de jardim da

infância, esta unidade escolar compunha a rede pública municipal de ensino de Fortaleza/CE,

sendo um grupo escolar que fora inaugurado no dia 10 de agosto de 1950, com a denominação

de Grupo Escolar São Gerardo, em homenagem ao santo católico que também dava nome ao

bairro onde se situava à referida instituição escolar, qual seja, na Rua Eretides Martins nº 26,

no bairro São Gerardo. Entretanto, com a morte do advogado fortalezense Gustavo Barroso33

no dia 03 de dezembro de 1959, a citada instituição escolar mudou de nomenclatura em

homenagem a um de seus conterrâneos (MOREIRA, 2009).

Desde sua inauguração como instituição escolar pública no início dos anos 1950 até o

início dos anos 1970, o Grupo Escolar Gustavo Barroso funcionou como uma escola

direcionada ao ensino pré-escolar e primário34. Para se entender o surgimento dessas

instituições escolares no cenário educacional cearense, foi necessário, no interior da presente

tese de doutoramento em Educação, buscar os marcos na periodização da historiografia da

Educação do Ceará quanto aos movimentos e às políticas da educação focando o ensino

primário e seus espaços escolares. Sobre esse assunto:

Em Fortaleza, alguns grupos escolares já existiam no começo do século
XX, contudo, foi na Reforma da Instrução Pública no Ceará [Lei 1.953,
de 02 de agosto de 1922] que foram criados, entre 1922 e 1923, dez

33 Gustavo Adolfo Luís Guilherme Dodt da Cunha Barroso foi advogado, professor, político, contista, folclorista,
cronista, ensaísta e romancista, museólogo, arqueólogo, biógrafo, teatrólogo, memorialista, lexicógrafo, crítico,
poeta, além de desenhista e caricaturista. Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza/CE, no dia 29 de dezembro de
1888 e faleceu no Rio de Janeiro/RJ no dia 03 de dezembro de 1959. Foi presidente da Academia Brasileira de
Letras por duas ocasiões, publicou 82 livros ao longo de sua vida e foi um dos líderes nacionais da Ação
Integralista Brasileira e um dos seus mais destacados ideólogos (MOREIRA, 2009).

34 Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º graus (Lei nº. 5.692/71), a Escola
Municipal Gustavo Barroso passou a atender o ensino do 1º grau.
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grupos escolares em vários locais do estado [Aracati, Baturité, Barbalha,
Crato, Ico, Quixadá, Lavras, Parangaba, Redenção e em Cratéus], criados
e reorganizados cinco grupos escolares na capital [Benfica, Rio Branco,
Fernandes Vieira, Norte da Cidade e no Outeiro] e instaladas escolas
reunidas em dezoito municípios [Acaraú, Aquiraz, Campo Grande,
Camocim, Cedro, Granja, Ipueiras, Ipu, Maria Pereira, Messejana,
Pacatuba, Quixeramobim, Santana, Soure, Senador Pompeu, Tianguá,
Tamboril e em Viçosa] (SANTIAGO, 2008. p. 09-10).

Segundo Nogueira (2001), a citada reforma educacional, realizada durante o governo

do Presidente do Estado do Ceará, o advogado Justiniano José de Serpa35, apresentou dois

aspectos relevantes: a) a reforma técnica, condicionando a educação nas bases científicas; e b)

a reforma administrativa, conferindo ao sistema de ensino público uma boa estrutura. Para

isso, foi necessária a padronização de novos programas de estudos; a aquisição de material

escolar e livros, a doação e construção de prédios novos; e a criação da Diretoria Geral da

Instrução, que tinha um papel fiscalizador, em substituição à Inspetoria da Instrução Pública.

No geral, a Reforma da Instrução Pública no Ceará deu início a um novo modelo de

educação primária e secundária no estado, tendo como ícone a Escola Normal, aparelhada e

equiparada ao Ginásio Nacional. Assim, nesse contexto, houve a indicação de Manuel

Bergstrom Lourenço Filho, professor catedrático da cadeira de Psicologia e Pedagogia

Experimental, na Escola Normal de Piracicaba, como reformador da Instrução Pública do

Ceará. Na obra de Nagle (1976), há o registro do relatório de João Hipólito sobre a nomeação

de Lourenço Filho para o referido cargo:

Observe-se, inicialmente, que foi o prestígio de que gozou o sistema de
instrução pública paulista, particularmente a repercussão da reforma
Sampaio Dória que levaram o Presidente do Estado do Ceará, Justiniano
de Serpa, a solicitar do Presidente do Estado de São Paulo, Washington
Luiz, o concurso de educador paulista qualificado para proceder a
Reforma da Instrução Pública do Estado; do pedido resultou o
comissionamento junto do governo cearense de Lourenço Filho, professor
de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba. No Ceará,
permaneceu de abril de 1922 a dezembro de 1923, quando efetuou a
reorganização da instrução pública do Estado, pelo Decreto nº. 474, de 2
de janeiro de 1923, o Regulamento da Instrução Pública. (NAGLE, 1976,
p. 193).

Essas novas exigências da Reforma da Instrução Pública do Ceará foram feitas na

perspectiva de melhoria teórico-pedagógica de seu sistema público de ensino primário e

35 Justiniano de Serpa exerceu o cargo de Presidente do Estado do Ceará de 1920 até o ano de sua morte em
1923, sendo sucedido por seu vice, Ildefonso Albano.
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secundário, por meio de cursos para os seus professores na tentativa de qualificá-los para a

execução dos novos preceitos pedagógicos inseridos no Brasil na Primeira República pelos

escolanovistas, como o próprio Lourenço Filho. Com isso, no sistema de ensino cearense,

cresceram as exigências de ingresso e formação na Escola Normal, sendo destacado o fato de

que a maioria das normalistas não era de classes sociais populares e sim de famílias

tradicionais do Estado.

Como desdobramento dessa conjuntura reformadora do ensino primário no Governo

de Justiniano de Serpa (1920-1923), os grupos escolares cearenses dos anos 1950, como no

caso do Grupo Escolar Gustavo Barroso, deveriam corresponder às necessidades de

redefinição da função social da escola, situando-a a serviço da nova ordem industrial,

científica e tecnológica da época, apresentada como redenção para um povo que sofria com o

atraso na economia e nas relações políticas.

Fazendo a conexão com os movimentos pedagógicos em torno dos princípios dos

reformadores educacionais brasileiros em defesa da escola pública e laica, desde os anos

1920, e o contexto escolar confessional em que Zilma Barbosa Gurgel foi (con)formada como

professora primária sob os auspícios dos dogmas católicos e o seu discurso em defesa da

feminização para o magistério nos anos 1950 e, tomando como foco de análise a influência

dessa citada cultura escolar, foi possível discernir que as práticas educacionais da referida

professora no Grupo Escolar Gustavo Barroso foram em busca de entrelaçar, ao seu modelo

de escola pública e laica, os princípios pedagógicos de sua doutrina cristã.

Vale lembrar que dentro deste contexto educacional, já no início dos anos 1960,

quando Zilma Barbosa Gurgel iniciava sua carreira como professora da Educação Infantil

tanto em uma escola pública quanto em uma escola da rede privada, esses dois lugares

prolongavam a polêmica das décadas anteriores, entre católicos e escolanovistas, sobre a

destinação de recursos financeiros do Erário para a manutenção da escola particular e

confessional em detrimento dos investimentos na escola pública.

Sobre a primeira, é válido rememorar que a maioria das escolas católicas brasileiras

perseverou no modelo tradicional, academicista e de matriz humanista, enquanto algumas, sob

influência da Escola Nova, propugnavam o método montessoriano trazido para o solo

nacional por meio das atividades educacionais do Padre Pierre Faure, método este chancelado

pelas Irmãs Clarissas para ser aplicado por suas normalistas em seu período de estágio nos

muros do Colégio Santa Isabel.

No período que definiu a carreira de nossa personagem como professora primária nos

sistemas educacionais público e privado da capital cearense, qual seja, do ano de 1961 a 1970,
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houve o declínio dos grupos escolares enquanto símbolo educacional ou, ainda, como

novidade progressista que ocorrera no âmbito escolar e educacional nacional desde o final do

século XIX36 e, ao mesmo tempo, houve o crescimento das escolas privadas não

confessionais. No vácuo quantitativo criado pela retração das escolas confessionais ligadas à

Igreja Católica e no vazio qualitativo criado pelo poder público com o decaimento dos grupos

escolares, ocorreu o rápido crescimento da iniciativa privada laica no campo da educação no

Brasil (ALVES, 2005).

Diante desse cenário educacional cambiante - que ainda incluía os desafios lançados às

escolas para sua organização administrativa, disciplinar e pedagógica pelos dispositivos da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024 de 21 de dezembro de 1961) - a

professora primária Zilma Barbosa Gurgel vivenciou também as repercussões dessas

transformações de natureza política e jurídica no ensino educacional brasileiro e as lutas

empreendidas pelo sistema católico de educação e ensino para não submergir como instituição

escolar preferencial das famílias cristãs brasileiras.

Para tanto a Igreja Católica e seu episcopado, entre os anos de 1962 e 1979, junto aos

movimentos da Ação Católica como a Juventude Estudantil Católica (JEC), preocuparam-se

em renovar pedagogicamente suas instituições educativas em solo nacional a partir da ação de

leigos educadores, por meio de sua formação extramuros em torno da proposta de

consolidação das escolas católicas com espírito de família e em estado de missão, mantendo

seu modelo educacional tradicional em diálogo com os métodos pedagógicos da Escola Nova,

mas sem produzir uma renovação política em seu sistema de educação e ensino.

Também a publicação de Gravissimum Educationis Momentum, em 08 de dezembro

de 1965, Decreto do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a educação cristã da juventude,

sinalizava que os desafios sobre a escola católica se assentavam na diversificação de suas

experiências educacionais e não na mudança de seu modelo educacional tradicional. Vale

destacar o excerto sobre o papel dos professores para a manutenção do sistema católico de

educação e ensino:

Recuerden los Maestros que de ellos depende, sobre todo, el que la
escuela católica pueda llevar a efecto sus propósitos y sus principios.
Esfuércense con exquisita diligencia en conseguir la ciencia profana y
religiosa avalada por los títulos convenientes, y procuren prepararse

36 Para Pinheiro (2010, p.2), “[...] os grupos escolares foram um tipo de instituição “efêmera” porque brevemente
deixaram de existir formalmente (1893-1971, ou seja, apenas 78 anos), no entanto, em termos de concepção
escolar eles foram duradouros porque as escolas brasileiras chegaram até os dias atuais mantendo as
características primeiras ou as mais fundamentais que tiveram as suas origens no “velho” grupo escolar”.
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debidamente en el arte de educar conforme a los descubrimientos del
tiempo que va evolucionando. Unidos entre sí y con los alumnos y por la
caridad, y Ilenos del espíritu apostólíco, den testimonio tanto con su vida
como con su doctrina del único Maestro, Cristo (CONCÍLIO
ECUMÊNICO VATICANO II, 1965, p.33).

Nesse mesmo período histórico em que Zilma Barbosa Gurgel iniciou sua carreira

docente dentro do espírito apostólico construído a partir de sua continuidade no movimento

jecista, ela se esforçava para conseguir levar a cabo os propósitos e princípios de sua

educação católica ao seu alunado, seja no espaço laico do Grupo Escolar Gustavo Barroso,

seja no espaço confessional do Colégio Santa Isabel, como podia se esperar de uma jecista

exemplar como ela o foi, em consonância com os descobrimentos da “ciência profana”, no

caso, dos métodos pedagógicos renovadores “convenientes” ao sistema católico de educação e

ensino brasileiro e apreendidos por ela durante sua permanência no Curso Normal do Colégio

Santa Isabel.

Segundo a própria personagem histórica evidenciada na presente tese de doutoramento

em Educação, além do Método Montessori, praticado por ela durante sua vida escolar como

normalista e professora primária, ela também entrou em contato com outro método de ensino

que embasou sua prática como militante jecista, a saber, o Método Paulo Freire que, por sua

vez, influenciaria suas práticas pedagógicas como ela mesma relatou a seguir:

Nesta época em que eu ensinava e participava da JEC nascia, em 1962, o
sistema de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Este grande professor
sistematizou a alfabetização de adultos no Serviço de Extensão Cultural
da Universidade do Recife em 1963. O sucesso desta experiência em
Angicos, no Rio Grande do Norte, foi o projeto piloto desta experiência,
alfabetizando 300 pessoas em 40 horas. A esperança tomou conta dos
movimentos sociais, principalmente o estudantil. Estes movimentos
estudantis provocaram a escalada do Método Paulo Freire em todo país. E
nós, da JEC, acreditávamos que estávamos construindo uma nova
sociedade mais humana e mais justa ao adotar essa ferramenta pedagógica
de Paulo Freire em nossas atividades. Em fins de 1963, foi elaborado o
Plano Nacional de Alfabetização, visando alfabetizar cinco milhões de
jovens e adultos em dois anos. O Plano Nacional de Alfabetização teve
início no Estado do Rio de Janeiro e foi abraçado com entusiasmo pelas
normalistas e pelos estudantes universitários que se capacitavam de forma
voluntária, neste movimento social e político pela erradicação da chaga
social do analfabetismo. Mas, todo este movimento idealista foi
interrompido logo após o Golpe Militar de 1964. Engajados na política
universitária e em movimentos de cultura e educação popular, os
militantes da JUC e da JEC passaram a ser perseguidos após o golpe
militar de 31 de março de 1964. Muitos de meus amigos foram exilados e
eu deixei a JEC (CAVALCANTE, 04/03/2013).
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Tomando como foco de análise a aproximação da Igreja Católica com as classes

populares e seus movimentos sociais no período que antecedeu o Golpe Militar no Brasil,

como apontado pelo relato de Zilma Barbosa Gurgel acima citado, foi percebido que, no

plano educacional, surgiu um debate sobre o papel social da Educação e da Escola Católica, visto

que uma parcela de seus dirigentes, em consonância com o documento conciliar Gravissimum

Educationis Momentum, pediam o aggiornamento37das escolas confessionais brasileiras.

Segundo Alves (2005), esse período foi marcado por novas perspectivas educacionais

que buscavam uma dimensão transformadora da Escola Católica com suas possibilidades,

seus limites e suas contradições. E o ápice dessa discussão se deu durante a Conferência do

Episcopado latino-americano em Medellín, na Colômbia, em 1968, onde os bispos católicos

do referido continente se aproximaram de propostas educacionais alternativas aos modelos

vigentes, como o tradicional e o técnico-desenvolvimentista.

Essa proposta alternativa, baseada na educação libertadora e humanista, buscava, a

princípio, como a proposta do Método Paulo Freire, no Brasil, por exemplo, alfabetizar e, ao

mesmo tempo, conscientizar a juventude católica que estava inserida em seus espaços

escolares não em busca de uma transformação social que libertasse o oprimido de seu

opressor, como pregava o método freireano, mas que estes se conformassem no espírito do

aggiornamento da seguinte maneira: "fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às

necessidades do nosso tempo as instituições susceptíveis de mudança, promover tudo o que

pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo, e fortalecer o que pode contribuir para

chamar a todos ao seio da Igreja (WEIGEL, 2002, p.47).

A pressão do regime militar brasileiro sobre os movimentos sociais ligados a educação

libertadora e o esvaziamento político contido em sua renovação pedagógica levaram, após o

Golpe Militar de 1964, as distintas visões a respeito da presença da Igreja na educação,

especialmente no tradicional campo da escola confessional, provocando acentuada divisão

entre pessoas, grupos, congregações religiosas e setores diversos da Igreja. No bojo desse

movimento, acentuava-se o conflito entre a escola católica privada, paga e de acesso

exclusivo às classes abastadas e uma Igreja que fazia declarada opção preferencial pelos

pobres.

37 Aggiornamento é um termo italiano utilizado durante o Concílio Vaticano II e que o Papa João XXIII
popularizou como expressão do desejo de que a Igreja Católica saísse atualizada do Concílio Vaticano II. Por
outras palavras, o aggiornamento é a adaptação e a nova apresentação dos princípios católicos ao mundo
moderno, sendo por isso um objetivo fundamental do Concílio Vaticano II (WEIGEL, 2002).
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Foi nesse modelo acrítico no tocante a missão e a organização das escolas católicas

brasileiras durante o regime militar que a professora primária Zilma Barbosa Gurgel exerceu

sua docência assumindo as limitações conjunturais de ordem social e política inerentes a

reflexão sobre a pertinência pastoral da Igreja Católica no campo escolar a fim de adaptar suas

instituições e, ao mesmo tempo, se fortalecer no sistema educacional brasileiro frente ao

avanço das escolas particulares laicas e do desinvestimento governamental nas escolas

públicas.

A fim de corroborar com essa discussão, foi possível analisar, pelas próprias palavras

da aludida professora, que ela se conformou ao espírito do aggiornamento que, por sua vez,

pautou o modelo de organização escolar eclesial nacional durante os anos 1960 e 1970 que

lutava para garantir a sua sobrevivência, a sua manutenção financeira e a salvaguarda de sua

identidade formativa e evangelizadora em contextos repressores, de forma acrítica e não

problematizadora da realidade social:

E com a perseguição aos estudantes da JEC começou a parte negra da
história da Ditadura Militar. Aprendi muito, cresci muito como pessoa
humana. Minha visão de mundo se transformou e minha visão de vida
ganhou um toque de fé em todos os meus atos. Uma das coisas mais
importante foi a resiliência, não perder a esperança. Ver a cor azul, no
meio do negro. A solidariedade. A verdadeira amizade. Nunca desanimar.
Saber recuar no momento certo. Voltar quando é possível e transformar o
frio do inverno na mais florida das primaveras. Todo esse contexto
histórico da ditadura ajudou a burilar o meu caráter, a minha
personalidade. Vivi uma época de ouro. O contexto cultural, o início dos
anos 1960, foi de efervescência sem igual na história. Havia grandes
realizações no campo da música, do teatro, do cinema. O movimento
Bossa Nova foi uma verdadeira revolução musical. Nós éramos felizes e
cheios de ideais (CAVALCANTE, 04/03/2013).

Pode-se perceber que na análise da professora aposentada Zilma Gurgel Cavalcante as

mudanças trazidas pelos anos de repressão da Ditadura Militar brasileira não deixaram marcas

negativas em sua história de vida visto que sua atuação docente e mesmo como militante

jecista foi desvinculada de partidarismos políticos, como assim desejava o episcopado da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) frente à atuação não politizada dos

jovens leigos inseridos nos movimentos da Ação Católica brasileira nos anos 1960. Essa

tomada de decisão da Ação Católica fazia parte de um movimento conservador dentro da

Igreja Católica que, por meio de disputas e aproximações com o Regime Militar após o Golpe

de 1964, tentava defenestrar a ideologia socialista entre os jovens católicos brasileiros.
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E como ela mesma frisou em seu depoimento, que aprendeu a “saber recuar no

momento certo”, assim como fez a CNBB ao findar, em 1968, os movimentos da Ação

Católica brasileira uma vez que a ala conservadora da Igreja Católica não queria se indispor

politicamente com os militares que governavam o país à época, Zilma Barbosa Gurgel deixou

tanto sua atuação apostólica no movimento jecista como medida preventiva para não sofrer

perseguição política quanto sua carreira docente na Educação Infantil, por motivo distinto do

primeiro caso.

O ensejo da saída de Zilma Barbosa Gurgel de sala de aula como professora primária

no ano de 1970, um ano antes da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de

1º e 2º graus (Lei nº. 5.692/71), apesar de se sentir feliz e realizada no exercício do magistério

na Educação Infantil, foi o estado de saúde de seu pai, João Gurgel de Oliveira que, devido a

seqüelas motoras advindas de um acidente vascular encefálico (AVE) que comprometia todas

as funções motoras do lado esquerdo de seu corpo, necessitava de cuidados domiciliares para

garantir o sucesso de seu processo de reabilitação, papel este assumindo por sua filha mais

velha em tempo integral.

Comecei minha carreira no magistério no Colégio Santa Isabel e no
Grupo Escolar Gustavo Barroso. Ensinava de manhã na turma de
alfabetização num colégio de elite e a tarde numa escola pública da
prefeitura municipal [de Fortaleza/CE]. Sentia-me muito feliz e realizada.
A noite preparava as aulas e corrigia os trabalhos dos alunos. Mas deixei
de trabalhar quando meu pai teve o primeiro derrame, em 1970, para
cuidar da saúde dele em casa (CAVALCANTE, 2001).

Mesmo preterindo suas atividades como docente pelos afazeres como cuidadora de seu

pai, Zilma Barbosa Gurgel utilizou de sua experiência como professora primária para ajudar

na recuperação da fala dele, sendo esta perda da função da linguagem uma das queixas

principais dele para se comunicar e, consequentemente, o limitava em seus relacionamentos

interpessoais e praticamente em todas as dimensões de sua vida, como na condução de seus

negócios frente à Padaria União, que ficou a cargo de sua esposa Isabel Barbosa Gurgel. Esse

fato pode ser confirmado pelo depoimento dela que se segue logo abaixo:

Papai não conseguia falar direito. Ele também sofria muito com as
limitações físicas no lado esquerdo. Deixei de trabalhar para cuidar e me
dedicar totalmente a sua recuperação. Prestava atenção às sessões de
fisioterapia e aprendi a fazer os exercícios terapêuticos dele em casa.
Como naquela época não tinha muitos fonoaudiólogos em Fortaleza/CE,
ele não fazia este tipo de tratamento para recuperar sua fala. Mas como eu
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tinha sido professora primária e aconteceu de eu ter em minha sala de aula
crianças com distúrbios na fala e, para ajudá-las, eu tinha criado
exercícios de dicção que, com paciência e muita perseverança de minha
parte, usei desses mesmos exercícios de dicção com papai que, depois de
um ano, voltou a articular bem as palavras e a se comunicar melhor
(CAVALCANTE, 15/01/2013).

Mas no mesmo ano de 1971, o senhor João Gurgel de Oliveira sofreria um segundo

acidente vascular encefálico (AVE), sem grandes seqüelas para a sua saúde física. Mas, o

terceiro AVE, no ano seguinte, foi fatal, levando-o ao óbito uma semana após o seu ocorrido,

mais especificamente no dia 04 de março de 1972. E com a perda do seu papel como

cuidadora e sabendo “voltar quando é possível”, Zilma Barbosa Gurgel regressava,

duplamente, a sala de aula, ora como aluna do Curso de Graduação em Psicologia nos

Institutos Paraibanos de Educação (IPÊ), ora como professora primária em uma escola

católica dirigida à educação feminina na cidade de João Pessoa.

3.2 O ingresso de Zilma Barbosa Gurgel no ensino superior brasileiro e francês e sua

aproximação com a temática da educação gerontológica

No início do ano de 1972, a professora primária Zilma Barbosa Gurgel, então com 29

anos de idade, solteira, morando na casa paterna, fora do mercado de trabalho, sem atividade

profissional remunerada e vivenciando o período de luto pela morte de seu pai, decidiu

colocar em prática o seu acesso ao ensino superior brasileiro e, mais especificamente, de se

profissionalizar como psicóloga.

O contexto cultural e social dessa escolha profissional da jovem Zilma Barbosa

Gurgel, bem como os contornos de sua preferência pela formação em Psicologia, se assentou

em suas práticas educacionais durante o curso normal e como professora primária das redes

pública e privada de ensino de Fortaleza/CE, visto que o ensino da psicologia educacional era

praticado nas escolas normais brasileiras desde a década de 1930, ou seja, antes mesmo da

publicação da Lei Orgânica do Ensino Normal, promulgada como Decreto-Lei nº. 8.530 em

02 de janeiro de 1946 (MARTINS; MATOS; MACIEL, 2009).

Ao rememorar as motivações da mudança de seu rumo profissional da Educação

Infantil para o campo da Psicologia Clínica, ou seja, da sala de aula para o consultório, a

professora universitária aposentada Zilma Gurgel Cavalcante selecionou razões altruísticas,

bem ao gosto de sua formação católica franciscana, de ajudar ao próximo como um dever
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moral e responsabilidade social suas perante a realidade das pessoas das camadas populares

fortalezenses que dela necessitassem como psicóloga (CAVALCANTE, 17/08/2011).

É importante ressaltar que os contornos dessa escolha profissional da vestibulanda

Zilma Barbosa Gurgel foram sendo moldados não apenas como uma resposta aos problemas

psicossociais dos diferentes públicos atendidos por ela em sua sala de aula (por exemplo, por

crianças em idade escolar) ou mesmo pela sua função como cuidadora de pessoas idosas de

sua família extensa (por exemplo, seu pai), mas, em grande parte, por necessidade de

diferenciação profissional e delimitação de sua área de atuação.

Mesmo assim, para a personagem histórica (auto)biografada na presente tese de

doutoramento em Educação, seus esforços em busca de um lugar ao sol no ensino superior

brasileiro se basearam mais em um sentido jecista de Ver-Julgar-Agir sobre a atuação do

psicólogo no que diz respeito ao compromisso desse profissional com um fazer voltado para

as necessidades das populações mais carentes - como reza uma das estrofes da Oração de São

Francisco, “pois é dando que se recebe”- do que mesmo com o modelo limitado e excludente

de atuação do egresso em Psicologia no Brasil dos anos 1970 já que, desde essa época até os

anos 1980, havia no currículo desses cursos “[...] um predomínio da formação clínica, voltada

para o atendimento individual em consultórios, sendo, portanto, um serviço não acessível a

uma parcela considerável da população (BASTOS, 2002, p.33).

Mas três empecilhos dificultavam seu acesso ao Curso de Graduação em Psicologia: o

primeiro deles era que não existia esse curso de graduação nas universidades públicas de

Fortaleza/CE, segundo, o seu pai se opunha ao fato de sua filha mais velha sair de casa e ir

morar sozinha em outra cidade e, terceiro, com a doença do senhor João Gurgel de Oliveira e

os custos com o processo de reabilitação dele, fizeram com que a família Gurgel passasse por

dificuldades financeiras que, por sua vez, não permitiriam a manutenção das despesas de

Zilma Barbosa Gurgel como estudante universitária fora de seu domicílio.

Vale registrar que as primeiras propostas de formação e profissionalização de

psicólogos no âmbito universitário brasileiro foram feitas na segunda metade da década de

1950, mais especificamente em 1956 e 1957, quando foram implantados cursos de formação

de psicólogos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade de São

Paulo38, respectivamente, embora o reconhecimento oficial da profissão, em solo nacional,

38 Entretanto, no Brasil, a primeira proposta de formação e profissionalização de psicólogos foi feita em 1932,
fora dos espaços escolares do ensino superior, mais especificamente, no âmbito do Instituto de Psicologia da
Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. No mesmo ano o Instituto foi fechado, entre
outros fatores, pela “pressão de grupos católicos junto ao governo Vargas” (JACÓ-VILELA; BITAR, 2003, p.
21).
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tenha se dado apenas em 1962, como disposto na Lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1962 e pela

Resolução s/n de 19 de dezembro de 1962, do Conselho Federal de Educação39,

aproximadamente um século depois dos primeiros acontecimentos dos movimentos pioneiros

de institucionalização dos saberes psicológicos enquanto um projeto de privatização da

subjetividade que, por sua vez, autenticava o indivíduo enquanto uma categoria representativa

do sujeito moderno e de suas aspirações ideológicas e políticas, fenômeno esse ocorrido na

Europa e os Estados Unidos do século XIX (MARTINS; MATOS; MACIEL, 2009).

Dentro desse contexto de expansão dos cursos de graduação em Psicologia nas

universidades brasileiras, surgiu, em 1974, o primeiro Curso de Graduação em Psicologia

fundado em uma universidade pública cearense, mais especificamente entre os muros da

Universidade Federal do Ceará (UFC), formando sua primeira turma de egressos em 1978, e

sendo reconhecido como curso dois anos depois, como disposto na Portaria 259 do Ministério

da Educação (MEC), de 17 de abril de 1980 (CAVALCANTE JUNIOR; SOUSA, 2007).

Sobre a história da implantação desse curso no Estado do Ceará, o atual Projeto

Político Pedagógico do Curso de Psicologia da UFC assim descreveu os acontecimentos e

personagens ligados a este fato:

Em 26 de março de 1975, o reitor [da UFC] Walter de Moura Cantídio
assina a Resolução n° 314, que aprovou a criação do Curso de Graduação
em Psicologia tendo por base o anteprojeto de criação do Curso de
Psicologia elaborado pelas psicólogas Edda Quirino Simões e Maria do
Carmo Guedes, esta última professora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, contando também com a participação da professora Maria
Isolda Castelo Branco Bezerra de Menezes, formada em Letras com
vivência em Psicologia Social, que colaborou na finalização do referido
projeto (COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA, 2005, p.10).

Mas o maior contratempo de Zilma Barbosa Gurgel para adentrar no ensino superior

brasileiro não foi a inexistência do Curso de Graduação em Psicologia em solo cearense, mas

a intervenção de seu pai, que não permitia a sua saída para estudar em outro lugar. E essa

intervenção paterna repressora na reopção da escolha profissional da jovem Zilma Barbosa

Gurgel se perpetuou sobre o desenvolvimento da carreira e da vida profissional dela, adiando

39 Atualmente denominado Conselho Nacional de Educação.
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a conclusão do referido curso para o ano de 2008, quando, finalmente, aos 65 anos de idade,

ela concluiu, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR)40, a formação em Psicologia.

Essa submissão de Zilma Barbosa Gurgel a intervenção do senhor João Gurgel de

Oliveira em seus projetos profissionais demonstrou que, mesmo ambos tendo uma relação

afetiva marcada pela proximidade e pelo cuidado, a figura de autoridade de seu pai conseguia

impor normas e limites na relação entre pai e filha que interferiam em suas decisões pessoais.

A influência desse poder emanado pela condição paterna e de chefe de família do senhor João

Gurgel de Oliveira sobre a escolha profissional de sua filha primogênita ficou tão evidente na

história de vida dela visto que, só após a morte dele, em março de 1972, ela conseguiu realizar

vestibular na cidade de João Pessoa/PB e, finalmente, cursar Psicologia.

Esse fato (auto)biográfico sobre a vida escolar de Zilma Gurgel Cavalcante era tido

como um evento corriqueiro, quando consideradas as raízes históricas do modelo tradicional

de família patriarcal brasileira e, em particular, nordestina, na qual cabia a filha solteira a

condição absoluta de obediência paterna. E, no caso em análise, a influência proveniente da

figura do senhor João Gurgel de Oliveira teve fator determinante frente à reopção profissional

de sua filha primogênita, se comparada a outros fatores de ordem pessoal, emanadas do

interesse/desejo do próprio sujeito histórico, seguidos dos fatores retorno financeiro e campo

de trabalho, que fizeram com que a personagem em questão saísse do campo da educação

infantil para a psicologia clínica (LOPES; PAULA, 2011).

Enfim, verificou-se que no caso da decisão da jovem Zilma Barbosa Gurgel de deixar

a casa paterna somente após a morte do senhor João Gurgel de Oliveira em busca de seu

interesse em se graduar em Psicologia, mesmo que para isso tivesse que arcar com os custos

emocionais e financeiros de morar longe de sua residência, foi permeada por aspectos

apreendidos em sua história familiar e determinada pelo respeito à decisão de seu pai.

Mesmo com todos esses contratempos e preterindo continuar em casa cuidando dos

negócios da Padaria União junto à sua mãe que passou à condição de chefe da família Gurgel,

a ex-normalista Zilma Barbosa Gurgel redefiniu sua opção profissional para se tornar uma

psicóloga e, para tanto, prestou vestibular para o referido Curso de Graduação no mês de

dezembro de 1971 em um estabelecimento de ensino superior recém-inaugurado que passava

a compor a rede de ensino privada da cidade de João Pessoa/PB, como ela mesma descreveu

na citação abaixo:

40 A Universidade de Fortaleza (UNIFOR) foi fundada em 1973 pelo industrial Edson Queiroz e o seu Curso de
Graduação em Psicologia foi reconhecido pela Portaria do MEC nº 456, de 09 de agosto de 1989. (MARTINS;
MATOS; MACIEL, 2009)
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Ao passar no vestibular para Psicologia em João Pessoa [no caso, em uma
instituição de ensino superior privada denominada Institutos Paraibanos
em Educação (IPÊ)41] eu tive que sair de Fortaleza. E, para me manter lá,
trabalhava nos turnos da manhã e da tarde ensinando nas turmas de
alfabetização em um colégio de freiras de João Pessoa [nesse momento da
entrevista a professora Zilma Gurgel Cavalcante não conseguiu se
lembrar do nome da instituição escolar confessional pessoense na qual ela
lecionou por um breve período de tempo]. E a noite fazia o curso de
Psicologia no IPÊ. Com o dinheiro do trabalho como professora primária
eu pagava a faculdade para me manter no curso e mamãe pagava o
aluguel do pensionato de Dona Margarida, que ficava no bairro 13 de
Maio, onde eu morava com mais nove cearenses que estudavam em João
Pessoa na época. Eu era a líder do grupo e organizava as finanças e
despesas do lugar (CAVALCANTE, 15/01/2013).

A ata de fundação dos Institutos Paraibanos de Educação (IPÊ) foi lavrada no dia 21

de junho de 1971, por seus 06 (seis) fundadores, no caso, o Padre Marcos Augusto Trindade,

Padre José Trigueiro do Vale, Prof. Afonso Pereira da Silva, Prof. Flávio Colaço Chaves,

Prof. José Loureiro Lopes e Prof. Manuel Batista de Medeiros, no Palácio Arquiepiscopal da

Paraíba. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, a Presidência do IPÊ, a cargo de seu primeiro

gestor, eleito por aclamação, o Prof. Manuel Batista de Medeiros, em convênio celebrado com

a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, sob a administração do Prefeito Dorgival Terceiro

Neto, ratificado pela Lei Municipal nº 1.591 de 30 de novembro de 1971, criava em suas

dependências cursos de graduação de forma isolada como a Faculdade de Pedagogia e

Licenciatura; Faculdade de Educação Física; Faculdade de Comunicação; Faculdade de Artes;

Instituto de Pesquisa Marinha; Faculdade de Administração de Empresa, Faculdade de

Ciências Jurídicas e Sociais e Instituto de Psicologia (SILVA, 2002).

O seu primeiro edital de concurso para vestibular, intitulado Vestibular-72, do qual

Zilma Barbosa Gurgel foi uma das candidatas inscritas, definiu o período entre os dias 05 e 18

de dezembro de 1971 para sua execução, como também só ofereceu vagas para as faculdades

de Administração de Empresa e de Ciências Jurídicas e Sociais e para o Instituto de

Psicologia (SILVA, 2002).

Logo o IPÊ, assim como seu Instituto de Psicologia - o primeiro a ser fundado no

Estado da Paraíba e o segundo mais antigo da Região Nordeste -, nasceu no ano de 1971

sendo fruto direto da proliferação dos cursos universitários particulares engendrado pelo

Regime Militar em favor da privatização do ensino e pela regulamentação do Curso de

41 No ano de 1997, o IPÊ se credenciou, junto ao MEC, através do Decreto Presidencial de Fernando Henrique
Cardoso publicado no dia 30 de outubro do citado ano, como Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ),
conferindo autonomia administrativa, didática e científica à Instituição (SILVA, 2002).
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Psicologia pelo Conselho Federal de Educação, respectivamente. Nessa década, também são

criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, o primeiro Código de

Ética Profissional, bem como o primeiro curso de doutorado em Psicologia no País, na

Universidade de São Paulo (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, 2013;

PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003).

Ou seja, a estudante de Psicologia Zilma Barbosa Gurgel, mais uma vez, se encontrava

em espaços escolares privados, agora no âmbito universitário brasileiro dos anos 1970, em

que o debate entre o sistema de ensino público e privado, mais especificamente durante o

período da História da Educação brasileira identificada como de “crise universitária”, era

desfavorável ao primeiro visto que esse foi o momento identificado como o início da

privatização do ensino, visto que o Governo Militar, por meio da Reforma Universitária

impingida pela Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, apelou ao setor privado para a

resolução dessa crise por meio da criação de instituições de ensino superior por meio da

iniciativa privada, sejam elas confessionais ou laicas (BERNARDES, 2004).

Como parâmetro para essa discussão sobre a expansão da iniciativa privada no âmbito

do ensino superior brasileiro a partir da Lei nº 5.540/68, mais especificamente na cidade de

João Pessoa/PB, viu-se no discurso do fundador e Reitor do IPÊ por 15 anos, o Monsenhor

Marcos Augusto Trindade, que o sistema de ensino público paraibano e, por extensão,

brasileiro, não garantia o acesso ao ensino superior aos jovens concluintes do ensino médio:

Com profissão de fé na Educação, ex-Reitor do Seminário
Arquidiocesano, diretor do Colégio Pio XII, eu não tinha por que não
acreditar numa iniciativa que oferecia novas opções à demanda
universitária e para a qual, sem falsa modéstia, nos achávamos capazes
[...] As primeiras turmas do IPÊ [de Psicologia, Educação Física,
Administração de Empresa e de Ciências Jurídicas e Sociais] formaram-
se, também, de bom número de excedentes do vestibular das
Universidades Federais, muitos deles vindos do Ceará e outros do Rio
Grande do Norte (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA,
2013, p.1).

E, mesmo sem ser uma aluna “excedente” do processo seletivo do vestibular da UFC,

uma vez que na oferta de cursos de graduação da referida instituição federal de ensino

superior cearense, no ano de 1972, não havia o curso de Psicologia, a fortalezense Zilma

Barbosa Gurgel prestou vestibular e foi aprovada no curso de sua preferência no IPÊ. No

entanto havia uma segunda barreira a ser vencida por ela, pois para manter suas despesas

como aluna de uma faculdade privada e, ao mesmo tempo, morar em um local distante de sua
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cidade natal, ela teve que voltar a sala de aula na Educação Infantil, dessa vez como

professora primária da turma de alfabetização em uma escola confessional da cidade de João

Pessoa, como a própria Zilma Barbosa Gurgel rememorou sobre esse período de sua reopção

profissional.

Não contar com a presença paterna nesse período, por um lado, permitiu a saída de

Zilma Barbosa Gurgel para cursar Psicologia em outro estado nordestino e, por outro lado,

acarretou implicações em sua vida universitária no que dizia respeito ao seu sustento

financeiro. E para manter sua nova escolha profissional, ela teve que trabalhar para pagar a

faculdade e, ao mesmo tempo, optar por um curso cuja carga horária permitisse a conciliação

com seu emprego como professora primária, ou seja, ela teve que fazer o curso de Psicologia

no período noturno, haja vista que nos turnos da manhã e da tarde ela estava ensinando as

crianças das turmas de alfabetização na escola confessional pessoense na qual ela se inseriu

como professora.

Todavia, essa dificuldade financeira que atravessava a família Gurgel desde a época

em que o seu provedor, o senhor João Gurgel de Oliveira, no ano de 1970, teve que se afastar

da gerência dos negócios de sua padaria devido aos problemas de saúde acarretados por seu

quadro clínico de hipertensão arterial sistêmica, não afetou na decisão final de sua filha

primogênita de sair de casa para adquirir um diploma universitário. Quem ficou na direção da

Padaria União foi a mãe de Zilma, como ela rememorou em uma das entrevistas concedidas

para a presente tese de doutoramento em Educação sobre o assunto:

Mamãe tinha que tocar os negócios da padaria. Naquele tempo não havia
plano de saúde. E todo o tratamento do papai foi particular. Lembro-me
que gastamos muito dinheiro. E mamãe não tinha o mesmo tino comercial
dele. Nossa situação econômica apertou, mas nunca faltou nada no
tratamento dele. (CAVALCANTE, 15/01/2013).

Mas Zilma Barbosa Gurgel contava com a presença de uma figura substituta que

direcionasse, no lugar do seu pai, os rumos de sua vida profissional e, nesse caso, essa figura

substituta, também masculina, era o seu namorado na época, o estudante do Curso de

Graduação em Medicina da UFC Antônio Mourão Cavalcante. A influência dessas duas

figuras masculinas nos rumos pessoais e profissionais da personagem histórica

(auto)biografada foi determinante ao exercer poder de decisão sobre a construção de sua

carreira universitária.

Enfim, ao sair dos desígnios impingidos pela imposição paterna para a prescrição

patriarcal adquirida com sua relação afetiva com o seu futuro marido sobre sua carreira
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profissional, foi possível verificar os motivos que levaram ao desfecho da estadia de Zilma

Barbosa Gurgel em João Pessoa/PB como estudante de Psicologia do IPÊ após um ano de

estudos. Foi a partir da imposição de seu então namorado, Antônio Mourão Cavalcante, como

figura masculina substituta que também não admitia a permanência de sua namorada longe de

sua companhia em Fortaleza/CE, que fez com que ela tomasse a decisão de abandonar o curso

de Psicologia no IPÊ e, mais uma vez, optar por outro curso de graduação, no caso, em

Serviço Social, na Universidade Estadual do Ceará (UECE):

Em 1972 eu já era noiva do Mourão, que estava cursando o quarto ano de
Medicina na Universidade Federal do Ceará. E ele, não se sentindo
satisfeito com minha distância para poder fazer a Faculdade de Psicologia
em João Pessoa, me deu um xeque-mate: ou eu vinha estudar em
Fortaleza ou a gente terminava o namoro porque ele não admitia que
nosso relacionamento fosse à distância. Então eu fiz uma escolha afetiva
ao manter minha relação com o Mourão ao mesmo tempo em que deixava
o curso de Psicologia em João Pessoa. Em seguida ingressei no curso de
Serviço Social em Fortaleza, pois esse era o curso que mais se
aproximava do curso de Psicologia naquela época (CAVALCANTE,
18/08/2011).

É válido registrar que ao se interrogar sobre as relações de poder e a conformação de

Zilma Barbosa Gurgel mediante a influência de seu noivo sobre sua escolha profissional a

partir da narrativa supracitada e, por extensão, sobre a construção dos significados de sua

obediência a autoridade paterna, em um momento anterior de sua história de vida sobre o

mesmo assunto, esse debate, na presente tese de doutoramento, foi alicerçado no conceito de

gênero como uma construção social e histórica que, por sua vez, pode explicar, neste contexto

histórico em análise, como a manutenção da visão hegemônica que polariza a masculinidade

versus a feminilidade pode ser reconhecida nas formas de dominação masculina vivenciadas

por Zilma Barbosa Gurgel ao longo de suas indeterminações com relação ao seu desejo

pessoal de se tornar psicóloga, manutenção esta representativa das lutas materiais e simbólicas

travadas entre homens e mulheres as quais, nesse caso em estudo, foram delimitando e

naturalizando uma identificação da personagem (auto)biografada a supostas características

femininas, como por exemplo, os jeitos mais compatíveis com a vida privada, a paciência, a

afetividade, a minuciosidade, a doação, o apego e o cuidado, em oposição às características

associadas ao masculino.

Corroborando sobre como as lutas materiais e simbólicas dentro da família Gurgel na

década de 1970 pela definição de lugares e posições de seus diferentes sujeitos eram
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desvantajosas para suas representantes femininas, foi visto não só pelo prisma da obediência

de Zilma Barbosa Gurgel as imposições feitas pelo seu pai e pelo seu noivo como chefes de

família de origem patriarcal e burguesa, mas também através da constatação de que a figura

materna da senhora Isabel Barbosa Gurgel não exerceu influência direta na escolha

profissional de sua filha mais velha como psicóloga ou mesmo como assistente social e que

Zilma, ao buscar uma figura substituta à influência paterna, definiu seu noivo, e não sua mãe,

como pessoa de referência para a tomada de suas decisões vocacionais, mais especificamente

sobre o processo de suas escolhas acadêmicas tanto na graduação como na pós-graduação.

Ao voltar a Fortaleza/CE no fim do ano letivo de 1972, a ex-aluna do Instituto de

Psicologia do IPÊ Zilma Barbosa Gurgel prestou exame de vestibular para o Curso de Serviço

Social oferecido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo aprovada e iniciando seu

curso no ano seguinte. Mas por que ela escolheu o Serviço Social para reiniciar sua vida

acadêmica no ensino superior brasileiro e, posteriormente, se profissionalizar como assistente

social42? Segundo o relato dela mesma em seu memorial, além de ser influenciada pelas

imposições das figuras masculinas mais representativas em sua história de vida - seu pai João

Gurgel de Oliveira e seu noivo Antônio Mourão Cavalcante - ela também enxergou uma

interseção entre o fazer do psicólogo com as práticas do assistente social:

Passei no vestibular, em 1972, para o curso de Serviço Social [da UFC].
Não era bem o que eu desejava. Sempre quis fazer Psicologia, porém não
existia este curso ainda em Fortaleza. Meu pai [e o noivo dela] não
aceitava a idéia de eu ir morar longe de casa. Escolhi esse curso porque
era o que mais se aproximava, a meu ver, do curso de Psicologia
(CAVALCANTE, 2001).

Ou seja, essa capacidade de Zilma Barbosa Gurgel de vincular a inserção e construção

das práticas do psicólogo no campo da Assistência Social como justificativa para dar

prosseguimento ao seu projeto de se diplomar no ensino superior brasileiro foi um fato

presente no cenário de implementação das Políticas Públicas Sociais brasileiras nas décadas

de 1980 e 1990, período esse identificado na historiografia educacional nacional no qual se

ampliaram o debate acerca do tema da ampliação da interseção entre as áreas e a diversidade

das práticas e dos espaços de atuação para a inclusão da Psicologia nas políticas de

Assistência Social no Brasil (MOTTA; SCARPARO, 2013).

42 A profissão de assistente social surgiu no Brasil na década de 1930. O curso superior de Serviço Social foi
oficializado no país pela Lei nº 1.889 de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei nº 3.252, juntamente com o
Decreto nº 994 de 15 de maio de 1962, regulamentou a profissão do assistente social e criou os Conselhos
Federal e Regionais (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2013).
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Ao enxergar, com uma década de antecedência, que existia uma possibilidade de

agregar a sua formação como assistente social uma interface que considerasse os fenômenos

psicólogos e sociais para diversificar sua prática no campo de atuação das Políticas Públicas

Sociais brasileiras e, prioritariamente, na formulação de estratégias de intervenção

psicossocial após sua formatura, foi possível inferir que Zilma Barbosa Gurgel, em função de

sua “escolha afetiva”, foi compelida a realizar essa travessia, ou seja, a transcender a sua

escolha vocacional pela Psicologia e pensar em alternativas, estratégias, para atuar na

Assistência Social. E, para tanto, investiu no Curso de Graduação em Serviço Social da UFC.

Assim como Zilma Barbosa Gurgel passava por um processo de reformulação de suas

opções profissionais, o Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do

Ceará (UFC) passava por outra modificação no direcionamento de seu curso, em diálogo com

a concomitante mudança de sua localização (de sua criação, em 1950, no Instituto Social de

Fortaleza, passando por sua transferência para o campus da UFC em 1956 e se estabelecendo,

definitivamente, na UECE, desde 1975) quanto de seu currículo (de uma visão

socioassistencial religiosa para a formação de domínios disciplinares compatíveis com a

transformação da realidade social local). Ou seja, a estudante de Serviço Social Zilma

Barbosa Gurgel ingressou no ensino superior público cearense como graduanda na UFC e saiu

como concluinte na UECE.

Esse fato pode ser explicado pelo histórico de criação do Curso de Graduação em

Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), fato este que antecede a própria

criação deste estabelecimento de ensino estatal. O citado curso teve como data de sua

fundação o dia 25 de março de 1950, quando foi implantado pelo Arcebispo Metropolitano de

Fortaleza, Dom Antônio de Almeida Lustosa43, a Escola de Serviço Social, vinculada ao

Instituto Social de Fortaleza (FARIAS; PASSOS; PIO, 2010; COORDENAÇÃO CURSO DE

SERVIÇO SOCIAL, 2005).

Além da Escola de Serviço Social, instalada em um prédio cedido pela Arquidiocese

de Fortaleza no bairro da Aldeota, o Instituto Social de Fortaleza era composto também pela

Escola de Educação Social e Familiar, ambas sob a direção da Congregação da Sociedade das

43 Dom Antônio de Almeida Lustosa nasceu no dia 11 de fevereiro de 1886, na cidade de São João Del Rei/MG,
ordenou-se a 28 de janeiro de 1912, como padre salesiano. Como padre, ensinou filosofia e teologia e também
foi mestre de noviços, diretor e vigário. Foi Sagrado Bispo de Uberaba, Diocese do Triângulo Mineiro, no dia 11
de fevereiro de 1925. Após governar Corumbá/ MT e Belém/PA, foi transferido para o Ceará onde se sagrou
como 4º Arcebispo Metropolitano de Fortaleza no dia 05 de novembro de 1941, ficando no cargo até 29 de maio
de 1963. Faleceu no dia 14 de agosto de 1974, em Carpina/PE, sendo sepultado na Catedral de Fortaleza
(ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA, 2013a).
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Filhas do Coração de Maria, sendo mantida pelos recursos financeiros da Associação de

Educação Familiar e Social de Fortaleza, criada por Dom Antônio de Almeida Lustosa em

1949, com apoio da intelectualidade cristã local, a fim de por em prática o objetivo da Escola

de Serviço Social de qualificar seus egressos para trabalhar a moral, a dignidade e os bons

costumes das camadas sociais menos favorecidas economicamente da cidade de Fortaleza/

CE, como sua classe operária dos anos 1950, de acordo com a liturgia da Doutrina Social da

Igreja Católica (COORDENAÇÃO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 2005).

Funcionando com um estabelecimento de ensino privado, a Escola de Serviço Social

do Instituto Social de Fortaleza, seguindo a um processo de adaptação à estrutura

universitária, foi agregada a Universidade do Ceará no ano de 195644, hoje Universidade

Federal do Ceará (UFC), sob as bênçãos de sua verdadeira mantenedora, a Arquidiocese de

Fortaleza. Nesse ínterim, o Curso de Serviço Social da UFC foi modificando sua matriz

curricular ao longo dos anos 1960 e 1970 na medida em que as influências dos valores morais

e religiosos da Doutrina Social da Igreja Católica arrefeceram-se ao ser reconhecido que o

objeto de atuação do Serviço Social eram as múltiplas expressões da questão social, isto é, no

conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socialização da produção e

a apropriação privada dos frutos do trabalho.

Em março de 1975, após sua permanência de 18 anos na condição de curso agregado à

UFC, a Escola de Serviço Social de Fortaleza foi incorporada ao patrimônio da Universidade

Estadual do Ceará (UECE)45 que, por sua vez, fora recentemente autorizada a funcionar

mediante a Lei nº 9.753, de 18 de outubro de 1973, que instituía a Fundação Educacional do

Estado do Ceará (FUNEDUCE), sendo sua criação consolidada pelo Conselho Diretor,

mediante a Resolução nº 2, de 05 de março de 1975, e referendada pelo Decreto nº 11.233, de

10 de março do mesmo ano. Desde então, o Curso de Serviço Social da UECE passou a

integrar o conjunto de cursos do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA)

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2013)

44 ”Somente após o seu reconhecimento ocorrido em 04 de julho de 1956, nos termos do Decreto nº 39.511
assinado pelo então Presidente Juscelino Kubitschek, o Curso de Serviço Social de Fortaleza veio a agregar-se à
Universidade Federal do Ceará que firmou um acordo com a arquidiocese, aprovado e homologado pelo
Ministério da Educação em 31/10/56, depois transformado no Decreto nº 49.229” (COORDENAÇÃO DO
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 2005, p.5-6).

45 Além da incorporação da Escola de Serviço Social de Fortaleza, mais 04 (quatro) unidades de ensino superior
existentes na época passaram a funcionar na UECE, quais sejam: Escola de Administração do Ceará, Faculdade
de Veterinária do Ceará, Escola de Enfermagem São Vicente de Paula e a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano
Matos, além da Televisão Educativa Canal 5 (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2013).
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Além da mudança de sede, a Escola de Serviço Social de Fortaleza passou por

mudanças curriculares em busca de instrumentalizar seus egressos para intervir no conjunto

das expressões da desigualdade social, econômica como também cultural, oriundas do

antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho

em uma sociedade fortalezense cada vez mais industrializada e desigual.

Essas transformações ocorridas na referida escola foi um exemplo da trajetória de

emergência do Serviço Social como especialização do trabalho ocorrida no Brasil nos anos

1930, sob influência católica e com decisiva orientação preconizada pelas Encíclicas Sociais

Rerum Novarum (Papa Leão XIII) e Quadragesimo Anno (Papa Pio XI), que se reportavam ao

neotomismo46 para fundamentar a concepção de homem e as reformas que consideravam

necessárias para amenizar as desigualdades sociais e defender o capitalismo frente ao projeto

social comunista, cuja formação tecnicista e fragmentada se apoiava nos fundamentos do

Serviço Social de Caso que, por sua vez, estava a serviço da Doutrina Social da Igreja

Católica até o momento histórico da institucionalização dessas escolas no cenário do ensino

superior brasileiro, nos anos 1970, no bojo das ações da Reforma Universitária, coincidindo

com o empenho de renovação da profissão, caracterizando-se como um dos espaços críticos

de resistência à conjuntura política coercitiva gerada pelo Golpe Militar de 1964.

E foi nesse período da história política brasileira dos anos 1970 em que o Serviço

Social se laicizava e passava a estabelecer uma interlocução com as ciências sociais e se

aproximava dos movimentos de esquerda, sobretudo do sindicalismo combativo e classista

que se revigora nesse contexto e, ao mesmo tempo, perdia sua influência cristã, que Zilma

Barbosa Gurgel adentrou como aluna do curso de Serviço Social da UFC. Nesse cenário de

disputa de modelos de formação do assistente social em termos de reatualização do

tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo, se

intensificou, no âmbito dos Departamentos de Serviço Social distribuídos nas universidades

públicas brasileiras, o questionamento da ética da neutralidade e do tradicionalismo filosófico

fundado pela ética neotomista e no humanismo cristão, que baseava a prática do assistente

46 Doutrinas católicas, sobretudo a explicitada nas encíclicas Rerum Novarum (1881) e Quadragesimo Anno
(1921), propunham o necessário envolvimento dos católicos com os problemas sociais advindos da questão
social. Nessas propostas, ao referirem-se, sobretudo, à exploração dos operários, as doutrinas explicitavam uma
concepção de homem de inspiração neotomista. A partir dessa compreensão da Igreja e, também, da sugestão
doutrinária com relação ao necessário retorno à filosofia de São Tomás de Aquino como proposto na Encíclica
Aerteni Patris (1879), os primeiros assistentes sociais brasileiros explicitavam uma filiação neotomista. Eles
entendiam que o homem apresentava-se à nossa razão como composto de “corpo e alma [...] Ser social
incompleto, utilizando-se da sociedade para o cumprimento de seu fim último” (TELLES, 1940, p.4).
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social como um fim em si mesmo, cuja abordagem, individual ou em grupo, se pautava na

ideia de ajustamento e/ou ajuda psicossocial.

Para tanto, a formação universitária do assistente social nos anos 1970 passava por uma

reformulação e se baseava na ratificação do compromisso desses egressos com a classe

trabalhadora. Segundo dados do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro

(2013), foi nesse período que se disseminou o projeto de junção entre o técnico e o político:

O profissional amplia sua atuação para as áreas de pesquisa,
administração, planejamento, acompanhamento e avaliação de programas
sociais, além das atividades de execução e desenvolvimento de ações de
assessoria aos setores populares. E se intensifica o questionamento da
perspectiva técnico-burocrática, por ser esta considerada como
instrumento de dominação de classe, a serviço dos interesses capitalistas
(CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2013).

Esses elementos apontaram que a estudante de Serviço Social Zilma Barbosa Gurgel,

durante seu período de graduação, estava inserida em uma matriz curricular que começava a

se assentar em um projeto ético-politico profissional que se comprometia com a defesa dos

direitos do proletariado, em uma perspectiva política de esquerda, notadamente de influência

marxista, em busca de minimizar as desigualdades sociais advindas da exploração do trabalho

caracterizada pelo modo de produção capitalista. Vale destacar que essa mudança de

paradigma no modelo de formação do assistente social brasileiro ocorreu durante o período da

Ditadura Militar, onde o conflito ideológico entre o modelo capitalista e socialista era

debatido dentro e fora da universidade, com defensores de ambas as partes.

Ao rememorar sobre esse cenário de transformações políticas potencializadas pelas

contradições ideológicas e pelos dilemas éticos presentes nos complexos processos

sociopolíticos que desenharam a História do Brasil durante o Regime Militar e, em segundo

plano, na emergência e institucionalização do Serviço Social como categoria profissional cujo

objeto de estudo e intervenção seria a questão social, a professora universitária aposentada

Zilma Gurgel Cavalcante relatou que não se identificou com o curso de Serviço Social devido

aos seus pressupostos teóricos marxistas presentes no currículo do referido curso de

graduação da UFC:

Toda a minha formação foi realizada em plena ditadura militar [...] eu não
me identifiquei com o Curso de Serviço Social primeiro porque o meu
departamento [Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social]
se pautava em uma linha marxista e eu tinha vindo da JEC, do Movimento
Bandeirante, das bases paroquiais e essa minha formação cristã não batia
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com aquela linguagem marxista. Eu lia os autores que eram cristãos,
assim como eu, em especial Jacques Maritain e Paulo Freire, que
exerceram enorme influência em minha carreira como professora
universitária e como fundadora da Universidade Sem Fronteiras.
Segundo, porque eu fui marginalizada dentro do Serviço Social, desde a
época da minha graduação, porque eu não seguia a linha marxista, apesar
de eu tirar notas excelentes, eu era sempre excluída porque eu não
comungava com a teoria social marxista. Na realidade eu tinha outra visão
sobre a sociedade e queria pesquisar e intervir sobre os problemas sociais
dos idosos que se encontravam marginalizados não em decorrência da
velhice, mas como uma conseqüência da estrutura social onde viviam e
que lhe negava um papel e um espaço social. Mas muitos professores do
meu curso não apoiaram essa minha pesquisa. Eles queriam um estudo
bibliográfico e não propositivo. Mas conclui a monografia assim mesmo
(CAVALCANTE, 18/08/2011)

Contudo, quais seriam as motivações da graduanda Zilma Barbosa Gurgel para

concluir seu Curso de Graduação em Serviço Social, mesmo se posicionando na contramão

dos pressupostos teóricos marxistas que influenciavam a formação e a profissionalização dos

assistentes sociais brasileiros nos anos 1970 em busca de construir um projeto societário

erigido por uma compreensão materialista do homem?

A resposta para esta falta de identificação com o curso e com o marxismo estava

assentada em sua formação humanista forjada em sua atuação na Juventude Estudantil

Católica Feminina (JECF) nos espaços escolares do Colégio Santa Isabel, cuja concepção

neotomista de pessoa humana - veiculada pela obra de Jacques Maritain, uma das maiores

expressões inspiradoras dessa vertente filosófica no Brasil - era sugerida pelos líderes da

Igreja Católica como leitura para guiar o projeto de sociedade concebido por eles, em

oposição ao projeto societário erigido pelo comunismo e o liberalismo. Além disso, era

orientação desses mesmos líderes católicos que seus seguidores leigos, como no caso da

jecista Zilma Barbosa Gurgel, não se confrontassem com o Regime Militar e não se

vinculassem a nenhuma orientação partidária, principalmente as de esquerda.

Ou seja, Zilma Barbosa Gurgel continuava seguindo os princípios da política social da

Igreja Católica, mesmo inserida no âmbito de uma universidade pública, laica e no interior de

um curso de graduação que se pautava na construção de um projeto societário que

solucionasse as desigualdades sociais produzidas pelo modo de produção capitalista por um

viés marxista, visto que esses ditos princípios interpretavam o comunismo como uma teoria

social refutável porque postulava um projeto societário erigido por uma compreensão

materialista do homem. E refutavam-no, ainda, porque o entendiam como uma doutrina

totalitária, com princípios incongruentes com o conceito de pessoa humana adotada pela
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vertente neotomista47. E foi por esta mesma via, pela sua incompatibilidade com a natureza

humana, que esses mesmos neotomistas interpretavam os princípios do liberalismo como uma

doutrina individualista (GUEDES, 2000).

E qual seria a concepção de pessoa humana projetada pelos neotomistas vinculada ao

seu projeto societário? E, para eles, quais seriam as reformas necessárias para amenizar as

desigualdades sociais produzidas pelo modo de produção capitalista e, contraditoriamente,

defendê-lo frente ao projeto social comunista ou mesmo dos princípios do liberalismo? E qual

a relação dessa influência neotomista na produção acadêmica e atuação profissional de Zilma

Barbosa Gurgel como assistente social fundadora da Universidade Sem Fronteiras (Unisf)?

A concepção de ser humano para os neotomistas situava-se no horizonte metafísico,

pois estes entendiam que o homem, como pessoa humana dotada de corpo e alma, portador de

um valor atemporal, superior a qualquer outro valor temporal, cuja perspectiva existencial

girava em torno do cumprimento do "fim último", ou seja, como ser social incompleto que,

utilizando-se da sociedade, iria alcançar a vida eterna (TELLES, 1940; GUEDES, 2000).

A partir dessa concepção de pessoa humana, os neotomistas construíram seu projeto

societário pautado na harmonia entre as classes sociais organizadas sobre o ideário do bem-

estar comum, ou seja, na preservação da ordem social, onde a sociedade era compreendida

como uma instância da qual as pessoas prescindiam para efetivar as necessidades do corpo (o

fim temporal) e que, ao mesmo tempo, lhes permitiam atender à solicitude da alma (o fim

atemporal). Neste sentido, a sociedade, capaz de atender as duas dimensões humanas - corpo e

alma - era entendida por eles como “meio posto ao homem para colimar livre e plenamente

sua destinação [cristã]” (MANCINI, 1940, p. 4).

Sobre a influência da vertente filosófica neotomista na primeira contribuição científica

da concluinte do Curso de Graduação em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará

(UECE) Zilma Gurgel Cavalcante, cujo estado civil fora modificado de solteira para casada

no ano de 1975, ainda redigindo sua monografia em parceria com a colega de turma

Walquíria Mota Parente, foi possível averiguar no interior desta tese de doutoramento em

Educação que a visão da personagem histórica (auto)biografada sobre o Serviço Social estava

de acordo com a idealização da Igreja Católica sobre o papel do assistente social não apenas

como um profissional, mas como alguém que se preocupa, prioritariamente, “em fazer o bem

e contribuir para a solução mais perfeita dos problemas sociais” (FERREIRA, 1941, p.27).

47 A vertente filosófica neotomista se enquadrou, historicamente, no contexto de definição dos postulados da
Doutrina Social da Igreja Católica em torno da publicação da Encíclica Aertani Patris, em 1879, que, em linhas
gerais, pregava o necessário retorno à filosofia de São Tomás de Aquino, cuja concepção de pessoa humana se
assentava no horizonte metafísico (GUEDES, 2000).



179

Outro fato que ratificou essa aproximação da assistente social Zilma Gurgel

Cavalcante com a concepção de pessoa humana vinculada ao projeto societário da Igreja

Católica em “conciliar as classes sociais” em nome do bem-estar comum foi sua adesão, sem

reservas e na contramão da cultural escolar de seu curso de graduação, as orientações das

Encíclicas Papais, mais notadamente no que competiam às críticas erigidas pelas lideranças

católicas ao liberalismo e ao socialismo como respostas aos efeitos sociais deletérios do

sistema capitalista. Desta forma, ela se posicionava em uma terceira via: o humanismo cristão,

que defendia a construção de valores cuja premissa básica é o respeito à dignidade da pessoa

humana, tão proclamado pelos líderes da Ação Católica Brasileira da qual ela militou como

jecista, através dos estudos da obra de Jacques Maritain, uma das maiores expressões

inspiradoras da filosofia neotomista no Brasil.

Com esta visão humanista cristã, a concluinte Zilma Gurgel Cavalcante, em

colaboração com Walquíria Mota Parente, escolheu como tema de sua monografia o processo

de envelhecimento humano e o problematizou, do ponto de vista social, como um processo de

marginalização engendrado pela sociedade capitalista que desprezava as pessoas que não

eram mais capazes de produzir bens ou serviços. Diante desse quadro de marginalização das

pessoas idosas em processo de aposentadoria que residiam na cidade de Fortaleza no fim da

década de 1970, ambas as alunas supracitadas, munidas dos pressupostos teóricos que

transcendiam à materialidade das condições de vida dos sujeitos em estudo, compreenderam a

prática do assistente social como um indivíduo que precisava resgatar a dignidade dessas

pessoas marginalizadas através do asseguramento de mínimas condições de bem-estar social.

Na defesa da viabilização deste projeto de conclusão de curso, a professora

universitária aposentada da UECE Zilma Gurgel Cavalcante assim rememorou sobre sua

escolha temática e metodológica que, por sua vez, se situavam na contramão dos estudos

feitos no interior do Curso de Serviço Social:

Essa minha primeira produção acadêmica foi muito difícil de ser realizada
porque a monografia do Serviço Social, na época, tinha que ser feita como
um estudo bibliográfico e eu queria fazer uma pesquisa de campo porque
o tema que eu havia escolhido [a marginalização da velhice] era
completamente novo e não havia publicações sobre o assunto e, por isso,
eu tinha que escutar as pessoas idosas. Nesse período o Departamento de
Métodos e Técnicas do Serviço Social não queria aceitar minha pesquisa
porque era de praxe as monografias de cunho bibliográfico e, portanto,
não tinha professores para orientar minha pesquisa de campo. Então
conversei com o coordenador do curso, o professor Jataí, e ele apontou o
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professor Pompeu48, que era antropólogo, para ser meu orientador. Ele
aceitou e, por isso, a Walquíria e eu começamos a coleta dos dados com
os idosos aposentados de Fortaleza (CAVALCANTE, 18/08/2011)

Após essa definição temática, metodológica e do perfil do professor orientador para

efetivar sua pesquisa de campo, as egressas Zilma Gurgel Cavalcante e Walquíria Mota

Parente investigaram, sob orientação do Prof. Pompeu, a população idosa aposentada de

Fortaleza que sofria mudanças biológicas e sociais frente ao seu processo de envelhecimento.

Após a coleta de dados, ambas redigiram os elementos textuais de sua monografia em 03

(três) partes: I) Velhice e sociedade numa perspectiva histórica; II) O idoso em face da

realidade social; e III) Uma proposta para intervenção do Serviço Social na problemática do

idoso (CAVALCANTE; PARENTE, 1976).

De acordo com a memória de Zilma Gurgel Cavalcante sobre as considerações finais

feitas mediante os resultados encontrados em sua pesquisa acadêmica, ela assim se referiu

sobre sua proposta de intervenção social para a mudança do processo de marginalização para

o de integração dos idosos na medida em que estes precisavam que a sociedade fortalezense

“devolvesse [aos idosos] a sua importância [como pessoa humana] e o seu espaço no mundo”

(CAVALCANTE, 1995, p.2):

Por isso, em Fortaleza, conclui o curso de Serviço Social e, por influência
das pessoas idosas que me referi anteriormente [no caso, sua avó paterna
Zabelinha, sua avó materna Filó e sua tia-avó paterna Raquel], trabalhei o
tema: “Velhice, nova marginalidade?” como monografia de conclusão do
curso [orientada pelo Prof. Pompeu]. Através dessa pesquisa, conclui que
velhice não é uma doença. É uma etapa da vida, que deve ser planejada,
construindo novos papéis e novos hábitos que resultarão em novos
valores. Nesse planejamento deveria ser incluído o crescimento pessoal
(CAVALCANTE, 2001, p.3).

Vale destacar que esta proposta de intervenção do Serviço Social na problemática do

idoso feita por Zilma Gurgel Cavalcante e Walquíria Mota Parente - criticada por grande parte

do corpo docente da Escola de Serviço Social da UECE na época de sua defesa por não se

tratar de um estudo bibliográfico e por não coadunar com a teoria social marxista - restringia a

atuação profissional do assistente social no processo de marginalização do idoso à esfera

privada, como se as precariedades materiais impingidas a existência das pessoas idosas de

Fortaleza/CE que estavam à margem da produção e do consumo de bens e serviços fossem

48 Thomaz Pompeu Sobrinho, antropólogo cearense, foi presidente do Instituto Histórico, Geográfico e
Antropológico do Ceará como também colaborador do Instituto de Antropologia da Universidade do Ceará nos
anos 1950 e 1960 (BESSA, 2012)
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amenizadas com esforços individuais em busca de uma nova maneira de viver a terceira idade

ou com a aquisição de novos valores morais como o amor e auto-estima que os conduzissem

ao bem-estar social.

Logo, neste citado trabalho monográfico de Zilma Gurgel Cavalcante, defendido no

ano de 1976 e recebendo nota máxima da banca examinadora, a situação de marginalização

do idoso em Fortaleza/CE no final dos anos 1970 em face da realidade social, foi abordada

como uma questão moral, visto ter sido um produto da falta de apoio dado pela sociedade para

manter a dignidade humana desses idosos e não como uma questão social, de ordem material,

advinda da exploração capitalista e da dominação política. Essa é a explicação dada pelos

grupos ligados à Doutrina Social da Ação Católica ao problema da marginalização da velhice,

permeada por questões como o assistencialismo, a caridade, a benesse, entre outras.

Nesse sentido, foi possível analisar que a concepção socioassistencial da concluinte

Zilma Gurgel Cavalcante perante o problema social da marginalização dos idosos aposentados

de Fortaleza/CE foi considerada, de fato, sob o ponto de vista da Doutrina Social da Igreja

Católica, uma vez que ela enxergava a ação política do assistente social não voltada para a

transformação da ordem social, mas como uma ação política de travessia, onde os esforços

desses profissionais e de seu público alvo deveriam ser reunidos para se reconstruir a

subjetividade e a dignidade humana desses últimos em busca de sua reintegração social como

fim último.

Vale registrar que a egressa Zilma Gurgel Cavalcante, ao defender sua monografia

intitulada ‘Velhice, nova marginalidade?’ no ano letivo de 1976, na condição de gestante do

seu primeiro filho João Luís com o médico recém-formado Antônio Mourão Cavalcante,

adotou o Serviço Social não como profissão, mas como um apostolado investido por um

estatuto técnico-doutrinário neotomista que interpretava a questão social - objeto de estudo e

intervenção do Serviço Social - como uma questão moral, porque os problemas sociais, tidos

como universais, eram caracterizados por uma ruptura em todas as instâncias (entre Estado e

política; economia e produção; família e educação; cidade e campo; nas artes e nos pequenos

grupos), mas que, na interpretação da Igreja Católica contida na Encíclica Rerum Novarum e

assumidos por ela em sua monografia, eram tidos meramente como uma questão humana ou

mesmo de consciência.

Ou seja, para a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante, fazer a travessia dessas

pessoas idosas de sua situação de marginalização para sua integração social era sua meta

como assistente social, mesmo que os princípios de seu exercício profissional não ficassem

submetidos ao movimento histórico, pois estes se situavam em uma perspectiva de
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manutenção - e não de transformação - da ordem social. Nesse caso, ela se posicionou a favor

de um projeto societário encapsulado em uma concepção humanista cristã que pudesse

resolver a questão moral de marginalização dos idosos investigados a partir do resgate de sua

dignidade humana, visto que ela considerou essa questão da marginalização da velhice como

a produção da morte social desse grupo populacional, morte esta que poderia ser evitada por

meio da valorização “[...] do amor, da auto-estima, da integração de gerações e da

reintegração [do idoso] no mundo” (CAVALCANTE, 1995, p.4).

Na década seguinte, já na condição de professora universitária do Curso de Serviço

Social da UECE, ela colocaria em prática essa ação de travessia - e não de transformação

social - ao fundar a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como uma rede socioassistencial que

conciliaria as gerações de idosos e jovens através desses quatro valores supracitados. E o

porto seguro dessa travessia, na concepção da fundadora da primeira universidade da terceira

idade no Brasil, era a reconquista da dignidade e da cidadania dessas pessoas idosas

socialmente marginalizadas - até mesmo no interior de sua família e no seio de sua

comunidade - em busca de sua autonomia.

Portanto, na presente tese de doutoramento em Educação, partiu-se da premissa de que

a concepção de pessoa humana na perspectiva neotomista inspirou o projeto de criação da

Unisf e a idealização da prática profissional de Zilma Gurgel Cavalcante como docente nesse

cenário educacional que, por sua vez, pretendia confluir doutrina social e métodos e técnicas

das ciências sociais a serviço da construção do bem comum das pessoas idosas de Fortaleza.

Após a conclusão do seu curso de graduação em Serviço Social em 1976, Zilma

Gurgel Cavalcante apresentou seu primeiro trabalho científico no I Seminário sobre a Velhice

e a Aposentadoria intitulado ‘A Situação do Idoso no Ceará’. Esta pesquisa também compôs o

relatório do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)49 sobre a situação do idoso no

Brasil, durante o Governo Geisel (CAVALCANTE, 1995).

Segundo Queiroz (1985), o INPS começou a entender a situação do idoso brasileiro

como um problema social a partir de 1972, quando criou o Programa de Assistência a Idosos

49 O INPS foi criado pelo Decreto-Lei nº 72, de 1966. Na década de 1970, iniciou-se a expansão da cobertura dos
seus benefícios e serviços como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por velhice,
aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de serviço, auxílio natalidade, pecúlio e assistência financeira a
categorias ainda não cobertas pelo regimento da Consolidação das Leis Trabalhistas (autônomos, empregados
domésticos, profissionais liberais) e parte dos trabalhadores rurais. Os seguros relacionados a acidentes de
trabalho passaram também a fazer parte do novo arcabouço jurídico e institucional da Previdência Social. A
expansão do escopo das ações do INPS fez com que fosse criado, em 1974, com a Lei nº 6.036, o Ministério da
Previdência Social. Em 1975 foi feita a Consolidação das Leis da Previdência Social. Em 1977, a Lei nº 6.439
criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Esta estrutura manteve-se até o advento da
Constituição de 1988 (ALENCAR, 2007).
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nos seus Centros de Serviço Social, inclusive preparando recursos humanos (dirigentes,

pessoal auxiliar e voluntários) para o cuidado socioassistencial dirigido a essa população.

Assim, de acordo com dados estatísticos, o INPS atendeu em 1976, diretamente em seus

centros, 23.391 idosos e, indiretamente, via a pactuação de 63 convênios com instituições

privadas ou filantrópicas, 2.091 idosos. Vale afirmar que em 1970 existiam 04 milhões de

pessoas idosas no Brasil e que no início da década seguinte esse número elevou-se para 07

milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, com expectativa média de vida de 68 anos.

E nesse mesmo período da sua história de vida, a aluna egressa da Escola de Serviço

Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE) Zilma Gurgel Cavalcante adiava, mais

uma vez, sua entrada no mercado de trabalho como assistente social ao condicionar sua

atuação profissional às orientações de seu marido sobre sua carreira. De novo ela faria outra

“escolha afetiva” ao se comprometer com o projeto profissional de seu marido Antônio

Mourão Cavalcante, que decidira fazer sua formação em Psiquiatria na Europa, se

conformando com as necessidades de crescimento profissional dele em nome do bem comum

de sua família nuclear recém-construída.

Assim, mediante a obediência ao “direito natural” do chefe da família em questão de

decidir sobre o destino de sua cônjugue e de seus descendentes, Zilma Gurgel Cavalcante e

seu filho recém-nascido João Luís Gurgel Cavalcante embarcaram para a cidade de Lyon, na

França do final dos anos 1970, como ela mesma relatou a seguir:

No ano de 1975, ainda cursando a Escola de Serviço Social [já transferida
para o campus da UECE], realizo outra etapa importante da minha vida.
Casei-me com Antônio Mourão Cavalcante [cearense nascido em Crateús
no dia 11 de setembro de 1948], médico recém-formado na Universidade
Federal do Ceará. Ele exerceu outra enorme influência no meu destino [o
primeiro foi fazê-la desistir do Curso de Graduação em Psicologia no
IPÊ] ao me incentivar a ingressar em um curso de pós-graduação na
França. Com ele me sinto mais forte, mais corajosa, esta nova vida do
compartilhar, do crescer junto, contribuiu muito para modelar de maneira
firme e equilibrada a minha personalidade [...] em 1976, ano de minha
formatura e grávida do primeiro filho [João Luiz], planejamos nossa
viagem a Lyon-França, que viemos a concretizar no ano seguinte, em
1977 (CAVALCANTE, 1995, p.2).

Sob tais propósitos, Zilma Gurgel Cavalcante, orientada pelo seu marido, começou seu

processo pessoal de travessia de assistente social para pesquisadora nas áreas de Geografia
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Humana e de Gerontologia Social na Université de Lyon II - Université Lumière50

(Lyon/FRA) e no Centre de Gerontologie Sociale do Institut Europeen Interuniversitaire

d’Action Sociale (Marcinelle/BEL), respectivamente, aonde teve os primeiros contatos com as

experiências educacionais pioneiras das universidades da terceira idade produzidas em solo

francês.

Ao chegar a Lyon/FRA, o seu marido se inscreveu no Curso de Graduação em

Etnopsiquiatria na Université de Lyon II - Université Lumière e Zilma Gurgel Cavalcante, ao

buscar se inscrever em um curso de pós-graduação, conheceu o professor Yves Leloup, que

era o coordenador do doutorado em “Civilização e Desenvolvimento para o 3º mundo” na

área de Geografia Humana, apresentando seu projeto de pesquisa a ele, qual seja, um estudo

comparativo entre o processo de envelhecimento dos idosos de Lyon/FRA e de

Fortaleza/BRA. Na verdade, esse anteprojeto de tese era uma continuação do problema

investigado por ela durante a sua graduação, cujo acréscimo seria verificar se a situação de

marginalização dos idosos de Fortaleza/CE, uma cidade do 3º mundo, era vivida também

pelos idosos que moravam em Lyon, uma cidade do 1º mundo, ou seja, se a marginalização

desse grupo populacional tinha correlação com a situação econômica de seus países de

origem.

Todavia, esse não era o estudo que a professora Zilma Gurgel Cavalcante almejava

desenvolver em solo francês, pois ela aspirava se desvencilhar dessa temática e partir para

novas questões sociais com outros grupos populacionais. Entretanto seu marido exerceria -

mais uma vez - um peso decisivo para que ela não abandonasse a temática que ela vinha

desenvolvendo como pesquisadora da área do Serviço Social. Assim Zilma Gurgel Cavalcante

explicou sobre os motivos pelos quais ela acatou a decisão dele sobre o seu destino como

aluna de pós-graduação e as estratégias pensadas por Antônio Mourão Cavalcante e adotadas

pelo casal para efetivar tais decisões sobre o rumo profissional dela como doutoranda:

O Mourão sempre me deu força para defender minha linha de pesquisa
com idosos desde a graduação. Quando eu tive que enfrentar o
Departamento [de Métodos do Serviço Social da UECE] para poder fazer

50 A Universidade de Lyon é a segunda maior instituição de ensino superior na França, sendo composta por três
universidades: a Université Lyon I - Claude Bernard, a Université Lyon II - Lumière e a Université Lyon III -
Jean Moulin. A primeira dedica-se às ciências e a saúde. A segunda tem cursos nas áreas de direito, ciência
política, economia e gestão, letras, línguas, ciências humanas, informática, estatística, história e geografia,
psicologia e história da arte. Já a terceira concentra-se nas áreas de economia, direito, negócios, línguas, história
e filosofia.
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minha pesquisa de campo ele disse que eu não podia desistir porque meu
estudo era inovador. Então desde essa época ele me apoiava, era o meu
cúmplice. E desde o nosso namoro a viagem à França já era um projeto de
vida nosso. E eu defendo a monografia, grávida, em 1976, e logo depois
realizamos esse projeto. O Mourão disse ‘eu vou fazer o Doutorado em
Psiquiatria, mas eu quero que você também faça o seu Doutorado porque
eu quero que você cresça junto comigo. Não quero que eu seja o Doutor e
você apenas uma assistente social’. Para isso ela levou conosco a sua irmã
adotiva, a Raimunda, para me ajudar nos cuidados com o João Luiz para
eu poder estudar. Por isso, quando eu cheguei a Lyon em 1977 comecei
logo a procurar um curso de doutorado para me matricular. Nesse período
o Mourão já me orientava para eu decidir logo sobre o tema a ser
abordado nesse curso. Então eu disse que tinha certeza de uma coisa: que
eu não queria continuar pesquisando sobre idosos, pois não queria repetir
o tema da graduação. Ele disse que eu deveria sim persistir no tema da
velhice, que eu deveria me aprofundar nessa área devido a minha
aproximação com o tema, pela minha afinidade com esse público e pela
facilidade que seria continuar com esta linha de pesquisa, porque eu já
tinha dados coletados e dominava o tema desde a graduação. Então eu
achei muito lógico o pensamento dele, mudei de opinião e me matriculei
no doutorado em “Civilisation et Developpement du Tiers Mond”
[Civilização e Desenvolvimento para o Terceiro Mundo] na área de
Geografia Humana, pois era o curso mais próximo a minha área de
formação como assistente social e que tinha mais afinidade com o tema da
marginalização dos idosos (CAVALCANTE, 18/08/2011).

Após um ano cursando os seminários sobre Civilização e Desenvolvimento para o

Terceiro Mundo, dos quais a ex-aluna Zilma Gurgel Cavalcante se recordava como um

momento prazeroso e de crescimento intelectual como assistente social, ela defendeu seu

projeto de pesquisa, intitulado, ‘Como se envelhece em Fortaleza (Brasil) e como se

envelhece em Lyon (França)’, recebendo o Diploma de Estudos Aprofundados (DEA). Esta

certificação francesa tinha equivalência, no Brasil, ao Diploma de Mestrado.

E qual foi o cenário demográfico encontrado pela pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante ao comparar a estrutura demográfica, por grupo de idade, com destaque para as

populações idosas no Brasil e na França entre o final da década de 1970 e início da década de

1980?  Vale registrar que havia, em ambos os mundos, independente de sua situação

econômica, um aumento na população idosa, sendo este fenômeno considerado um novo

problema social. Só na França, 20% de sua população eram de pessoas com mais de 60 anos

de idade e, no Brasil, esse número era de 6%, sendo a média mundial de crescimento deste

segmento populacional de 9% (QUEIROZ, 1985).

Segundo dados da Figura 03, nos anos 1970, a pirâmide etária dos países europeus,

como no caso da França, ainda apresentava uma base alargada para a população até 09 anos,

ou seja, a maior porcentagem de população se localizava nas duas primeiras faixas etárias, e
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um significativo recuo na faixa de 50 a 54 anos, expressando o ainda forte impacto das perdas

de pessoas dessa faixa etária devido às baixas da Segunda Guerra Mundial. Porém, esse

alargamento na base da pirâmide europeia foi suavizando nos anos 1980, podendo se afirmar

que foi a partir dessa década que se delineou, por toda a Europa, uma pirâmide etária típica de

uma população estável.

Figura 03 – Pirâmides de idade da União Européia nos anos 1970 e 1980.

Fonte: SILVA; SILVA, 2010.

E esse envelhecimento da população francesa foi um fenômeno social característico

dos países desenvolvidos, tidos como do 1º mundo, que se sucedeu em decorrência da queda

de mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento médico, a urbanização adequada das

cidades, a melhoria nutricional, a elevação dos níveis de higiene pessoal e ambiental tanto em

residências como no trabalho assim como, em decorrência dos avanços tecnológicos. Todos

esses fatores começaram a ocorrer no final da década de 1940 e início dos anos 1950,

atingindo seu ápice nos anos 1980 (MENDES ET. AL, 2005).

De acordo com os dados da Figura 04, o Brasil tinha, em 1970, uma população 4,70

vezes menor do que a da Europa. Analisando os dois gráficos, ficou evidente que o ano de

1980 foi o último a apresentar uma pirâmide tradicional, típica de um país bem jovem e com

altas taxas de crescimento demográfico. Só em 1991 é que pela primeira vez o Brasil veio a

apresentar uma redução da participação da população até 04 anos que não representava mais a

maior faixa da pirâmide e, consequentemente, um aumento na população de idosos. Com isto,

pode-se afirmar com segurança que a transição demográfica51 brasileira, diferentemente da

51 Neste trabalho, entende-se por transição demográfica as alterações que ocorrem na estrutura e no crescimento
de uma determinada população, priorizadas aqui por sua composição em grupos etários e por diversos outros
indicadores demográficos. Isto ocasiona a passagem de uma fase de crescimento elevado, com destaque para a
presença expressiva de uma população infanto-juvenil para outra fase, com baixo crescimento e com maior
participação relativa da população de adultos jovens e de pessoas idosas.
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europeia, ocorreu entre 1980 e 1991, enquanto na Europa esse mesmo fenômeno ocorreu entre

os anos 1970 e 1980.

Figura 04 - Pirâmides de idade do Brasil nos anos 1970, 1980 e 1991.

Fonte: SILVA; SILVA, 2010.

Nos países menos desenvolvidos como o Brasil, tido como de 3º mundo, o aumento da

expectativa de vida de sua população foi evidenciada, a partir dos anos 1980 e 1990, pelos

avanços tecnológicos relacionados à área de saúde nos últimos 60 anos, como as vacinas, uso

de medicamentos como os antibióticos que tornaram possível a prevenção ou cura de muitas

doenças infecto-contagiosas que dizimavam sua população, por exemplo. Aliado a estes

fatores a queda de fecundidade, iniciada na década de 1960, permitiu a ocorrência de uma

grande explosão demográfica de idosos, no Brasil, a partir dos anos 1980 (MENDES ET. AL,

2005).

Ao verificar as transformações na estrutura da população, por idade, que ocorriam no

Brasil em comparação com o que ocorria na França entre os anos 1970 e 1980 e a menor

proximidade do processo de transição demográfica brasileira com o que se passava na França

no mesmo período, a pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante tentou inferir quais seriam as

questões sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais que interfeririam, em ambos os

territórios, no processo de envelhecimento de seus cidadãos e se o modelo de envelhecimento

gaulês poderia ou não servir como indicador de tendências para se construir ações sociais que

promovessem à reintegração do idoso a sociedade brasileira.

Em outras palavras, Zilma Gurgel Cavalcante, ao elaborar seu projeto de tese, buscava

soluções, a partir das experiências francesas no cuidado com sua população idosa que já se

expandia, comparada à sua população infanto-juvenil, para reverter o processo de

marginalização dos idosos brasileiros, em especial, dos idosos aposentados fortalezenses. E,

após a defesa do seu projeto de tese, ela recebeu aprovação para continuar com a pesquisa,
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mediante uma recomendação do seu programa de pós-graduação: que ela deveria igualmente

seguir para um programa de especialização em Gerontologia Social, também oferecido no

âmbito da Université de Lyon II - Université Lumière.

Sobre esta nova travessia que a aluna da pós-graduação Zilma Gurgel Cavalcante tinha

que realizar em busca de sua titulação como doutora na área da Geografia Humana, tendo que

atravessar um curso de especialização em Gerontologia Social para conseguir tal intento,

assim ela se recordou sobre esse momento decisivo em sua carreira discente na França:

O coordenador do doutorado à época, o professor Yves Leloup, ao ver o
encaminhamento da banca de qualificação após a defesa do meu projeto
de tese, disse que eu deveria me inscrever no curso de Especialização em
Gerontologia Social da própria universidade, ao mesmo tempo em que
deveria cursar os seminários do doutorado, pois como eu iria falar sobre
velhice na minha pesquisa se eu não era especialista no assunto? Foi então
que ele indicou, para ser a minha orientadora do doutorado, a assistente
social e psicóloga Hélène Reboul52 que, na época, era a professora que
coordenava o Curso de Gerontologia Social e era chefe do Institut de
Psychologie de l’ Université de Lyon II - Université Lumière. O professor
Yves Leloup me deu os contatos da professora Hélène Reboul e, ao fazer
isso, ela disse que me orientaria no curso de doutorado se eu ingressasse
como aluna da especialização em Gerontologia Social [no caso era o
Diplome d'Université de Gérontologie Sociale - DUGS]. Então eu pensei:
como eu iria dar conta de um curso de doutorado na área da Geografia
Humana e de outro curso de especialização na área da Gerontologia
Social? E a professora Hélène Reboul me disse: ‘você vai dar conta sim,
se for uma aluna organizada’. E foi assim que eu fiz parte de dois
programas de pós-graduação na Université de Lyon II - Université
Lumière, passando a assistir os seminários do doutorado sobre a
civilização e desenvolvimento para o terceiro mundo e às aulas da
especialização sobre a Gerontologia Social (CAVALCANTE,
18/08/2011).

A origem do Diplome d'Université de Gérontologie Sociale (DUGS) remonta ao

primeiro seminário de Psicologia Social promovido pelo Curso de Graduação em Psicologia

da Université de Lyon II - Université Lumière no ano de 1969, sob a coordenação da Profª.

Hélène Reboul, como ela mesma relatou em artigo científico sobre o assunto:

Até 1969, no percurso da Psicologia [na França], nenhum ensino foi
dedicado aos problemas específicos da velhice e da morte. A iniciativa -
no começo - remontou ao Ministério da Educação Nacional que, depois

52 Hélène Reboul (1906 - atual) é assistente social, psicóloga, doutora em Psicologia Social, fundadora do ensino
de Gerontologia na Université de Lyon II - Université Lumière no ano de 1969, criadora da Université Tous Ages
(Universidade de Todas as Idades) no ano de 1975, ex-presidente de l’Association Internationale des Universités
du Troisième Age (Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade), com sede na Bélgica, e
professora emérita da supracitada universidade francesa (CAVALCANTE, 18/08/2011)
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dos acontecimentos de maio de 1968, emitiu o desejo de criar novos
ensinos: o mercado de trabalho, assim aberto, era conveniente aproveitar
[para a formação de profissionais da Gerontologia]. Com o acordo dos
meus colegas [do Instituto de Psicologia da Université de Lyon II -
Université Lumière], eu abri um seminário de Psicologia Social, no
nível de graduação, dedicado à abordagem das pessoas em processo de
envelhecimento ou idosas, integrando igualmente a perspectiva da morte,
sob diversas orientações: pedagógicas, clínicas, cognitivas, metodológicas
e psicológicas (REBOUL, 1994a, p.4).

Portanto, a criação do primeiro ensino de Gerontologia em uma universidade na

França ocorreu a partir da inauguração do referido seminário em Psicologia Social que, por

sua vez, foi resultado da vontade pessoal de sua idealizadora, a professora sexagenária Hélène

Reboul. No entanto, sua vontade pessoal suscitou o desejo de outros atores educacionais para

alavancar o ensino da Gerontologia no espaço acadêmico de Lyon, atores esses que foram

além dos estudantes e/ou profissionais das ciências humanas, sociais e da saúde que

desejavam uma formação específica para promover o cuidado de pessoas idosas quando estes

estivessem no mercado de trabalho, ou seja, quando estivessem atuando em instituições

públicas, filantrópicas ou particulares, tais como as asilares, comunitárias ou de saúde.

Esses outros sujeitos educacionais foram alguns professores do Instituto de Psicologia

da Université de Lyon II - Université Lumière que se associaram ao projeto da Profª. Héléne

Reboul, como os psicólogos Geneviève Latreille, Alain-Noël Henri e Bruno du Pouget, que

se propuseram a ministraram cursos durante as aulas do Diplome d'Université de

Gérontologie Sociale (DUGS)53 (REBOUL, 1994a).

Com esses colaboradores, inicialmente, a Profª. Héléne Reboul adquiriu a

responsabilidade de organizar o DUGS no ano de 1975 como também de fundar a

Universidade da Terceira Idade de Lyon, sob a orientação do modelo educacional da

Universidade da Terceira Idade de Toulouse, fundada em 1973 pelo Prof. Pierre Vellas, que

se utilizava dos recursos ociosos da Université des Sciences Sociales

de Toulouse como salas de aula, anfiteatros e outros equipamentos de ensino para ministrar

seus cursos de extensão às pessoas idosas inscritas em seu programa.

53 Com a criação do DUGS em 1975, um novo fluxo de candidatos aportou no Instituto de Psicologia da
Universidade de Lyon II - Universidade Lumière, a saber, estudantes de psicologia que queriam se habilitar em
Gerontologia. Para tanto, em 1985, foi criado pela equipe coordenada pela Profª. Hélène Reboul o Diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie Gérontologique (DESS), intitulado “Psicologia clínica com
opção em Gerontologia”, com oferta de 16 vagas por ano. Desde então, o DESS se tornara um Diploma de
Estado para fins de formação profissional, inscrito no quadro de ensinos de terceiro ciclo que visava uma
formação de alta especialização aberta aos diferentes empregos de psicólogo (como os clínicos ou
psicossociólogos) na área da Gerontologia, (REBOUL, 1994).
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A vocação do DUGS, com carga horária de 350 horas dividida em três anos de estudos

teóricos e práticos, consistia em oferecer aos profissionais que lidassem com a seara

gerontológica - como pesquisadores, professores e cuidadores de idosos - um ensino que lhes

faltou em sua formação inicial, ou até mesmo para formar pessoas que ainda não tivessem a

prática na Gerontologia, mas que desejavam se orientar nesse campo, como o caso da

assistente social e aluna do Curso de Doutorado Zilma Gurgel Cavalcante.

Assim a citada pesquisadora social brasileira, ao se inscrever no DUGS para obter o

título de especialista em Gerontologia Social e, paralelamente, como cursista nos Seminários

sobre Civilização e Desenvolvimento para o Terceiro Mundo, para alcançar o título de

Doutora na Área de Concentração da Geografia Humana, ambos na Université de Lyon II -

Université Lumière, no ano de 1978, estava motivada, inicialmente, a obter o título de

especialista a fim de complementar o seu curso de doutoramento, uma vez que a área de

concentração de sua tese se deslocava da Geografia Humana para o campo da Gerontologia

Social.

Além dessa motivação inicial de complementar sua formação, a aluna de pós-

graduação Zilma Gurgel Cavalcante também escolhera essa formação específica como

gerontóloga pelo atrativo que a questão social da marginalização dos idosos a suscitava como

assistente social, assim como esta escolha também a qualificaria para a sua entrada rumo ao

mercado de trabalho cearense, quando da sua volta à terra natal. Mas essa dupla carga de

estudos traria transtornos à vida acadêmica e pessoal dela, como relatado a seguir:

Eu comecei a fazer os dois cursos de pós-graduação em paralelo e eu me
deliciava com os seminários sobre Civilização e Desenvolvimento para o
Terceiro Mundo e quando eu chegava para assistir as aulas de
Gerontologia Social eu sofria com o olhar que o curso dava a velhice
como processo de declínio e morte das pessoas idosas. O primeiro livro
que a gente estudou foi a “A Velhice” de Simone de Beauvoir e eu, por
outro lado, me encontrava despreparada porque a velhice em Fortaleza era
uma coisa e em Lyon era outra, devido à cultura de cada povo. Eu sofria
fisicamente também, eu tive dias com muita febre, sentia fortes dores de
cabeça e eu dizia a mim mesma que eu não agüentaria a carga desse curso
porque o sujeito de estudo era visto de uma forma muito negativa. Eu só
sei que eu continuei e o Mourão sempre me alertava que esses sintomas
físicos eram frutos de meu processo de adaptação à pós-graduação e que
eu era uma mulher forte e que iria superar essas dificuldades e concluir
meus dois cursos, pois ele também estava passando pela mesma
sobrecarga de estudos54 (CAVALCANTE, 18/08/2011).

54 Na época o professor universitário Antônio Mourão Cavalcante estava inscrito no curso de Graduação em
Etnopsiquaitria pela Université de Lyon II - Université Lumière e fazia sua formação em Psicoterapia de
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Segundo Zilma Gurgel Cavalcante, a fonte de seu mal estar físico e intelectual se

encontrava no olhar que o Curso de Especialização em Gerontologia Social dava a questão da

velhice como uma fase de preparação para a aposentadoria como também para a morte. Essa

dupla visão da escola francesa de entender a velhice ora sob o estigma do tempo de serviço ou

de sua condição biológica levava ao entendimento e ao tratamento dessa fase da vida das

pessoas, por parte dos gerontólogos, a partir de um contexto de morte social (aposentadoria)

ou até mesmo de morte física.

Ou seja, essa representação social de velhice emanada do Curso de Gerontologia

Social da Université de Lyon II - Université Lumière pode ser considerada segundo o modelo

capitalista que carregava, em si, uma ideologia do trabalho e uma apologia a produtividade

bastante enfatizada nas sociedades industriais europeias dos anos 1970, fazendo com que a

aposentadoria e, consequentemente, a velhice, passasse a ocupar um lugar marginalizado na

existência humana, na medida em que o idoso era considerado um ser não-produtivo,

perdendo assim seus potenciais evolutivos e também o seu valor social. Desse modo, não

tendo mais a possibilidade de produção de riqueza, a velhice perderia o seu valor simbólico

(VERAS, 2002).

E essa citada representação social da velhice como finitude e não como um projeto de

vida e a formação de gerontólogos para a resolução dos problemas específicos do

envelhecimento humano, incluindo a perspectiva da morte e o trabalho em instituições de

longa permanência para idosos como os asilos e as casas de aposentados, não coadunava com

o projeto societário da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, proposto em sua

monografia de graduação, cujo estatuto técnico-doutrinário neotomista pregava à preservação

da vida humana e o resgate de sua dignidade como uma questão moral a ser resolvida mediante

a integração desse grupo populacional idoso e, em sua maioria, aposentados, ao tecido social.

Eu só vim a gostar do curso de especialização quando começaram as
disciplinas sobre as universidades da terceira idade criadas por Pierre
Vellas e Hélène Reboul. Foi então que eu disse para mim mesma que esse
era o caminho que eu queria trilhar como gerontóloga, pois eu não queria
trabalhar em maison de retraites [casas de aposentados]55 ou em asilos.

Toxicômanos no Hospital Marmottan de Paris, sob a direção do professor Claude Olievenstein
(CAVALCANTE, 18/08/2011).

55 Segundo Reboul (1999), as maison de retraites (casas de aposentados) eram habitações coletivas de caráter
social inseridas nos bairros residenciais franceses que podiam agregar de 10 a 20 pessoas idosas. Estes
domicílios coletivos tinham, segundo ela, uma grande vantagem econômica para essas pessoas idosas vistas que



192

Eu não queria retratar essa velhice em sua decadência, eu queria fazer um
trabalho que prevenisse a entrada dos idosos nessas instituições de longa
permanência. E foi envolvida nesse sonho de trabalhar com o idoso sadio
e prevenir seu declínio que eu consegui permanecer no curso de
especialização em Gerontologia (CAVALCANTE, 18/08/2011).

Segundo Barros (2006), a França passou, logo após a Segunda Guerra Mundial, por

uma revisão nas políticas públicas sociais dirigidas a sua população geriátrica, pautada, desde

o século XIX, na exclusão social de seus representantes idosos e tendo os asilos como o

símbolo desse processo de marginalização social. Essa revisão de conteúdos para a garantia

de direitos das pessoas idosas francesas se pautou em avaliações político-administrativas de

integração social. No entanto, essas novas políticas públicas de integração foram

implementadas por meio de medidas segregacionistas como a criação das maison de retraites

(casas de aposentados) que, por sua vez, não conseguiram mudar a imagem de degradação das

pessoas idosas que eram confinadas nesse tipo de estabelecimento, muitas vezes por não

corresponderem aos ideais e modelos sociais impostos pela sociedade capitalista francesa,

voltada fundamentalmente para a juventude e a maturidade, por serem corpos eficientes ou

convenientes, respectivamente, aos meios de produção.

Mesmo diante dessa divergência sobre o conceito, forma de tratamento e projeto

societário para a velhice entre Zilma Gurgel Cavalcante e o projeto pedagógico do Curso de

Especialização em Gerontologia Social, ela findou, no ano de 1979, a coleta dados - através

da técnica de entrevista - com idosos aposentados da cidade de Lyon. Nessa época ela se

encontrava grávida, pela segunda vez, de uma menina, batizada com o nome de Maria Cecília

Gurgel Cavalcante. Mas foi outro fato relevante surgido nesse mesmo período na história de

vida de Zilma Gurgel Cavalcante como pesquisadora social em território francês que se

assomou nos relatos de sua tia Efigênia Barbosa Souza e de sua irmã Neide Barbosa Ribeiro,

quando instigadas a rememorar essa fase da vida escolar de sua parente na Europa:

A Zilma foi detida por policiais em uma praça de Lyon por abordar as
pessoas idosas para responder ao questionário de sua tese e, mesmo
grávida e se expressando fluentemente em francês para os policiais, foi
levada a delegacia para esclarecimentos e só foi liberada após
confirmação de sua idoneidade como pesquisadora pelo depoimento da
professora Hélène Reboul (SOUZA, 17/08/2011).

todas elas contariam com um cuidador para ajudá-las em suas atividades de vida diária como cozinhar e fazer
compras, por exemplo.
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A Zilma creditou esse fato de ser detida por policias na França por ser
uma mulher estrangeira, longe do biótipo das francesas, e pelo conteúdo
das perguntas sobre as condições socioeconômicas dos idosos, pois foi
um deles quem ligou para a delegacia dizendo que havia uma estrangeira
fazendo perguntas sobre a rotina deles em uma praça de Lyon e que
achava melhor eles verificarem porque o idoso que denunciou a Zilma
estava com medo de ser assaltado por ela. Quando foi detida, ela discutiu
com os policiais por eles não terem levado em consideração o estado de
gravidez dela e por terem visto apenas que ela não era de origem francesa.
Então imediatamente a Zilma ligou para o Mourão e para sua orientadora.
Depois eles dois acionaram a embaixada do Brasil na França que emitiu
um documento sobre a conduta da Zilma como pesquisadora e este
documento foi homologado pela Universidade de Lyon (RIBEIRO,
17/08/2011)

Além desse constrangimento pessoal gerado pelo medo do idoso denunciante em

relação à Zilma Gurgel Cavalcante como uma estrangeira e a desconfiança dos policiais

franceses em relação a ela como uma pessoa estranha ao meio deles, além do mais sendo uma

pessoa vinda de fora de seu país e até mesmo de um continente diferente do deles, foi outro

motivo que a levou a sair da cidade de Lyon no ano de 1979, como ela mesma relatou a

seguir:

Mas depois de dois anos morando em Lyon, quando eu já ia defender a
monografia no curso de especialização em Gerontologia Social [intitulada
‘Comment on vieillit a Fortaleza (Bresil)’], o Mourão fez uma viagem a
Bruxelas, na Bélgica, e lá ele se apaixonou pela Psiquiatria ensinada na
Université Catholique de Louvain56. Foi então que ele resolveu que a
gente deveria se mudar para Bruxelas a fim dele cursar o Doutorado em
Psiquiatria57. Mas para a minha felicidade eu já tinha feito toda a pesquisa
em Lyon no ano de 1979, faltando apenas atualizar alguns dados da tese
sobre os idosos em Fortaleza, coisa que consegui por meio de uma série
de entrevistas que fiz no Brasil nesse mesmo ano (CAVALCANTE,
18/08/2011).

Mais uma vez o seu papel social de esposa do médico Antônio Mourão Cavalcante

teve preponderância em sua vida estudantil, visto que Zilma Gurgel Cavalcante teve que

abdicar do seu Curso de Especialização em Gerontologia Social em Lyon para poder seguir os

passos profissionais de seu marido em solo belga. No entanto, essa outra “escolha afetiva”

56 A Université Catholique de Louvain foi fundada em 1970, sendo a maior universidade de língua francesa da
Bélgica. Os seus dois campi localizam-se em Ottignies-Louvain-la-Neuve (Lovaina-a-Nova) e o outro em
Bruxelas.

57 Durante sua estadia em Bruxelas/BEL entre os anos de 1979 e 1981, o professor Antônio Mourão Cavalcante
cursou o Doutorado em Psiquiatria pela Université Catholique de Louvain, onde defendeu sua tese intitulada
‘Vers un noveau regard de la medicine’ (Por um novo olhar da medicina), sob orientação do Prof. Leon Cassiers,
além de ter feito um curso de formação em Terapia Familiar pela Université Libre de Bruxelles sob a direção do
Prof. Mony Elkaim (CAVALCANTE, 18/08/2011).
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dela não a fez desistir do Curso de Doutorado, pois ela continuou no referido curso sob a

orientação da professora Hélène Reboul, como corroborado por suas próprias palavras escritas

em seu Memorial sobre o tema de sua estadia na Bélgica:

No ano de 1979, por razões profissionais do meu marido, nos mudamos
para Bruxelas (Bélgica). Além de continuar inscrita como aluna do
doutorado na Université de Lyon II - Université Lumière, eu retomei
minha formação em Gerontologia Social [ela abandonou, ao sair de Lyon,
o curso de especialização em Gerontologia Social coordenado por sua
orientadora do doutorado, a profª. Hélène Reboul] no l’Institut Europeen
Interruniversitaire d’action Sociale e lá passei dois anos de formação, de
1979 a 1981, concluindo com a defesa da monografia ‘Comment on
vieillit a Fortaleza (Bresil)’ que tinha iniciado na Universidade de Lyon
(CAVALCANTE, 2001, p.4).

Ela também passou a contar com o apoio materno para poder conciliar sua vida como

pesquisadora social inscrita em dois programas de pós-graduação - um na França e outro na

Bélgica - e como mãe de dois filhos pequenos - João Luiz contando com 02 (dois) anos de

idade e a lactente Maria Cecília - visto que além de contar com sua cunhada Raimunda, a

viúva Maria Isabel Barbosa Gurgel, na época com 50 anos de idade, foi morar com o casal

Cavalcante na Bélgica, ficando na Europa por 03 (três) anos a cuidar de seus netos

(RIBEIRO, 17/08/2011; SOUZA, 17/08/2011).

Sobre o efeito que essa mudança de endereço teve em sua dupla vida como

pesquisadora da problemática social do envelhecimento humano, Zilma Gurgel Cavalcante

assim tentou minimizar a sobrecarga de estar morando em uma cidade distante do local aonde

cursava seu Doutorado, de ter mudado de programa de pós-graduação na área da Gerontologia

Social - mesmo mantendo o tema da monografia em andamento na cidade de Lyon, ela

mudou de orientadora e teve que cursar, novamente, todas as disciplinas de seu novo curso de

especialização - e deste citado curso estar situado em uma cidade belga diferente de Bruxelas:

Não tive nenhuma dificuldade com essa mudança, até gostei porque
acabei conhecendo outro povo, outra cultura, outra realidade e lá em
Bruxelas se falava a mesma língua [no caso, o francês]. Mas quando eu
chego a Bruxelas e como eu não defendi a monografia em Lyon - e
continuava precisando do título de especialista para defender a tese - eu
fui a cidade de Marcinelle [situada a 60km de Bruxelas] para me inscrever
em outro curso de especialização em Gerontologia Social [pelo Centre de
Gerontologie Sociale de l’Institut Europeen Interruniversitaire d’action
Sociale]. Eu passei mais dois anos cursando gerontologia social de novo,
felizmente eu acumulei conteúdo, pois a visão do curso de Marcinelle era
diferente do curso de Lyon, pois nele se via um idoso mais autônomo
porque lá em Marcinelle não tinha tantas casas de aposentados como em
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Lyon, na época dos meus estudos [1977 a 1981] (CAVALCANTE,
18/08/2011).

Além de todas essas dificuldades operacionais para concluir os dois cursos de pós-

graduação de forma simultânea, a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante ainda contava

com outro contratempo referente à condição geográfica de suas duas professoras orientadoras

em relação a sua nova residência em Bruxelas devido ao projeto profissional de seu marido de

fazer o Doutorado em Psiquiatria naquela cidade belga:

A minha orientadora dessa segunda especialização, Madame Piccolotto
Steinies, morava longe de Marcinelle e longe de Bruxelas, aonde eu
morava, dificultando nossa relação acadêmica. Mas, por outro lado, como
eu já estava fazendo minha tese de doutorado, eu simplesmente escrevi
minha monografia sozinha, ela apenas leu o produto final, deu o aval e
aprovou o trabalho para a defesa. Mas ela não teve a contribuição para a
minha formação como gerontóloga como Héléne Reboul teve
(CAVALCANTE, 18/08/2011).

Durante minha estadia em Bruxelas e, paralelamente, fazendo um curso
de especialização em Marcinelle e matriculada no Doutorado em Lyon, eu
viajava de dois em dois meses para a França e ficava hospedada na casa
de Héléne Reboul em Lyon para que ela corrigisse os capítulos da tese
que eu estava escrevendo. Mas a tese também eu construí sozinha, pois só
via minha orientadora de dois em dois meses com o material já pronto
(CAVALCANTE, 18/08/2011).

Mesmo afirmando que a mudança para Bruxelas não trouxe dificuldades para sua vida

como pesquisadora, sua irmã Neide Gurgel Ribeiro e a própria Zilma Gurgel Cavalcante

rememoraram uma fase em que esta última, grávida do segundo filho, morando em

Bruxelas/BEL, escrevendo a tese do Doutorado e tendo que ir a Lyon/FRA em busca de

orientação para a defesa desse trabalho e, ainda, cursando, mais uma vez, as disciplinas da

especialização em Gerontologia Social em Marcinelle/BEL, pensou em capitular mediante

tanto esforço físico e intelectual para vencer tantas barreiras geográficas e acadêmicas para,

enfim, alcançar uma titulação profissional que não iria, em curto prazo, mudar os rumos de

sua vida profissional como assistente social:

A Zilma estava no trem a caminho de Lyon, vinda de Bruxelas, com os
dois volumes de sua tese, que ela guardava em uma mala, de tão extenso
que era o trabalho, para ser orientadora por sua professora Héléne. Ela
estava grávida da Maria Cecília, com o prazo para a defesa se acabando e
se sentindo muito estressada com essa situação toda. Além disso, uma
amiga dela do doutorado havia se suicidado na biblioteca da universidade
por não conseguir escrever a tese, o que a abalou muito a Zilma na época.
Somando essa angústia à gravidez, ela teve vontade de desistir dos
estudos e, pensando assim durante essa viagem, ela quis abandonar a mala
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no trem e dizer a todos nós que a mala fora roubada. Mas a Zilma, com
sua força interior, superou tudo isso e não abandonou a mala e até hoje a
tese dela é atual e tida como referência no campo da gerontologia
(RIBEIRO, 17/08/2011).

E a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante ao optar por defender ao invés de

abandonar sua tese de doutoramento em um vagão de trem europeu, regressou com toda a sua

família para a cidade de Lyon/FRA no ano de 1981, tanto para a defesa de seu terceiro

trabalho acadêmico quanto para o mais recente projeto profissional do médico psiquiatra

Antônio Mourão Cavalcante, após a conclusão do seu curso de Doutorado em Psiquiatria pela

Université Catholique de Louvain: ingressar no curso de Doutorado em Antropologia58, na

Université de Lyon II - Université Lumière, sob orientação do Prof. François Laplantine, um dos

membros da banca examinadora de sua esposa, como relatado por ela a seguir:

Em novembro de 1981 defendo a tese de Doutorado [do terceiro ciclo de
Civilização e Desenvolvimento para o Terceiro Mundo] em Lyon II:
‘Como se envelhece em Fortaleza (Brasil) e como se envelhece em Lyon
(França)’. A banca examinadora era composta pelos professores Yves
Leloup, Henri Deroches, Michel Magnificat, François Laplantine e
Hélène Reboul. O conceito auferido foi Trés Bien, com recomendação de
publicação (CAVALCANTE, 2001, p.4).

Vale salientar que a segunda produção acadêmica da pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante também fora defendida no primeiro semestre letivo daquele mesmo ano de 1981,

na cidade de Marcinelle/BEL, tendo a referida assistente social obtido o título de especialista

em Gerontologia Social pelo Centre de Gerontologie Sociale de l’Institut Europeen

Interruniversitaire d’action Sociale. E quais foram às conclusões feitas por ela ao comparar o processo

de envelhecimento da população de Fortaleza com os da cidade de Lyon? E quais foram as

contribuições de ambos os estudos de pós-graduação feitos por ela na Bélgica e na França para a

consecução do seu projeto de criação da primeira universidade da terceira idade em terras brasileiras?

Primeiramente foi visto por ela que a população idosa, em ambas as cidades, aumentava

significativamente no final dos anos 1970 e o contraponto desta realidade social apontava que

o suporte para essa nova condição demográfica não evoluía com a mesma velocidade. No

caso do Brasil, os idosos se encontravam a margem das políticas públicas previdenciárias e de

assistência à saúde, por exemplo, visto que havia uma estrutura institucional deficiente para

responder à crescente demanda dessa clientela heterogênea, uma vez que havia escassez de

58 O professor universitário Antônio Mourão Cavalcante concluiu o seu curso de Doutorado em Antropologia no
ano de 1986 com a defesa da tese intitulada ‘Systemes de croyances et pratiques medicales dans un quartier
populaire a Fortaleza’ (Sistemas de crenças e práticas médicas em um bairro popular de Fortaleza)
(CAVALCANTE, 18/08/2011
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recursos humanos e financeiros em tais setores o que, consequentemente, dificultava a

integração dos idosos no nível comunitário. E no cenário da França, as políticas públicas

direcionadas à população idosa, mesmo passando por reformas e sob a égide da integração

desses sujeitos à sociedade, ainda se pautavam em ações segregadoras como a inclusão dessas

pessoas em instituições de longa permanência (CAVALCANTE, 1981).

Esse processo de marginalização social dos idosos produzida pelo Estado brasileiro e

francês forneceu dados que subsidiou a pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante a se preocupar

com esse novo perfil populacional e verificar que esse problema social também era produzido

no seio da família e da própria comunidade onde os idosos estavam inseridos, pelas razões

apontadas a seguir: a substituição da família patriarcal pela nuclear, menor e diferente,

advinda com novos valores nas novas gerações; as resistências do mercado de trabalho em

aceitar pessoas idosas em seus postos de trabalho; os preconceitos e tabus sobre a condição de

ser idoso em um mundo urbanizado e industrializado; e a incompreensão e omissão da

verdadeira responsabilidade civil e criminal das famílias quanto a seus ascendentes

(CAVALCANTE, 1981).

E mediante os resultados de seus estudos e de pesquisas de campo feitas por Zilma

Gurgel Cavalcante em estabelecimentos franceses que forneciam proteção social às pessoas

idosas como clubes da terceira idade, casas de aposentados, amigos e amigas de idosos, inclusive as

universidades da terceira idade, ela começou a desenvolver seu projeto societário em torno da criação

de um programa social adequado para resolver a questão moral do processo de marginalização dos

idosos de Fortaleza, sempre sob as perspectiva neotomista, que se propunha a resolver os

problemas sociais das pessoas idosas a partir de uma ação social humanista e cristã.

Isto devido ao fato que a referida população requeria, desde aquela época, cuidados

específicos e direcionados às peculiaridades advindas com o seu processo do envelhecimento,

sem segregá-los da sociedade, visto que os dados coletados por ela retratavam uma realidade

preocupante na vida dos idosos fortalezenses que era, em linhas gerais, o envelhecimento sem

qualidade e a carência no aspecto político e social que desse suporte para uma velhice ativa.

Sempre levando em consideração de que a desordem social causada pelo processo de

marginalização dos idosos brasileiros e franceses fora causada menos pelos padrões estéticos

de produtividade e de socialização dessas sociedades ocidentais, ou seja, que esse fenômeno

era menos fruto das desigualdades sociais impingidas pelo modelo econômico capitalista e

mais um reflexo de uma nova doutrina que fazia da velhice um empreendimento privado, que

a pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante formulou seu projeto societário que buscava

convidar essas pessoas com mais de 60 anos de idade ao dinamismo através do estímulo
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constante às suas capacidades individuais e a adquirir um novo status social ao adentrarem no

espaço acadêmico por meio da criação da primeira universidade da terceira idade do Brasil,

qual seja, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf), com sede em Fortaleza/CE.

Por fim, esse projeto profissional da gerontóloga e doutora Zilma Gurgel Cavalcante

foi engendrado tanto pela situação social da pessoa idosa em Fortaleza ao revelar a

necessidade de discussões mais aprofundadas sobre as relações do idoso na família e na

sociedade quanto por seu contato com a realidade das universidades da terceira idade

fundadas em Toulouse pelo Prof. Pierre Vellas, em 1973, e em Lyon pela Profª. Hélène

Reboul, em 1975, durante a fase de coleta de dados de suas pesquisas de especialização e de

doutorado.

Mas para a execução desse plano, a referida assistente social teve que percorrer etapas

marcantes em sua vida profissional como ingressar no corpo docente de seu antigo

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social do Centro de Humanidades da

Universidade Estadual do Ceará (UECE) e continuar sua disputa ideológica em torno da

defesa da Gerontologia como disciplina acadêmica e campo de prática do assistente social,

além de vencer a resistência do meio acadêmico da referida universidade à integração de

pessoas idosas em seus espaços escolares.
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CAPÍTULO 4 - SABERES E PRÁTICAS DA PROFESSORA ZILMA GURGEL

CAVALCANTE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (1982 - 1998)

4.1 O acesso de Zilma Gurgel Cavalcante no corpo docente do Departamento de

Métodos e Técnicas do Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará e o processo

de criação do Grupo de Estudos em Gerontologia

De volta ao Brasil, no final do ano de 1981, após a conclusão de seus estudos de pós-

graduação stricto sensu e lato sensu em instituições acadêmicas localizadas nas cidades de

Lyon/FRA e de Marcinelle/BEL, respectivamente, acompanhada de seu marido, sua cunhada,

sua mãe, dois filhos pequenos e duas titulações, a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante

buscou se reinserir no mercado de trabalho de Fortaleza/CE.

Mas esse processo de procura de seu primeiro emprego como assistente social - ela já

atuara profissionalmente como professora primária em colégio confessional fortalezense e

pessoense entre as décadas de 1960 e 1970 - foi marcado por dificuldades de acesso ao ensino

superior, visto que ela buscava se inserir, agora como professora universitária, nas instituições

de ensino superior públicas do Ceará, não logrando êxito em suas primeiras tentativas, mesmo

exibindo titulação máxima como doutora em seu currículo.

Essa dificuldade de colocação no mercado de trabalho após quatro anos morando em

países europeus também se estendia ao psiquiatra e doutor Antônio Mourão Cavalcante59,

porém ele conseguiu emprego como docente em uma universidade pública cearense antes de

sua esposa. Nessa fase de readaptação à vida em Fortaleza/CE como doutores recém-

formados, o casal Cavalcante obteve o apoio de seus familiares para conseguir fixar

residência na capital cearense no começo dos anos 1980, como relatou a tia de Zilma Gurgel

Cavalcante logo a seguir:

Quando a Zilma voltou da França, em 1981, só seu marido tinha emprego.
Eles foram morar na Barra, em um imóvel que foi herança do pai da
Zilma. Essa casa foi reformada pela sogra dela, Dona Antônia Mourão,
para receber o casal, seus dois filhos pequenos e a mãe da Zilma, que

59 Em 1983, o médico Antônio Mourão Cavalcante, com o título de Doutor em Psiquiatria pela Université
Catholique de Louvain, e inscrito no Curso de Doutorado em Antropologia pela Université de Lyon II -
Université Lumière, se tornou professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará
(UFC), ministrando as disciplinas de Psiquiatria e de Psicologia Médica (CAVALCANTE, 18/08/2011).
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continuou morando com ela depois que voltou da França, para continuar
cuidando do João Luiz e da Maria Cecília que, na época, eram muito
pequenos. Depois [em 1982] a Zilma foi admitida na Universidade
Estadual do Ceará como professora indo morar em um apartamento no
Bairro 13 de maio (SOUZA, 17/08/2011).

Mas o processo de ingresso da doutora Zilma Gurgel Cavalcante como professora

titular do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social do Centro de Humanidades

da UECE no primeiro semestre letivo de 1982 foi facilitado devido às relações de trabalho

que sua irmã, Neide Gurgel Ribeiro, possuía, à época, como assessora da primeira-dama do

Estado do Ceará, a senhora Luíza Correia Távora, como sua tia Efigênia Barbosa de Souza

citou a seguir, como parte de sua entrevista sobre a história docente de sua sobrinha no âmbito

da UECE:

Quando a Zilma e o Mourão chegaram da Europa após a conclusão do
doutorado de ambos, eles tiveram grandes dificuldades para se inserir na
docência porque no ensino superior cearense ninguém dava valor a esses
títulos. Eles iam às universidades públicas de Fortaleza pleitear uma vaga,
mas só o Mourão conseguiu uma vaga. No caso da Zilma, ela entrou
como professora no curso de Serviço Social da Universidade Estadual do
Ceará com a ajuda de sua irmã Neide que, na época, era assessora da
primeira-dama do Ceará. A Neide pediu, por meio de contatos pessoais,
que o governador do Ceará, o doutor Virgílio de Morais Fernandes
Távora [que chefiou o referido estado nordestino entre os anos de 1979 e
1982], emitisse uma carta de recomendação para a Zilma apresentar ao
reitor da UECE, o padre Luiz Moreira60, além de apresentar suas
credenciais para o cargo. E foi só assim que ela conseguiu o cargo de
professora universitária. (SOUZA, 17/08/2011)

Vale rememorar que em 1982 a UECE era uma instituição de ensino superior cearense

recém-criada, visto que sua instalação foi concretizada somente em 197761. Nesse tempo, o

reitor Danísio Dalton da Rocha Corrêa procurou direcionar o âmbito de abrangência dos

cursos de graduação àquelas profissões mais necessárias ao desenvolvimento do Ceará, como

àquelas advindas das Ciências da Saúde (Enfermagem e Nutrição); Ciências Tecnológicas

(Matemática, Física, Química, Ciências Pura, Geografia e Ciências da Computação); Ciências

Sociais (Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Pedagogia); Ciências Humanas

60 Em 1981 o professor e padre Luiz Moreira foi nomeado reitor protempore da UECE. Logo depois, por ato do
governador Virgílio de Morais Fernandes Távora, de 31 de março de 1981, o padre Luiz Moreira foi
nomeado reitor da referida universidade (UECE, 2013).

61 A UECE é uma instituição de ensino superior constituída em forma de Fundação, no caso, a Fundação
Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), com personalidade jurídica de Direito Público, criada pelo Decreto
nº. 11.233 de 10 de março de 1975 (UECE, 2013).
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(Letras, Filosofia, História, Música, Instrumento-Piano e Estudos Sociais) e Ciências Agrárias

(Medicina Veterinária) (UECE, 2013).

Esses cursos de graduação foram estruturados, por meio da Fundação Universidade

Estadual do Ceará (FUNECE), em rede multicampi com faculdades nos municípios de Crato,

Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, Ipu, Ubajara, Redenção e

Cedro. Em Fortaleza/CE, se situava o Curso de Graduação em Serviço Social, do qual a

doutora Zilma Gurgel Cavalcante, discente egressa do aludido curso no ano de 1976, passou a

compor seus quadros agora como professora titular. Entre os anos de 1982 e 1998, época em

que ingressou e depois se aposentou como professora universitária da UECE, ela ministrou

disciplinas tanto no mencionado curso de graduação quanto em cursos de pós-graduação

stricto sensu e lato sensu de sua instituição empregadora.

Segundo a própria professora Zilma Gurgel Cavalcante, três disciplinas obrigatórias -

Desenvolvimento de Comunidade, Comunicação em Serviço Social e de Pesquisa em Serviço

Social - e uma optativa - Gerontologia Social - ficaram sob sua responsabilidade durante o seu

período como professora do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da

UECE (CAVALCANTE, 2001).

Considera-se importante mencionar que em 1982, ano de acesso de Zilma Gurgel

Cavalcante ao corpo docente permanente do Curso de Serviço Social da UECE, houve uma

reformulação na matriz curricular do nomeado curso que, em linhas gerais, se desprendia,

definitivamente, dos valores morais e religiosos da Doutrina Social da Igreja Católica que

marcaram os anos iniciais de sua fundação e passava a incorporar em sua matriz teórico-

metodológica a teoria social crítica, fundamentada em uma fecunda vertente do pensamento

social moderno, consubstanciada na tradição marxista e em sua inter-relação com outras

matrizes do pensamento social, o que a aproximava dos princípios que orientavam as lutas dos

movimentos sociais e sindicais que se desdobravam no país em pleno ocaso da Ditadura

Militar (COORDENAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 2005).

Tal projeto político-pedagógico respaldava-se em uma visão ampla de currículo

entendido como um produto cultural e um espaço de produção/reprodução de saberes e

experiências em permanente tensão com a dinâmica da sociedade e o mercado de trabalho ao

qual se destinava o egresso do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE.

Mas, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, ex-jecista, ex-bandeirante e

ex-normalista egressa de escola confessional franciscana, se colocava na contramão dessa

nova proposta político-pedagógica construída por seus pares do corpo docente do Curso de

Serviço Social da UECE ao conservar suas práticas docentes nos propósitos impingidos pela
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mesma Doutrina Social da Igreja Católica que pavimentou sua formação escolar e paraescolar

nos muros do Colégio Santa Isabel entre os anos 1940 e 1960.

E ao ser instigada a rememorar sobre as propostas pedagógicas de cada disciplina em

que foi a professora titular durante o exercício de suas atividades no magistério superior, a

professora Zilma Gurgel Cavalcante iniciou seu relato sobre a disciplina de Comunicação em

Serviço Social, como relatado a seguir:

Eu ensinei Comunicação em Serviço Social onde eu falava sobre a
importância da escuta qualificada que o assistente social deveria ter em
sua profissão, pois ele deveria ter uma escuta atenta. Nessa disciplina, eu
utilizei o conceito de escuta atenta de Carl Rogers, mesmo sem ser
psicóloga na época, e também inclui as obras de Paulo Freire como
‘Educação e Mudança’ e ‘Pedagogia do Oprimido’. Por que eu utilizei as
obras de Paulo Freire? Para mostrar que o assistente social deveria ter
uma relação de igualdade com seus usuários, baseada no diálogo, pois ele
não deveria ver o outro como um sujeito inferior. E nessa relação de
diálogo, a escuta deveria ser atenta, como pregava Carl Rogers, pois ele
também foi um grande educador, como o Paulo Freire (CAVALCANTE,
18/08/2011).

Ou seja, durante o relato de seu exercício pedagógico como docente da disciplina de

Comunicação em Serviço Social, Zilma Gurgel Cavalcante revelou que, a partir do

estabelecimento de um debate sobre a função da comunicação do assistente social durante sua

ação investigativa e interventiva como um princípio formativo e condição fundamental da

relação teoria e prática, ela buscou demonstrar que o Serviço Social - tomando como

referencial teórico as obras de Carl Rogers e Paulo Freire em detrimento de autores de

vertente marxista adotados por seus pares - como uma das formas institucionalizadas de

atuação nas relações entre os seres humanos no cotidiano da vida social, tendo como recurso

básico de trabalho a linguagem escrita e falada.

E foi a partir da definição das formas de comunicação que se estabeleciam nos espaços

das instituições onde atuariam o assistente social que a professora Zilma Gurgel Cavalcante

definiu, na ementa da disciplina de Comunicação em Serviço Social que ela ministrava, que

este profissional poderia construir e utilizar instrumentos e técnicas de intervenção social

como observação participante, entrevistas individuais ou em grupo, visitas domiciliares ou

institucionais, dinâmica de grupo, reuniões, mobilização de comunidade e até mesmo na

escrita de atas de reunião, livros de registro, diários de campo, relatórios e pareceres sociais,

segundo o exercício de uma escuta atenta da realidade social dos usuários do Serviço Social,

apoiada mais nos princípios da Doutrina Social da Igreja Católica do que na teoria crítica
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social marxista e no debate plural entre as principais matrizes do pensamento social vigentes

no cenário acadêmico da década de 1980.

Segundo Sousa (2004), é sabido que muitos assistentes sociais desenvolviam trabalhos

em comunidades, de um modo geral, a fim articular sua formação teórica com a prática

investigativa e interventiva frente à realidade social interpretada por ele. E a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante ministrou uma disciplina intitulada Desenvolvimento

de Comunidade, no qual seu espírito cristão continuava tomando parte em sua prática

pedagógica:

Em Desenvolvimento de Comunidade, eu ensinava, de forma prática,
como o assistente social deveria agir em comunidade e, para isso, íamos a
aulas práticas em locais como a Comunidade Quatro Varas62 [aglomerado
subnormal63 de Fortaleza/CE que compõe a Favela do Pirambu] e em
outras comunidades para que meus alunos vissem como se fazia o
trabalho do assistente social nessas áreas carentes. Esta era uma disciplina
teórica, mas eu gostava de levá-los para a prática. Lembro-me que uma
vez nós fomos conhecer o trabalho do Padre Moacir Cordeiro Leite64 [um
ex-jecista, assim como a própria Zilma Gurgel Cavalcante] na cidade de
Aratuba, situada no maciço de Baturité, composta de comunidades
eclesiais de base, onde vicejavam ações de solidariedade, organização
popular e consciência crítica da religião, da política, da economia e da
vida cristã (CAVALCANTE, 18/08/2011).

1 O nome Quatro Varas foi escolhido em assembleia pelos membros deste aglomerado subnorrnal fortalezense
devido à lenda do ancião que, em seu leito de morte, pediu a cada um dos seus quatro filhos que trouxessem uma
vara, as quais o ancião pediu a eles que fossem quebradas juntas. Depois de muito tentar - sem sucesso - realizar
o desejo do pai moribundo, todos os quatro filhos acabaram desistindo do esforço, momento em que o idoso
anunciou: ‘‘Pois bem, essa é a mensagem que eu deixo para vocês: enquanto ficarem unidos como estas varas,
ninguém os destruirá’’. Do mito à realidade, foi a partir dessa lenda que um grupo de moradores da favela do
Pirambu se organizou e fundou a Comunidade Quatro Varas, uma das maiores do lugar, constituindo-se em um
território cuja população é uma das mais articuladas da cidade de Fortaleza/CE (BARRETO; VIANA, 1999).

63 O conceito de aglomerado subnormal foi utilizado pela primeira vez no Censo Demográfico de 1991 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possuindo certo grau de generalização de forma a abarcar
a diversidade de assentamentos irregulares existentes no Brasil, conhecidos como favela, invasão, grota, baixada,
comunidade, vila, ressaca, mocambo, palafita, entre outros (IBGE, 2011).

64 Moacir Cordeiro Leite (1937 - atual) é um padre cearense fortemente influenciado pela doutrina missionária da
Juventude Universitária Católica (JUC), da qual fez parte, nos anos 1950, como aluno do curso de Matemática
na Faculdade dos Irmãos Maristas, em Fortaleza/CE. Depois de ordenado, em 1960, ficou responsável como
assistente da juventude secundarista na Arquidiocese da capital cearense entre os anos de 1966 à 1969. Em 1970,
foi nomeado Vigário Cooperador do padre José Maia Cavalcante Costa, em Aratuba/CE, por três anos. De 1973
a 2002, assumiu a Paróquia de São Francisco de Paula, quando foi transferido para a Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição, em Cascavel/CE, onde permanece atualmente. Em Aratuba/CE, onde ele trabalhou por 32 anos,
lutou contra a Ditadura Militar em defesa da democracia e, sobretudo, pela justiça social, ao participar da
formação das Comunidades Eclesiais de Base, na Pastoral da Terra, e se dedicar à luta pelos Direitos Humanos
no Ceará (ARQUIDIOCESE DO CEARÁ, 2013b).
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No caso da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, o seu interesse era

demonstrar aos seus alunos do Serviço Social não apenas o conceito de comunidade como um

conjunto de grupos e subgrupos de uma mesma classe social, com interesses comuns sobre

suas condições de vida e de trabalho, mas de entronizá-los nesses territórios geograficamente

definidos e marcados por seu contexto econômico, social, político, cultural e, com maior

ênfase, por seu contexto religioso - como na sua escolha em revelar aos seus alunos a missão

do assistente social em comunidades eclesiais de base como as fundadas por Padre Moacir

Cordeiro Leite em Aratuba/CE - a fim de intervir nessa realidade social.

Esse fato reforçou no interior da presente tese de doutoramento em Educação a

concepção de sociedade da referida professora, visto que, para ela, trabalhar em projetos

comunitários na perspectiva cristã significava criar estratégias para mobilizar e envolver os

membros dessas populações situadas historicamente no tempo e no espaço nas decisões das

ações que seriam desenvolvidas em busca de sua emancipação como seres humanos.

Vale salientar que a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, mais uma vez,

ao se posicionar a favor da ideologia contida na Doutrina Social cristã, se contrapunha ao

movimento de reconceitualização que o Curso de Graduação em Serviço Social passava no

cenário no cenário acadêmico brasileiro dos anos 1980, visto que a matriz curricular do citado

curso se despia deste viés católico de assistencialismo as camadas populares e adotava os

conceitos trazidos pela teoria social crítica, principalmente pela linha marxista, fazendo com

que sua prática docente se afastasse do desejo de virada do novo papel do assistente social no

Brasil, pregado por sua classe profissional, para o enfretamento da questão social.

Assim, para ela, como ex-membro da Ação Católica brasileira, a disciplina

Desenvolvimento de Comunidade deveria tratar-se de um processo de mobilização

comunitária baseado em valores cristãos de solidariedade, organização popular e espírito

cristão, onde o aluno do Serviço Social, ao conhecer a comunidade, os atores sociais que lá

atuavam (os agentes políticos, as instituições existentes, as organizações religiosas,

comerciais e/ou políticas) e como eram construídas as relações de poder dentro da

comunidade investigada, deveria intervir por meio de uma ação social transformadora que

respondessem as principais demandas e necessidades da comunidade.

Enfim, para a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, a atuação do Serviço

Social se situava em uma perspectiva idealista de uma “conciliação das classes sociais”,

vinculada as diretrizes da Igreja Católica de reconstruir a ordem social não pela luta de classe,

como apregoavam os teóricos marxistas, mas pela preservação da dignidade humana e do

desenvolvimento da personalidade dos integrantes das classes populares, condicionada à justa
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ordem do capital a qual tinha por base a ordenação social, cujo arranjo das diferenças de

classe se daria de tal maneira que cada um - pobres e ricos - tendesse ao lugar que (Deus) lhe

convém.

Além de ministrar aulas referentes a matérias ligadas ao ensino teórico-prático sobre a

atuação do assistente social, a doutora Zilma Gurgel Cavalcante, por ser uma das poucas

docentes com tal titulação a compor o quadro de professores do Curso de Graduação em

Serviço Social da UECE nos anos 1980, ficou responsável pela disciplina de Pesquisa em

Serviço Social, no âmbito da qual acontecia a revisão da formação dos seus alunos, como ela

mesma relatou a seguir:

Em Pesquisa em Serviço Social eu estimulava meus alunos a escrever
pappers sobre um tema social da escolha deles. Eu os suscitava a não
pesquisar temas socialmente estéreis, pedia que eles já começassem a
pesquisar, nesses pappers, temas que dessem para ser aproveitados em
suas monografias de conclusão de curso. Eu dizia assim, para eles, nessa
disciplina: ‘Faça essa pesquisa de uma forma que esse trabalho possa ser a
base de sua monografia, não perca tempo! Faça de um jeito para que
quando você estiver na disciplina de monografia seu referencial teórico já
esteja pronto!’. E os meus alunos gostavam dessa minha disciplina porque
eu tinha essa visão prática sobre a vida de pesquisadores deles. Nunca
deixei que eles pesquisassem um tema estéril, sem resultado prático. Eu
sempre exemplificava para eles como os meus trabalhos acadêmicos
deram frutos porque todos foram feitos a partir de pesquisas de campo. E
dessa disciplina saíram trabalhos belíssimos e profundos em Serviço
Social (CAVALCANTE, 18/08/2011).

No caso desta disciplina, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante retomava

o seu ponto de vista, enquanto pesquisadora social, dos tempos em que lutou junto ao mesmo

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE, como aluna, para que sua

monografia de conclusão de curso fosse uma pesquisa exploratória a partir da inserção dela na

realidade social dos idosos aposentados de Fortaleza/CE.

E foi com esse entendimento de que a pesquisa, como um dos campos de atuação do

assistente social para atuar nas diversas formas de expressão da questão social, a partir da

formulação e implementação de propostas de intervenção para seu enfrentamento, que a então

docente Zilma Gurgel Cavalcante ampliava o debate acerca da atividade científica e os

conceitos que fundamentavam a pesquisa nas Ciências Sociais nos idos dos anos 1980 e 1990

em sua disciplina.

Para ela, a natureza da pesquisa social residia em sua relação com a teoria e a prática,

enquanto o processo da pesquisa e a discussão do projeto de pesquisa - da escolha do tema, da

construção do objeto de estudo, passando pela definição da metodologia e dos instrumentos
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de coleta de dados - poderiam ser elaborados de uma maneira propositiva e integrada as

disciplinas subseqüentes que tratassem do campo da pesquisa social, como a disciplina de

Pesquisa Aplicada e Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por exemplo.

Mais do que sugerir o aproveitamento do produto final da disciplina de Pesquisa em

Serviço Social para a construção do referencial teórico do TCC de seus alunos, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante propunha a eles o aperfeiçoamento do projeto de

pesquisa que seria elaborado na disciplina de Fundamento de TCC, ao promover a inserção

deles no campo de estudo com a pesquisa exploratória e construção dos instrumentos de

coleta de dados. Assim iniciados no campo da pesquisa social aplicada, seus alunos poderiam,

segundo ela mesma, lançar trabalhos acadêmicos que dessem frutos para o campo teórico e

prático do Serviço Social brasileiro.

E levando essa premissa de que ao assistente social compete, em sua área de

desempenho, ter uma inserção propositiva em seus espaços de trabalho - seja em instituições

estatais, privadas, filantrópicas ou em movimentos populares - a professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante teve a habilidade de sugerir ao Departamento de Métodos e

Técnicas do Serviço Social da UECE, no ano de 1995, a criação de uma disciplina que

abordasse o tema da velhice e do envelhecimento humano como uma questão social a ser

problematizada pelo Serviço Social a fim de favorecer o aprofundamento e a diversificação da

formação do aluno através da abordagem de tópicos especiais, como no caso da

Gerontologia65, matéria na qual ela era especialista.

Porém, mesmo sendo uma professora especialista no assunto, possuindo um título de

doutorado na área da Geografia Humana e tendo três publicações acadêmicas sobre a temática

dos efeitos sociais do envelhecimento humano, a aludida docente sofreu resistências nas

instâncias acadêmicas do referido Departamento da UECE para implantar tal disciplina de

Gerontologia Social na matriz curricular do Curso de Graduação em Serviço Social, como ela

mesma expôs a seguir:

65 “O surgimento da gerontologia como disciplina especializada é mais complexo e difuso do que o da geriatria.
Segundo Katz (1996), o termo teria sido cunhado em 1913 por Elie Metchnikoff, um médico discípulo de
Charcot, mas se limitava ao campo das intervenções médicas que prolongassem a vida. Ao longo do século XX,
os saberes populares, a demografia e as ciências sociais contribuíram para estabelecer a gerontologia como
disciplina científica e para configurá-la como área de saber multidisciplinar. Também colaboraram para sua
formação a sociologia e a psicologia, ao direcionar o olhar especializado para os chamados aspectos
psicossociais da velhice. Além do corpo envelhecido, objeto da geriatria, os hábitos, as práticas, as necessidades
sociais e psicológicas dos velhos seriam agora alvo de um saber especializado, que incluía novos aspectos em
sua definição e tornava mais complexa a categoria velhice.” (SILVA, 2008, p. 159)
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Em 1995, quando sugeri ao Departamento [de Métodos e Técnicas do
Serviço Social da UECE] que fosse ofertado a disciplina de Gerontologia
Social, na qual eu seria a professora, eles resistiram muito para aprovar
esse meu pedido. Mas depois de muita luta minha, eu consegui que eles
aprovassem meu pedido, mas eles aprovaram com a ressalva dela ser uma
disciplina optativa. E para surpresa deles - e não minha - logo na primeira
turma houve mais de sessenta alunos inscritos. Foi então que eu
justifiquei para eles que essa grande procura pela disciplina era pelo
simples motivo de que os alunos de Serviço Social, todos os dias, se
deparavam com os idosos em suas aulas práticas, nos campos de estágio,
mas não sabiam lidar com suas necessidades sociais. E esse alunado não
sabia como escutá-los, não sabia como tratá-los e por isso a grande
procura pela disciplina, para sanar esse déficit na formação deles. E assim
a disciplina foi fazendo sucesso no curso (CAVALCANTE, 18/08/2011).

Mas quais seriam os motivos de tal resistência acadêmica, na esfera departamental do

Curso de Graduação em Serviço Social na UECE, em meados dos anos 1990, para minar o

projeto profissional de diversificação da formação de seus egressos no campo do cuidado da

pessoa idosa por uma de seus pares que, no caso, era uma assistente social com larga

experiência acadêmica no assunto? Por que a disciplina de Gerontologia Social foi relegada a

situação de disciplina eletiva e não obrigatória? Baseado em que pretexto o corpo docente do

citado curso de graduação não desejava aprofundar a temática da velhice e do envelhecimento

humano para o Serviço Social cearense, segundo as exigências metodológicas, acadêmicas e

éticas contidas na proposta da especialista em Gerontologia pelo Centre de Gerontologie

Sociale de l’Institut Europeen Interruniversitaire d’action Sociale, a doutora Zilma Gurgel

Cavalcante?

Prontamente, esse impasse institucional remeteu a presente tese de doutoramento em

Educação a revelar os aspectos discursivos e imaginários envolvidos nas delimitações sobre a

emergência da Gerontologia Social como uma disciplina no campo científico do

envelhecimento humano a fim de integrar os discursos especializados sobre a questão social

da velhice e os esforços que foram empreendidos com o intuito de analisar, problematizar e

propor novas formas de compreensão do envelhecimento no cenário educacional francês,

fonte pioneira desse debate acadêmico, e brasileiro, em particular, por ser o lugar das práticas

gerontológicas da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante.

Ao observar as manifestações desse processo complexo de consolidação da

Gerontologia como área de saber multidisciplinar a partir do que ocorria no interior do Institut

de Psychologie de l’Université de Lyon II- Lumière, chefiado pela orientadora do doutorado

da professora Zilma Gurgel Cavalcante, a professora Hélène Reboul, que desde o final dos
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anos 1960 desejava criar espaços escolares no interior de tal instituto a fim de formar

profissionais de diversas áreas do saber no campo gerontológico, foi visto que a constituição

do campo da Gerontologia Social por meio da criação do Diplome d'Université de

Gérontologie Sociale (DUGS) envolveu não apenas a convergência de disciplinas

especializadas, mas sim o desdobramento de teias intrincadas que uniam saberes clínicos e

educacionais em torno da formação de especialistas para o cuidado do idoso em Lyon/FRA,

como mostrado a seguir:

Desde 1975, o Instituto de Psicologia da Universidade Lumière-Lyon 2
desenvolve, por iniciativa da Sra. H. REBOUL, professora de
Gerontologia, um diploma universitário de Gerontologia Social, processo
de formação no campo dos profissionais sanitários e sociais que
trabalham com pessoas idosas com deficiências mentais ou físicas,
vivendo em seus domicílios ou em instituições especializadas. Esta
experiência, atualmente de dezoito anos, nos permite algumas reflexões e
discussões relacionadas à seguinte problemática: a Gerontologia, tida,
desde sempre, como o setor mal amado (desprezado), ou mesmo
condenado, das ciências humanas e das ciências da vida. De fato, este
setor é considerado como um lugar de perdição dos saberes e da
desqualificação para os profissionais nos quais as habilidades não foram
suficientemente reconhecidas nos outros setores da atividade terapêutica e
de acompanhamento no endereço das pessoas deficientes e doentes. Como
podemos imaginar os fundamentos de tal processo de formação que se
inscreveria na incapacidade e na desqualificação prévia? (GAUCHER,
p.5, 1994).

A esse respeito da desqualificação prévia sofrida pelos profissionais que se

envolvessem com a seara gerontológica, fosse em solo francês ou brasileiro, aponta-se para a

contradição observada na sociedade moderna, reproduzida pela cultura das instituições de

ensino superior, tanto na França quanto no Brasil, entre os anos 1970 e 1990, em resistir ao

debate acerca da necessidade de criação de espaços escolares que se debruçassem sobre a

questão do envelhecimento populacional, tendo em vista o crescimento da população idosa,

quando comparada às gerações mais jovens, como parte do fenômeno da transição

demográfica nesses países.

E sobre os efeitos do processo de marginalização da Gerontologia e dos profissionais

envolvidos com sua temática no cenário universitário não apenas da Université de Lyon II -

Lumiére ou da Universidade Estadual do Ceará (UECE), mas do panorama acadêmico nesses

dois países, é válido afirmar que a resolução de muitos dos problemas vividos pelas pessoas

idosas francesas e brasileiras foram, na sua maioria, adiados por situações de crise como essa

do aludido Departamento da UECE que, paradoxalmente, como um lugar de produção de
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novos saberes e práticas, deveria ser o ambiente de onde as soluções para os problemas

sociais dessas pessoas deveriam emergir.

Vale ressaltar que essa pendência em torno da institucionalização da Gerontologia

Social enquanto disciplina acadêmica de abrangência multiprofissional capaz de analisar,

problematizar e propor novas formas de compreensão do envelhecimento humano, no citado

período histórico da educação brasileira, em particular, produziu menos inovações e mais

desafios aos que se indicavam, como no caso da professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante, a gerir os problemas sociais dessa população a partir de seus estudos acadêmicos

como assistente social, visto que, de um lado, as universidades públicas se defrontavam com o

crescimento da população de idosos e, de outro, não preparavam seus egressos para visualizá-

los como sujeitos singulares que apresentavam necessidades diferentes dos demais adultos e

conseqüentemente, os seus estudantes não eram estimulados a aplicar seus conhecimentos e

conceitos específicos relacionados à Gerontologia em sua dinâmica sócio-assistencial.

Ao observar as manifestações da cultura escolar do Curso de Graduação em Serviço

Social da UECE em resistir à implantação dos estudos gerontológicos no interior de sua

matriz curricular obrigatória, foi possível aventar a hipótese de que, para os demais membros

docentes do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE, a velhice

poderia ter sido vista como um fenômeno social que provocaria muitas contradições no

processo de formação de seu alunado, uma vez que a Gerontologia se constituía, na época,

como uma disciplina inacabada no campo científico podendo, por sua vez, ao se instalar na

matriz curricular do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE, como uma espécie de

“não-saber”, cujo percurso de formação, por não se encontrar devidamente pavimentado em

teorias ou metodologias próprias, poderia desqualificar o desenvolvimento acadêmico de seus

egressos, visto que eles poderiam ter dificuldades em acender ao nível de problematização e

de discussão científica necessários a sua prática sócio-assistencial dirigida aos idosos.

Em consideração ao motivo do inacabamento da Gerontologia Social enquanto

disciplina científica e seu processo de marginalização acadêmica, este se assentava em seu

próprio papel multidisciplinar, pois ela incorporava ao seu campo de saber, desde os seus

primórdios, subsídios técnicos e científicos de outros ramos afins que a transcendia, como a

Medicina, Psicologia, Sociologia e Antropologia, por exemplo, a fim de responder as

necessidades sociais dos idosos. E foi na gênese do desenvolvimento de seu trabalho

multidisciplinar, no fundamento da própria produção do saber e da própria ação interventiva

da Gerontologia Social, que residia a sua força e sua fraqueza acadêmica.
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Posto isso e, paradoxalmente, vale salientar que os profissionais envolvidos com as

noções de velhice e terceira idade como categorias identitárias historicamente determinadas

atreladas ao processo de envelhecimento da população brasileira, ao sofrer os mesmos efeitos

do processo de marginalização acadêmica da Gerontologia Social em seus espaços de

trabalho, como no caso da personagem histórica (auto)biografada na presente tese de

doutoramento em Educação e de seus percalços para institucionalizar o ensino dessa

especialidade na UECE, pareciam estar fortemente motivados e engajados em suas atividades

profissionais a fim de colocar essas duas categorias em campo para identificar, definir e

reivindicar o discurso da Gerontologia Social em transformar as tradicionais representações

que atrelavam a velhice ao descanso, à quietude, à inatividade e a degradação humana para

outra representação social, onde a terceira idade surgiria com novos hábitos, imagens e

práticas que associariam o processo de envelhecimento a atividade, aprendizagem,

flexibilidade, satisfação pessoal e vínculos amorosos e afetivos até então inéditos.

É interessante ressaltar que, entre os primeiros gerontólogos brasileiros, como no caso

da assistente social cearense Zilma Gurgel Cavalcante, essa situação de crise da Gerontologia

Social no campo acadêmico era posta de lado e tudo parecia, como fora constatado no

conteúdo de seu discurso sobre sua trajetória profissional em torno da criação da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf), como se passasse ao largo dos efeitos de marginalização de sua

imagem profissional como especialista que lidava com idosos, ou seja, como se suas

motivações pessoais prosseguissem seu destino autorizando-a a continuar sua obra (cristã) em

torno da constituição da Gerontologia Social como uma disciplina emergente capaz de

integrar os discursos acadêmicos a fim de gerir os problemas sociais dos idosos aposentados

cearenses e, mais além, que essa crise a determinava a se engajar em um processo de ruptura

dirigida e imposta à cultura escolar do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço

Social da UECE a fim de institucionalizar novos tempos e espaços escolares que

congregassem a formação dos primeiros gerontólogos cearenses, assim como ela mesma

relatou a seguir:

Na disciplina de Gerontologia Social eu pintei e bordei porque era minha
área de conhecimento e algumas alunas minhas dessa disciplina optativa
do Serviço Social seriam também minhas futuras alunas do Curso de
Especialização em Gerontologia Social [curso lato sensu do qual ela
também foi idealizadora e primeira coordenadora no âmbito da pós-
graduação da UECE] (CAVALCANTE, 18/08/2011).
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A constituição dessa situação de crise entre o corpo docente do Departamento de

Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE e o projeto pedagógico da professora Zilma

Gurgel Cavalcante em instituir o ensino da Gerontologia Social foi um requisito necessário e

fundamental para que tal projeto viesse a elaborar um sentido ao exercício de sua prática

docente como pesquisadora social, tão criticada por seus pares, segundo ela mesma, e, mais

ainda, fomentou-a a se reinventar na medida em que ela passou a desenvolver outras

experiências profissionais, também ligadas a divulgação da Gerontologia, como professora

universitária da UECE:

Paralelo a criação do Grupo de Estudos em Gerontologia [fundado em
1983] e da Universidade Sem Fronteiras [criado em 1988], desenvolvi,
igualmente, cursos de preparação para a aposentadoria em diversas
instituições públicas e privadas no Ceará e em outros estados do
Nordeste; em 1992, criei e coordenei o I Curso de Especialização em
Gerontologia Social, pós-graduação latu sensu, na Universidade Estadual
do Ceará; em 1993 organizei o I Seminário Nacional de Avaliação das
Universidades da 3a Idade, em Fortaleza/CE; Em 1995, criei a disciplina
de Gerontologia Social no curso de Graduação do Serviço Social da
UECE, marcando um pioneirismo nessa área; em 1996, fui designada
consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) na área de Gerontologia, sendo, de 1995 a 1997,
coordenadora de pesquisa sobre “A condição de vida do idoso em
Fortaleza”, financiada pelo próprio CNPq. E, ao longo destes anos, tenho
participado de inúmeros eventos científicos nacionais e internacionais na
área da Gerontologia (CAVALCANTE, 2010, p.2).

A mesma ideia de continuar disseminando sua formação como pesquisadora social e

de se inscrever no contexto do exercício de sua atividade profissional em outros espaços da

UECE se manifestou em sua prática docente nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto

sensu da referida instituição de ensino superior, nos quais ministrou uma mesma disciplina,

qual seja, Metodologia do Trabalho Científico. No período de 1982 a 1998, a professora

Zilma Gurgel Cavalcante deu aulas sobre a estrutura e exigências técnico-normativas do

trabalho científico tanto nos Cursos de Especialização em Medicina Veterinária, em

Pedagogia e em Gerontologia Social quanto no Curso de Mestrado em Medicina Veterinária.

Sobre essa fase de sua história docente, ela fez o seguinte comentário:

Como eu tinha o título de doutora, sempre fui convidada a ensinar em
programas de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará e eu
sempre ensinava a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Mas
eu inovei nessa disciplina, porque eu sempre gostava de inovar, visto que
a ementa que eu tinha recebido era terrível, era chata e monótona e eu não
queria ser aquela professora chata de Metodologia do Trabalho Científico.
Para mim essa disciplina deveria se tornar interessante e apaixonante.
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Para isso eu fui pesquisar os autores mais recentes sobre esse tema no
Brasil e eu descobri o Cipriano [Carlos] Luckesi66, o [Amado Luiz] Cervo
e o [Pedro Alcino] Bervian67, que eram três autores bem claros e de
leitura acessível para meus alunos da pós-graduação, diferente dos outros
autores adotados na época que eram muito academicistas e maçantes. Eu
tinha em mente que o aluno tinha quer sentir prazer ao estudar
Metodologia do Trabalho Científico, senão não haveria aprendizado
(CAVALCANTE, 18/08/2011).

Vale registrar que o livro de Luckesi (1984) adotado pela professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante em suas disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico nos

quadros da pós-graduação da UECE sob o título ‘Fazer Universidade: uma proposta

metodológica’, em co-autoria com outros docentes da Universidade Estadual de Feira de

Santana, na Bahia, como Eloi Barreto, José Cosma e Naidison Baptista, se tratava de uma

obra acadêmica cujo objetivo era fornecer uma orientação metodológica para estudantes

brasileiros de graduação e de pós-graduação sobre recursos metodológicos de produção e de

formatação de textos de caráter científico.

Precisamente, o citado livro foi elaborado como uma bibliografia capaz de subsidiar a

disciplina de Metodologia do Trabalho Científico nas universidades brasileiras, sendo

resultado das experiências acadêmicas de seus autores nessa disciplina na citada universidade

estadual baiana, no período histórico de 1976 a 1984, quando o livro foi publicado pela

primeira vez pela Editora Cortez. A justificativa da citada professora universitária para a

adoção do livro ‘Fazer Universidade: uma proposta metodológica’ em sua prática docente era

porque essa obra, segundo ela, “[...] tinha sua base num olhar crítico e emancipatório do

conhecimento científico e, além disso, abordava as práticas de estudo e de leitura crítica,

assim como recursos técnicos da produção e apresentação de monografias científicas, a partir

das experiências dos autores construídas em sala de aula e nas pesquisas de campo”

(CAVALCANTE, 18/08/2011).

Com referência as duas obras de Cervo e Bervian (1972; 1974) adotadas como

bibliografia básica pela doutora Zilma Gurgel Cavalcante no citado período de sua atuação

66 Cipriano Carlos Luckesi foi professor, regularmente contratado, da Universidade Federal da Bahia, de 1972
até 2002, atuando na área de Filosofia, regendo disciplinas na graduação e na pós-graduação em Educação, assim
como ministrando aulas na Universidade Estadual de Feira de Santana, entre 1976 a 1994, onde atuou como
docente na área de Metodologia do Trabalho Científico e Metodologia da Pesquisa.

67 Pedro Alcino Bervian e Amado Luiz Cervo foram professores da Universidade Federal de Passo Fundo/RS e
Universidade de Brasília/DF, respectivamente, que publicaram obras sobre metodologia do trabalho científico
nos anos 1970 como ‘Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários’(1972) e Metodologia
Científica (1974).
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como docente nos cursos de pós-graduação da UECE, a saber, ‘Metodologia Científica’ e

‘Metodologia Científica para uso dos estudantes universitários’, ela relevou que sua escolha

se pautou na seguinte análise feita por ela sobre os autores e suas obras:

[...] no meu entendimento como pesquisadora social, o Cervo e o Bervian
eram autores nacionais que apresentavam em seus livros de metodologia
científica os elementos fundamentais e necessários para que os meus
alunos da pós-graduação da UECE compreendessem o passo a passo do
processo de escrita do texto científico e de suas implicações para a
elaboração e a execução de projetos de pesquisa (CAVALCANTE,
18/08/2011).

Concomitantemente a sua atuação docente nos cursos de pós-graduação da UECE,

continuava o seu embate acadêmico na instância do ensino de graduação a fim de instituir a

matéria da Gerontologia Social como um novo tempo e lugar do assistente social relacionada

à formulação, planejamento, implementação e gerenciamento das políticas sociais e à garantia

dos direitos humanos, civis, políticos e sociais dos idosos. Exemplificando tal fato, basta

afirmar que a doutora Zilma Gurgel Cavalcante propôs, mais uma vez, outro projeto

acadêmico as instâncias acadêmicas e administrativas da UECE que pudesse aliar a sua forte

implicação emocional com a temática da velhice e do envelhecimento humano devido aos

elementos de sua história de vida ao seu projeto profissional como pesquisadora social e

docente de disseminar os estudos gerontológicos no âmbito universitário cearense.

Nesse intuito, a nomeada professora, após procurar meios para investir em novas

formas de pensar e de expandir o incipiente fazer gerontológico no campo do Serviço Social

da UECE de modo em que a prática sócio-assistencial de seus egressos conduzida às pessoas

idosas cearenses pudesse encontrar embasamento teórico-científico para se recarregar, sugeriu

a criação de um novo espaço escolar no interior da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

da alegada universidade estadual cearense, a saber, ela recomendou ao Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão da UECE a concepção de um Curso de Pós-Graduação em Gerontologia

Social, aos moldes do que ela mesma experimentou como pesquisadora social em duas

instituições escolares gerontológicas europeias - todavia, com forte inclinação ao modelo

gerontológico belga aplicado por Madame Piccolotto Steinies se comparado a menor

influência do modelo pedagógico francês de abordar a velhice e a morte aposto por

Mademoiselle Hélène Reboul - que, após sua criação, ficou ligado a oferta de serviços

educacionais da Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Sobre o ano de início, a metodologia do curso, o número de alunos inscritos e os

primeiros integrantes do corpo docente da primeira de turma de Especialização em
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Gerontologia da UECE, a própria coordenadora de tal curso, a doutora Zilma Gurgel

Cavalcante, assim rememorou sobre esses fatos históricos da educação gerontológica no

Brasil:

O Curso de Especialização em Gerontologia Social foi aprovado em 1991
[pela Resolução nº 511-A/91 do CEPE/UECE] e sua primeira turma foi
aberta em janeiro de 1992. O curso foi realizado em quatro módulos,
tendo um total de 480 horas. Os módulos aconteciam sempre nos períodos
de férias acadêmicas (janeiro e julho). Dessa primeira turma, treze alunos
[Apêndice C] defenderam monografia e se titularam como especialistas
em Gerontologia Social. O corpo docente era composto por mim, o
Mourão, o professor Pedro Araújo, a Regina Barros Leal, José Gerardo
Campos, um professor de demografia da UFC que eu não me lembro o
nome e a professora Hélène Reboul (CAVALCANTE, 18/08/2011).

Sobre este fato, é válido afirmar que a aprovação deste curso de Pós-Graduação em

Gerontologia Social pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UECE, através da

publicação da Resolução nº 511-A/91 do CEPE/UECE em 27 de dezembro de 1991, após

várias resistências do corpo docente da citada instituição de ensino superior cearense ao

projeto de criação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) da professora Zilma Gurgel

Cavalcante, pode ser considerado como um verdadeiro contrato pedagógico de confiança

entre a instituição formadora, no caso, a UECE, e os profissionais de diversas áreas de

conhecimento - mais notadamente advindos das ciências da saúde, humanas e sociais - que

viriam para esta formação lato sensu coordenada por Zilma Gurgel Cavalcante.

Além disso, a emergência e constituição do Curso de Pós-Graduação em Gerontologia

Social da UECE no inicio da década de 199068, sob a coordenação da assistente social Zilma

Gurgel Cavalcante, se inscrevia, historicamente, em um dado momento da educação brasileira

onde outros programas de pós-graduação em Geriatria e Gerontologia eram criados em suas

universidades, públicas ou privadas, como parte do fenômeno de expansão da Gerontologia

como disciplina acadêmica inscrita em uma área multidisciplinar que visava a compreensão e

a explicação do envelhecimento e da maturidade no curso da vida, propiciando oportunidade e

motivação a diferentes profissionais em darem continuidade a sua educação formal.

Portanto, a ideia que prevaleceu ao contrato pedagógico estabelecido entre a UECE e o

projeto educacional da professora Zilma Gurgel Cavalcante em institucionalizar o saber

68 “[…] os programas brasileiros de pós-graduação voltados para a temática do envelhecimento passaram a ser
criados principalmente ao final da década de 1990. O número de programas de especialização, mestrado e
doutorado, ainda que crescente, é pequeno. A formação efetiva de mestres e doutores começou a acontecer
“quase ontem”. Em que pese o fato de alguns cursos estarem em boa posição na avaliação dos organismos
governamentais voltados para a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, a maioria ainda tem
bastante que investir para galgar essa condição” (PRADO; SAYD, 2003, p.5).
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gerontológico apreendido e reelaborado por ela a partir de seus estudos de pós-graduação na

Europa nas décadas de 1970 e 1980, foi que esse novo saber escolar adquirido por ela só

poderia ser disseminado a outros profissionais egressos de seus muros acadêmicos por meio

do encontro crítico entre, de um lado, a experiência dela e dos demais pares do corpo docente

e discente inscritos na primeira turma do Curso de Pós-Graduação em Gerontologia Social da

UECE e, por outro lado, do quadro metodológico de pesquisa, de problematização da questão

social do idoso e de discussão científica cabíveis ao exercício da titulação oferecida.

E foi por meio desse entendimento de que era possível minimizar os efeitos da

marginalização da disciplina de Gerontologia Social no meio acadêmico da pós-graduação da

UECE que a professora Zilma Gurgel Cavalcante, ao basear a institucionalização dos

processos formativos gerontológicos propostos por ela não mais em sua implicação emocional

com a questão da marginalização dos idosos aposentados ou mesmo em sua experiência como

pesquisadora social da temática em solo francês e belga ou até mesmo em sua vontade pessoal

de criar um espaço escolar para esse público, que o projeto de criação do Curso de Pós-

Graduação em Gerontologia Social da UECE, pioneiro no Nordeste brasileiro, foi aprovado,

com os seguintes objetivos pedagógicos:

Em dezembro de 1991 foi aprovado o projeto e logo em janeiro de 1992
comecei a coordenar a primeira turma do Curso de Especialização em
Gerontologia Social, pós-graduação latu sensu, na Universidade Estadual
do Ceará. Este curso, com dois anos de formação, e carga horária total de
480 horas, foi ministrado a quatro turmas distintas, perfazendo um total
de 67 (sessenta e sete) profissionais formados. Nestes cursos, os objetivos
eram: 1 - formar e treinar profissionais e professores na perspectiva de um
trabalho multidisciplinar, abrangendo novas categorias de pesquisa e
análise no campo da Gerontologia Social, visando à melhoria da
qualidade de vidas das pessoas idosas; 2 - estabelecer mecanismos que
favorecessem a publicação e divulgação dos trabalhos e pesquisas
realizadas nesta área; e 3 - criação de um banco de dados no que diz
respeito à situação social da população idosa no Brasil (CAVALCANTE,
2001, p.5)

Prontamente, essa aprovação acadêmica foi possível porque sua justificativa se

baseava na oferta de um curso que instrumentalizasse os profissionais para o exercício desta

área, além de qualificá-los para a prática docente e para a pesquisa em Gerontologia Social -

como muitos de seus egressos, posteriormente, foram lecionar matérias relacionadas a

Gerontologia na própria Universidade Sem Fronteiras (Unisf) e na Universidade Federal do

Ceará (UFC) - através da divulgação e contribuição para o desenvolvimento de



216

conhecimentos teóricos e metodológicos que contemplassem o caráter científico e

multidisciplinar de tal matéria.

Para organizar o sentido das práticas escolares no interior desse processo de formação

em Gerontologia Social na UECE e, consequentemente, reinventá-las na medida em que elas

se problematizavam de um campo do “não-saber”, baseado em conhecimentos empíricos,

espontâneos e pouco acadêmicos para outro campo, o do saber gerontológico científico, a

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, na busca da uma formação estruturada,

multiprofissional e interdisciplinar para o curso de especialização a qual almejara, procurou

agregar a ele profissionais com titulação acadêmica stricto sensu que pudessem contribuir

para a produção científica para essa área de conhecimento, como narrado por ela a seguir:

Eu procurei professores dentro da UECE com títulos de mestrado e
doutorado para compor o corpo docente da especialização da Unisf que,
inicialmente, foi composto por Mourão, doutor em Antropologia e em
Psiquiatra, que ficou com a disciplina de Antropologia da Velhice; depois
veio o Pedro Araújo, que era psicólogo com mestrado e que ficou com a
disciplina de Psicologia do Envelhecimento; a Regina Lúcia Barros Leal
lecionou a disciplina de Metodologia do Ensino Superior; o professor José
Gerardo Campos ficou com Relacionamento Interpressoal; a doutora
Hélène Reboul falava sobre a parte da Tanatologia; e depois veio um
professor da UFC para dar a disciplina de Aspectos Demográficos do
Envelhecimento no Brasil. Depois entrou para o grupo de professores a
Siulmara Cristina Galera, que era médica geriatra, para lecionar Geriatria
e eu dava as disciplinas de Gerontologia, Gerontologia Social e
Metodologia do Trabalho Científico (CAVALCANTE, 17/08/2011).

Outra motivação para dar sentido a abertura de novas turmas do Curso de

Especialização em Gerontologia Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE) - no total

foram quatro turmas - era a frágil introdução dos conteúdos dessa matéria nos currículos de

graduação, em vários campos do conhecimento, não apenas na citada instituição escolar, mas

no cenário universitário cearense, de uma maneira particular, e no âmbito do ensino superior

brasileiro, de uma forma geral, fazendo com que os cursos de especialização nesta área

enfrentassem um desafio institucional que deveria ter sido superado na graduação.

Vale relembrar que a própria disputa da professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante para inserir a disciplina de Gerontologia Social na matriz curricular do Curso de

Graduação em Serviço Social da UECE foi rechaçada, inicialmente, por seus pares, mesmo

com a premissa apresentada por ela - a partir de sua observação como docente em disciplinas

práticas como Desenvolvimento de Comunidade - de que os alunos do citado curso não
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dispunham de competências mínimas que permitissem o desenvolvimento de seu exercício

sócio-assistencial investigativo e interventivo no cuidado com as pessoas idosas durante suas

atividades de estágio na comunidade. Sem encontrar ressonância para a execução de tal

projeto no nível da graduação, a citada docente transferiu de instância acadêmica e redefiniu

que o lugar para se propagar os estudos da Gerontologia Social no cenário da UECE seria a

prós-graduação lato sensu.

No entanto, antes da professora Zilma Gurgel Cavalcante tentar disputar sobre qual

seria o tempo e o lugar do ensino da Gerontologia Social na UECE em plenos anos 1990, se

na graduação ou na pós-graduação, a situação de crise institucional entre ela e o

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social começara a se instalar anos antes,

mais especificamente em 1983, quando ela apresentara a Pró-Reitoria de Extensão da UECE o

projeto para a instalação, em seus espaços escolares ociosos, das atividades da primeira

universidade da terceira idade brasileira, denominada por ela, desde sua concepção, de

Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Ou seja, um ano após o ingresso da mencionada professora no corpo docente da

UECE, ela começou a por em prática seu projeto social de criação de um espaço escolar, no

interior de seu ambiente de trabalho acadêmico, assim como alguns professores fizeram na

França e em outros países de influência francófona, como a Bélgica, paralelamente a suas

atividades de ensino no Curso de Graduação em Serviço Social e nos cursos de pós-graduação

stricto sensu e lato sensu da UECE, cuja ação social, mais do que educacional, seria a

promoção de cursos, conferências, oficinas, passeios e outras atividades, todas de curta

duração, direcionadas ao público em geral, preferencialmente aos idosos aposentados de

Fortaleza/CE com tempo livre para participar de tais ações, sem necessariamente receber

algum tipo de certificação ou grau acadêmico, por meio da criação da Unisf.

Segundo a própria Zilma Gurgel Cavalcante, esse seu projeto acadêmico de criação da

Unisf foi gerado durante sua estadia na Europa, para fins de estudo de pós-graduação, ao

verificar, in loco, as experiências educacionais das universidades da terceira idade em solo

francês e belga, modelo esse que ela desejou adotar e ressignificar como solução para o

problema da marginalização dos idosos aposentados de sua cidade natal, como ela escreveu a

seguir:

A Europa, sempre avançada nos processos sociais [se comparada a
América Latina], criou em fins dos anos 1950, experiências inovadoras na
área de apoio às pessoas no processo de maturidade e de envelhecimento.
Uma dessas iniciativas foi à criação de universidades da terceira idade.
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Quando eu realizei meus estudos de doutoramento e de especialização em
Gerontologia Social, na Europa, tive oportunidade de conhecer
intensamente esses projetos. E nunca mais essas idéias saíram de meus
sonhos (CAVALCANTE, 2000, p.4)

Se em 1995 a disciplina de Gerontologia Social foi negada por seus pares para compor

o quadro de disciplinas obrigatórias do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE

devido à imprecisão de seu campo teórico e da definição de um rigor metodológico para a

execução de suas pesquisas, não seria difícil hipotetizar de que o cenário para a instalação de

uma universidade da terceira idade no âmbito de uma universidade pública estadual não seria

propício para tal empreitada acadêmica no ano de 1983, mesmo sendo engendrado por uma

especialista no assunto, assistente social egressa de seus muros escolares, com histórico de

pesquisadora na área gerontológica social desde a sua graduação, professora doutora que

compunha o quadro funcional efetivo da UECE e com disponibilidade para coordenar tal ação

acadêmica. No entanto, mesmo com cenário acadêmico tão desfavorável, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante redefiniu sua operação acadêmica em busca de instituir

seu projeto de fundação da Unisf da seguinte maneira:

E para realizar esse sonho foi necessário que eu percorresse etapas
marcantes em minha carreira docente na UECE que, ao mesmo tempo,
foram desafios e momentos de reflexão. Em 1983, apresentei o projeto de
criação da Universidade Sem Fronteiras à Pró-Reitoria de Extensão da
UECE. Lamentavelmente, o meu projeto não teve acolhida em tal Pró-
Reitoria, com justificativa de que a universidade tinha outras prioridades.
Não aceitando a decisão, criei, no mesmo ano, um grupo de pesquisa que
eu denominei de ‘Grupo de Estudos em Gerontologia’, sensibilizando
alguns profissionais liberais, estudantes e alguns professores para a causa
(CAVALCANTE, 2001, p.4).

Mas quais seriam os motivos para se instalar essa conjuntura acadêmica antagônica em

torno do projeto da professora Zilma Gurgel Cavalcante de criação da Unisf? E quais seriam

os resultados da constituição do citado Grupo de Estudos em Gerontologia como o primeiro

espaço de produção de novos saberes e práticas gerontológicas para a cultura escolar do

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE?

Segundo a docente propositora, um dos motivos pelos quais a ideia de fundação da

Unisf fosse reestruturada para a consolidação de um grupo de pesquisa em Gerontologia, era

que a UECE possuía outras prioridades. Segundo dados da própria instituição de ensino

superior cearense, a vocação da UECE era, em plenos anos 1980, para o desenvolvimento de

atividades de ensino. Como uma universidade pública estadual recém-criada na década
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anterior, ela foi constituída como uma rede multicampi que privilegiava os cursos de

graduação voltados para a formação de professores na medida em que acumulava

experiências e transformava o seu perfil curricular em razão da melhoria da formação

profissional de seus alunos. Ainda sobre o assunto, a UECE relatou-se em seu histórico da

seguinte maneira:

O Ensino tem se constituído atividade por excelência da UECE, desde sua
origem, principalmente o de graduação, com a preocupação pela sua
qualidade, objetivando a formação de profissionais competentes para
atender às mais diversificadas demandas sociais e profissionais do Estado
e da Região (UECE, 2013).

Outro motivo, desta vez de ordem mais pessoal, foi relatado por Zilma Gurgel

Cavalcante como fator para a não adesão de seus colegas de Departamento em torno da

criação de um novo espaço escolar, dirigido as pessoas idosas, fora da faixa etária

universitária, dentro da UECE. Para ela, não ser uma assistente social e nem mesmo uma

professora universitária que comungasse com teoria social marxista era um fato que a

marginalizava dentro do Curso de Graduação em Serviço Social desde a época em que ela era

uma de suas alunas, como constatado em um dos seus textos transcritos a seguir:

Eu fui marginalizada dentro do Curso de Serviço Social, desde a época da
minha graduação, porque eu não seguia a linha marxista, apesar de eu
tirar notas excelentes, eu era sempre excluída porque eu não comungava
com essa teoria social de esquerda. Na realidade, eu tinha outra visão
sobre a sociedade e queria pesquisar e intervir sobre os problemas sociais
dos idosos que se encontravam marginalizados não em decorrência da
velhice, mas como uma conseqüência da estrutura social onde viviam e
que lhe negava um papel e um espaço social. Mas muitos professores do
meu curso não apoiaram essa minha causa desde o tempo da graduação
como também não apoiaram o projeto de criação da Universidade Sem
Fronteiras, anos depois. (CAVALCANTE, 18/08/2011)

É sabido no interior da presente tese de doutoramento em Educação que o amálgama

do projeto societário de Zilma Gurgel Cavalcante de criar a Unisf para os idosos aposentados

de Fortaleza/CE se embasava filosoficamente na influência do pensamento católico

neotomista de compreender a pessoa humana e a sociedade segundo princípios humanistas de

liberdade, atividade, individualidade e desenvolvimento humano que, por sua vez, foram

princípios católicos consubstanciados em sua educação litúrgica franciscana promovida pelas

Irmãs Clarissas no Colégio Santa Isabel e que seguiram com ela durante seu percurso

profissional de professora primária em sua escola confessional formadora na década de 1960
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até a sua recolocação no mercado de trabalho como docente na Universidade Estadual do

Ceará (UECE) entre os anos 1980 e 1990.

Outra justificativa para a negação do projeto de estabelecimento da Unisf foi o efeito

do inacabamento científico da Gerontologia como campo de saber multidisciplinar. Sobre

essa discussão, o grupo de professores do Institut de Psychologie de l’Université Lumière-

Lyon 2 que conduzia as atividades pedagógicas do Diplome d'Université de Gérontologie

Sociale (DUGS) se pronunciou sobre a dificuldade de seu corpo docente para o

estabelecimento de tal ensino em seu ambiente acadêmico, em plenos anos 1990, problema

esse similar ao enfrentado pela professora Zilma Gurgel Cavalcante no âmbito da UECE no

mesmo período histórico:

É verdade que a Gerontologia é, no mundo das ciências, uma disciplina
jovem e um tanto inacabada. Seus modelos não foram, até o momento,
suficientemente constituídos. A prova é que os objetos da Gerontologia
são frequentemente mal identificados: velhice e envelhecimento são às
vezes confundidos como se envelhecer conduzisse necessariamente à
velhice e como se a velhice devesse, incessantemente, se redefinir
relativamente ao processo do envelhecimento humano. Se nós
consideramos que a velhice e o envelhecimento são os dois objetos da
Gerontologia, um e outro podem entrar em uma mútua economia
defensiva tal qual falar sobre velhice supusesse que fosse especificada a
idade a partir da qual o envelhecimento nos designasse como “velhos” e,
inversamente, toda alusão ao envelhecimento fosse alegremente afastada
pelo fato de que envelhecer não devesse ser confundido com “ser velho”
(GAUCHER, 1994, p.8).

Além dessa falta de definição de modelos teóricos para se constituir a inter-relação

entre os objetos da Gerontologia - velhice e envelhecimento - outra noção entre os termos

velhice e terceira idade, como categorias identitárias atreladas ao processo de envelhecimento,

foi introduzida no discurso da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante para justificar a

criação de uma universidade dirigida aos aposentados de Fortaleza/CE no final dos anos 1980.

Logo, a ação educacional proposta por ela se apoiava não na ideia na qual a velhice

fosse o momento de descanso e quietude no qual imperavam a solidão e o isolamento afetivo,

mas sim na leitura de que estar na terceira idade era um novo tempo para o lazer, propício à

realização pessoal que ficou incompleta na juventude, à criação de novos hábitos, hobbies e

habilidades e ao cultivo de laços afetivos e amorosos alternativos à família.

Defender a categoria ‘terceira idade’ em detrimento do termo ‘velhice’ como divisão

etária que deveria atingir praticamente todas as esferas da vida social cearense, fazendo-se
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presentes no espaço familiar, no domínio do trabalho, nas instituições do Estado, no mercado

de consumo e nas esferas de intimidade de todas as gerações, foi uma escolha profissional

arriscada feita pela pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante visto que essa transição de

uma cultura cujo modelo de identidade baseado na idade cronológica relegava a velhice ao

ostracismo social para outra em que a terceira idade passasse a ser um fator fundamental para

a distinção social desses mesmos atores sociais era uma noção histórica recente, uma vez que

sua formação e suas condições históricas de possibilidade apareceram no cenário acadêmico

francês e inglês por volta dos anos 1950, mas que fora legitimada somente na década de 1980.

Somado a esses fatores culturais e históricos do surgimento da Gerontologia e de seus

objetos de estudo e de intervenção como velhice e terceira idade, além da ausência de estudos

mais sistemáticos em solo brasileiro sobre o assunto, o projeto de criação da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf) sofrera barreiras para sua aprovação, também, por se constituir mais

como uma ação social do que uma resposta educacional aos problemas vivenciados pelos

idosos aposentados de Fortaleza/CE, em plenos anos 1980.

Posto desta forma, vale historicizar que a Unisf, embora com designação de

Universidade, caracterizava-se, administrativamente, como uma atividade de extensão

universitária que, na verdade, se constituía como uma ação social em torno da geração de

espaços de sociabilidade intergeracionais dentro dos cenários escolares da UECE. Mais do

que uma resposta educacional a questão social do processo de marginalização dos idosos de

Fortaleza/CE, porque visava mais o convívio intergeracional, a entreajuda, o voluntarismo do

que a certificação ou a aprendizagem de seus alunos com mais de 60 anos de vida, a Unisf se

aproximava mais das propostas gerais de um centro de convivência social do que de uma

Universidade.

Ou seja, a referência de base para o funcionamento das atividades de extensão da

Unisf foi a ação social contida no projeto societário neotomista da professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante de reduzir o isolamento social e afetivo dos idosos aposentados de

Fortaleza/CE e reintegrá-los no tecido social, como ela mesma objetava sobre a missão da

Unisf, resgatando a sua cidadania e valores cristãos como o amor e a solidariedade humana,

bem como atuar na redefinição da representação social da velhice como uma nova categoria

etária - a terceira idade - como um momento de disponibilidade e de ociosidade para a

realização de projetos pessoais de forma ativa e independente assim como agir na

ressignificação das relações entre as pessoas idosas com os membros das demais categorias

etárias, especialmente entre os jovens em idade de ingressar nos espaços universitários.
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E os componentes culturais, educativos e formativos dos cursos da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) foram o meio para se alcançar tal fim social, visto que o grande objetivo da

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante com a criação desse primeiro espaço escolar

dirigido ao público idoso aposentado de Fortaleza/CE era tirá-los de suas casas e

proporcionar-lhes atividades sociais, educativas e culturais, de forma regular, nos espaços

escolares do Centro de Humanidades da UECE que se encontravam ociosos.

Enfim, como uma resposta social, a Unisf visava criar e dinamizar regularmente

atividades sociais, culturais e educativas, como também de convívio intergeracional,

preferencialmente para e pelos idosos inscritos nos cursos de extensão oferecidos pelo citado

programa de extensão universitária da UECE. Sobre essas atividades educativas não formais,

vale frisar que elas eram oferecidas sempre em regime não formal, sem fins de certificação e

no contexto da formação ao longo da vida.

Mediante a continuação de um panorama tão adverso, a professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante engavetou o projeto de criação da Unisf, mas não desistiu de seu projeto

pessoal de provocar a formação de novos atores escolares para a institucionalização da

Gerontologia como área de atuação do egresso do Curso de Graduação de Serviço Social da

UECE. Para tanto, ela conseguiu criar um Grupo de Estudos em Gerontologia no ano de 1983,

constituindo-o como primeiro espaço escolar de produção de pesquisa e de atuação acadêmica

acerca da temática na referida instituição de ensino superior cearense que se debruçou sobre a

questão social do idoso de Fortaleza/CE.

A fim de mobilizar representantes do corpo docente e discente da UECE e de outras

instituições de ensino superior da capital cearense, a pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante assim relatou sobre o objetivo do assim denominado por ela Grupo de Estudos em

Gerontologia e como ela norteou, pedagogicamente, o percurso das categorias identitárias

atreladas ao processo de envelhecimento humano a ser trilhado pelos membros do citado

grupo em busca de se produzir os primeiros trabalhos acadêmicos na área da Gerontologia

Social no Ceará:

O Grupo de Estudos em Gerontologia foi formado com o seguinte
objetivo: como eu não tinha aliados nem simpatizantes para por em
prática a minha ideia de criar uma universidade da terceira idade dentro
da UECE, eu tive que buscá-los fora da universidade, eu tinha que
estimular estudantes e professores de outras universidades para formá-los
em Gerontologia para depois a gente criar a Unisf. Mas eu tive que ter
muita paciência e delicadeza com a condução desse primeiro grupo de
estudos, primeiro porque a Gerontologia na época era um tema muito
pesado, pois nele se via a velhice e o envelhecimento humano como um



223

fator de declínio, de doença e de marginalização, então, era uma visão
muito negativa da velhice; segundo, embasada em meus estudos em Lyon
e diante das minhas experiências com os idosos de minha família, eu fui
vendo que a velhice poderia também ser uma fase de alegria, de
conquistas e de realização pessoal e que eu poderia incluir essa nova
conotação do conceito de terceira idade sobre a velhice aos integrantes do
grupo de estudos que eu criei em 1983 na Universidade Estadual do Ceará
(CAVALCANTE, 17/08/2011).

Posto isto, essa noção negativa de velhice como etapa diferenciada da vida e definida

como decadência física combatida intelectualmente pela professora Zilma Gurgel Cavalcante

nos espaços educacionais nos quais ela atuou ora como pesquisadora e ora como docente,

surgiu no período de transição entre os séculos XIX e XX como produção discursiva a partir

da inserção dos sujeitos na série moderna de disciplinamento, sendo, sobretudo, resultado da

metáfora médica da velhice, em termos de imaginário cultural, cuja principal conseqüência foi

produzir a identificação entre velhice, doença e morte.

Segundo Silva (2008), tal metáfora passou a diferenciar cientificamente a velhice das

outras etapas da vida por meio das determinações do saber médico sobre as formas de se

compreender como as doenças transformavam o corpo envelhecido. A partir de então, a

metáfora médica da velhice passou a exercer acentuada influência social, definindo não

somente o envelhecimento físico como também as representações sociais sobre a experiência

de se envelhecer.

Prontamente, foi possível supor que a aceitação e a justificação de tal metáfora

incidiram sobre a percepção dos sujeitos escolares que participavam do Grupo de Estudos em

Gerontologia fundado em 1983 na UECE por Zilma Gurgel Cavalcante, visto a preocupação

da coordenadora de tal grupo em evitar que seus colaboradores - entre eles, as professoras da

citada universidade cearense como Cilda Damasceno, Lena Omundici e Leuda Mota além de

discentes como Afonso Paulo, Evaldo Monteiro, Lucíola Pinto e Elcyana Carvalho -

passassem a recorrer ao discurso médico para definir suas leituras e produções acadêmicas no

âmbito da Gerontologia Social.

De fato, a preocupação da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante era pertinente

visto que a mencionada definição médica da velhice disseminou-se para outros campos de

saber e determinou amplamente o seu espectro no imaginário cultural dos sujeitos,

alimentando os discursos do Estado brasileiro, a formulação de políticas assistenciais e a

formação da própria Gerontologia como disciplina especializada sobre os aspectos sociais da

velhice humana. Nesse caso, ela empreendeu uma tentativa de mudar esse discurso geriátrico

no interior do Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE e, consequentemente, de
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combater essa metáfora médica da velhice que associava tal estágio da vida humana a doença,

decadência física e/ou mental e a morte.

Foi possível conjeturar, dentro do interior da presente tese de doutoramento em

Educação, que essa tentativa da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante em reelaborar o

discurso geriátrico pregnante no imaginário cultural de seus colaboradores deve ter sido

controverso e marcado por resistências no próprio modo de funcionamento do Grupo de

Estudos em Gerontologia da UECE.

E sobre como a referida professora universitária construiu um novo saber

gerontológico a partir de suas experiências pessoais e acadêmicas e o investiu, na perspectiva

da formação de discentes no interior do grupo de estudos no qual ela coordenava,

empreendendo uma reformulação conceitual da velhice em favor do termo terceira idade, a

partir de uma dimensão mais social e cultural, ela assim explicou sobre sua estratégia

pedagógica para disseminar seus conhecimentos como especialista em Gerontologia e doutora

na área da Geografia Humana:

Começamos a estudar a terceira idade, o papel do idoso e o processo de
envelhecimento através de livros da literatura nacional e internacional
porque o tema da velhice contido na bibliografia dos livros que eu trouxe
da França estava impresso com uma carga muito negativa e, ainda por
cima, nenhum integrante do grupo sabia ler em francês além de mim
mesma. Então eu comecei a utilizar romances cujas histórias tivessem
algum personagem idoso, mas também tive o cuidado de verificar se esse
personagem idoso não era visto de maneira pejorativa, mas sim de uma
forma positiva, sendo um personagem capaz de sonhar e de realizar seus
sonhos, como qualquer outro pessoa. Nisso eu comecei com o livro “O
velho e o mar”, de Ernest Hemingway, onde o velho do título, Santiago,
tinha um sonho de provar para comunidade de pescadores da qual ele
fazia parte de que ele não estava no fim da vida e que apesar da má sorte
de não pescar o grande peixe ele não desistiria de tentar pescá-lo.
Também nessa história atentei para o fato de que o Santiago tinha uma
criança, que era sua aliada, o Manolo, e partimos dessa situação para
discutir a importância da relação intergeracional entre idoso e criança,
entre idoso e jovem, para dar sentido para a vida de ambos. Depois foi
lido “Memórias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, cuja história
contava o desejo do imperador romano Adriano, já na maturidade, de
criar um reinado de paz que alimentasse a sua velhice. Essa foi uma
maneira delicada de introduzir as pessoas do grupo na temática do
envelhecimento. Depois estudamos o livro “Amor nos Tempos do
Cólera”, de Gabriel García Marquéz, porque vi nesse romance o tema do
amor e da sexualidade na terceira idade, e vi a possibilidade de quebrar
paradigmas dentro do grupo com essa leitura, visto que o livro mostrava
que era possível ter uma vida sexual ativa, rica e prazerosa nessa fase da
vida. Depois lemos “Memorial de Aires”, de Machado de Assis, que
mostrava a história de um aposentado, o Conselheiro Aires, que
acompanhava a vida do casal Aguiar que envelhecia sem filhos, mas que
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cultivava na convivência com seus afilhados, no caso Fidélia e Tristão, o
valor da amizade na velhice. Depois foi lido “Os Catadores de Concha”,
de Rosamund Pilcher, que contava a história de uma idosa chamada
Penelope Keeling cujos filhos tentam cercear sua vida, mas não
conseguiam, pois ela era uma mulher firme e determinada; com essa
história abordei no grupo a temática da autonomia na velhice. Depois de
lermos todos essas histórias foi que eu comecei a traduzir alguns capítulos
dos livros em francês sobre Gerontologia que eu utilizei em minha tese de
Doutorado para também serem discutidos no grupo (CAVALCANTE,
17/08/2011).

Com essa estratégia de utilizar romances para sensibilizar os integrantes do Grupo de

Estudos em Gerontologia de que a velhice nada mais era do que uma etapa diferenciada da

vida, marcada por particularidades, espaços, hábitos e comportamentos determinados

culturalmente, a doutora Zilma Gurgel Cavalcante tentava criar um ambiente de debate que

superasse o senso comum em torno dessa temática - no caso, sobrepujar a metáfora médica da

velhice - ao buscar manter uma relação dialógica com seus colaboradores a fim de instigá-los

em um espírito investigativo de elaboração de questões e do seu aprofundamento científico

capaz de buscar possíveis respostas às demandas elaboradas na leitura de tais textos. No caso

em questão, os membros de tal grupo tiveram a oportunidade de conhecer obras da literatura

nacional e internacional de uma maneira singular, tal como a professora Zilma Gurgel

Cavalcante relatou a seguir:

A metodologia de abordagem do conteúdo dos livros escolhidos para a
leitura dentro do grupo de estudos era diferenciada, não se lia o livro todo
de uma vez, era feita a leitura e discussão por capítulos, onde o aluno
fazia seu resumo das ideias principais daquele capítulo, sobre a orientação
que eu dava para se perceber o tema da velhice tratado naquela história.
Na verdade, era feita uma leitura imanente, reflexiva, onde cada aluno, ao
ler o capítulo de determinado livro, refletia não apenas o que o autor
estava querendo dizer com aquela história, mas também o que aquele
texto contribuía para a vida deles e o que acrescentava de conhecimento
gerontológico para a sua prática profissional ao tratar das questões da
velhice e do envelhecimento humano (CAVALCANTE, 17/08/2011).

Com essa noção educacional de que as leituras propostas por ela proporcionavam aos

alunos que participavam do grupo de estudos um desenvolvimento humanista e generalista

que priorizava a democratização efetiva da riqueza humana na velhice, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante criou uma nova metáfora para a velhice, em termos de

imaginário cultural escolar no interior da UECE, onde a terceira idade era antes uma nova

categoria etária entre a maturidade e a velhice, do que uma negação desta. A autonomia da

nova categoria tornava-se visível durante as discussões acadêmicas feitas durante a leitura dos
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capítulos dos livros franceses sobre essa temática traduzidos por ela por meio da abordagem

de pares de opostos que surgiam no primeiro espaço escolar gerontológico da UECE durante a

organização da formação dos primeiros agentes educacionais especializados no assunto:

terceira idade em contraposição à velhice, aposentadoria ativa em contraposição à

aposentadoria passiva, universidade da terceira idade em contraposição a asilo, gerontologia

em contraposição à assistencialismo.

No entanto, essa nova representação social da terceira idade - símbolo máximo da

metáfora gerontológica para a velhice construída a partir do discurso e da prática docente de

Zilma Gurgel Cavalcante para vencer as resistências do meio universitário de sua instituição

de ensino superior frente ao seu projeto societário de criação da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) como a primeira experiência educacional dirigida aos idosos no Brasil - não teria se

difundido nos espaços escolares da UECE como nova identidade etária da velhice se sua

capacidade descritiva não tivesse encontrado correspondência nos anseios e nas demandas

sociais que surgiram durante o resultado das pesquisas feitas pelo citado grupo de estudos

frente à realidade de marginalização social encarada pelos idosos aposentados de

Fortaleza/CE nos anos 1980.

Desse modo, a maior implicação dessa metáfora gerontológica para a velhice

produzida pelos estudos de pós-graduação da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante

foi a identificação entre os termos terceira idade, autonomia e realização pessoal. Para ela, a

expressão terceira idade não era um simples substituto ao termo velhice, mas sim uma divisão

eufemística que tinha por objetivo acadêmico tornar nominável, ou seja, público, tudo aquilo

relacionado ao processo de envelhecimento humano que até então fora rechaçado e não

poderia se exprimir como uma questão a ser tratada no âmbito universitário. Enfim, a

representação social que ligava a terceira idade à continuidade da vida ativa através da

autonomia e das práticas de sociabilidade era a imagem que a citada professora universitária

queria associar aos aposentados de Fortaleza/CE que participassem do seu projeto de extensão

universitária.

Destarte, para além da constituição de um banco de dados sobre a situação do idoso no

Ceará entre os anos de 1983 e 1987, ano de funcionamento do Grupo de Estudos em

Gerontologia da UECE, que sustentasse teoricamente a metáfora gerontológica para a velhice

proposta por sua coordenadora, no caso, a professora Zilma Gurgel Cavalcante, o conteúdo

dessas pesquisas empreendidas pelos alunos de tal grupo deram outros resultados importantes

para a institucionalização da Gerontologia nos espaços acadêmicos da UECE. O primeiro
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resultado foi a produção de monografias, em várias áreas do conhecimento, dentro e fora dos

muros da UECE, sobre o tema da terceira idade.

Ou seja, os alunos que constituíram tal grupo de estudos gerontológicos tiveram a

oportunidade de problematizar seus trabalhos de conclusão de curso a partir dos dados

coletados como colaboradores do grupo de pesquisa da citada professora que, por sua vez,

também era docente da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, tanto no curso de

graduação em Serviço Social quanto nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da

UECE, o que a instigava a orientar, indiretamente, a produção acadêmica de seus

colaboradores discentes para o campo da Gerontologia.

Logo, a formação de um corpo discente e docente interessados no tema do

envelhecimento humano no interior do Grupo de Estudos em Gerontologia do Departamento

de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE, somada à experiência da pesquisadora

social Zilma Gurgel Cavalcante, de caráter interinstitucional e internacional, foi fundamental

para a constituição do primeiro programa de pós-graduação lato sensu de uma universidade

pública estadual situada no Nordeste brasileiro cuja área de concentração era Gerontologia

Social. Logo, a origem do Curso de Especialização em Gerontologia Social da UECE esteve

relacionada intrinsecamente à formação de uma demanda de profissionais recém-formados

que desejavam ingressar em uma pós-graduação lato sensu que os titulassem como

especialistas na área, demanda esta proveniente, basicamente, dos egressos do Grupo de

Estudos em Gerontologia da professora Zilma Gurgel Cavalcante.

Vale salientar que o protagonismo do referido programa de pós-graduação da UECE

não se restringiu apenas ao fato de ter dado reconhecimento à complexidade do objeto de

estudo da Gerontologia e, consequentemente, da exigência de abordá-lo numa perspectiva

interdisciplinar, nem tão pouco de projetar a carreira docente de sua fundadora no cenário

educacional brasileiro como uma das gerontólogas brasileiras que incitaram o diálogo, muitas

vezes conflituoso, no interior das universidades brasileiras, entre os profissionais da prática e

da pesquisa gerontológica, no qual o embasamento científico passava, cada vez mais, a ser

uma exigência no interior de seus grupos de estudos.

Esse protagonismo exercido pelos sujeitos educacionais que ajudaram a construir as

quatro turmas da Especialização em Gerontologia Social da UECE entre os anos de 1992 e

1998, impulsionou o interesse de 67 (sessenta e sete) pesquisadores, professores e

profissionais em estudar a velhice e o envelhecimento no Ceará em outros estados nordestinos

e a formar os primeiros gerontólogos do Nordeste brasileiro que, por sua vez, passariam a

divulgar o seu conhecimento científico na área da Gerontologia, promovendo o
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aprimoramento das políticas públicas ligadas a população idosa ao assumir cargos em espaços

dentro e fora da Universidade:

Essa primeira turma da especialização me marcou muito porque ela foi
composta por pessoas que já tinham laços afetivos comigo desde o Grupo
de Estudos em Gerontologia, diferente das outras três turmas que abrimos
inscrições. Esse afeto se traduzia pelo meu trabalho com eles durante
minhas aulas, pois eu afirmava que eles deveriam ser verdadeiros líderes e
discípulos da Gerontologia e que deveriam se responsabilizar em criar
núcleos de terceira idade aonde eles fossem trabalhar. Para mim, a
primeira turma da especialização foi a turma do compromisso. Nesse
sentido, eu formei os [treze] primeiros gerontólogos de Fortaleza que
passaram a compor o quadro da SBGG do Ceará [Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia do Ceará]69 dando a essa sociedade um equilíbrio
entre geriatras e gerontólogos (CAVALCANTE, 17/08/2011).

Ou seja, outro resultado do Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE foi que, de

seus espaços escolares, saíram os treze primeiros profissionais de Fortaleza/CE com o título

de especialistas em Gerontologia Social. E essa titulação permitiu, para a maioria dos que a

obtiveram, postos de trabalho na área da Gerontologia, até mesmo como docentes da própria

Unisf, como relatado pela coordenadora do citado grupo de estudos a seguir:

Começamos a estudar a velhice, o papel do idoso e o processo de
envelhecimento através da literatura. Deste grupo de estudos, que durou
quatro anos, saiu os primeiros professores da Universidade Sem
Fronteiras, bem como os futuros professores da pós-graduação em
Gerontologia Social da UECE (CAVALCANTE, 2001, p.4).

Essas alunas do grupo de estudos irão ter papel importante na construção
das políticas públicas para o idoso no Ceará e eu me sinto como se
estivesse lá, na luta, com elas. A Silvana, Daniella, Túlia, Queiroz,
Andréia e a Siulmara estão todas na ativa ainda hoje e todas beberam na
fonte do Grupo de Estudos e depois no Curso de Especialização em
Gerontologia Social Eu me sinto como se delegasse a elas esse meu poder
de defender a Gerontologia no Ceará. E eu me sinto contente com isso.
(CAVALCANTE, 17/08/2011).

69 A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) é uma instituição brasileira dedicada ao estudo da
Geriatria e da Gerontologia fundada no Rio de Janeiro por três médicos - Roberto Segadas Viana, Abrahão Isaac
Waisman e Paulo Uchoa Cavalcanti - no ano de 1961, cujo primeiro presidente foi o professor e médico
Deolindo Couto (SBGG, 2013).
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Corroborando tal fato (auto)biográfico da carreira docente da professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante e diante da afirmação de Reboul (1994b, p.10) de que “[...] alguns

gostam de dizer que a Gerontologia é uma ciência “jovem”. E isso é o que lhe conferiu um

belo futuro”, foi possível verificar no presente estudo de doutoramento em Educação de que a

institucionalização da Gerontologia no âmbito da UECE como campo do saber do assistente

social e dos demais profissionais de nível superior foi estabelecida a partir da construção da

identidade do citado Grupo de Estudos em Gerontologia como um espaço escolar que

propiciou coerência científica e reconhecimento institucional para tal disciplina acadêmica.

Em seguida aos anos em que tal grupo de estudos funcionou na UECE, ou seja, de

1983 a 1987, a precisão do campo teórico da Gerontologia e de seus conceitos assim como

uma progressão em direção a um rigor metodológico foram os sinais externos de elaboração

do trabalho acadêmico da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante que, por sua vez, foi

colocado em prática junto aos seus colaboradores, sinais que se instalaram como verdadeiras

ligações naquele grupo de estudos.

Por fim, outro resultado emanado do Grupo de Estudos em Gerontologia coordenado

pela assistente social Zilma Gurgel Cavalcante foi a reapresentação do projeto de criação da

Unisf como projeto de extensão universitária da UECE em 1987. Todavia, dessa vez, para que

houvesse consonância entre as demandas crescentes dos idosos aposentados de Fortaleza/CE e

a oferta de um espaço escolar para atender as suas necessidades educacionais, sociais e

culturais, como preconizado no projeto de criação da Unisf redigido por sua fundadora e

primeira coordenadora, requisitou-se o conhecimento dos colaboradores de tal grupo de

estudos para que pudessem identificar e descrever com maior precisão, por meio de pesquisas

científicas, as condições de vida e os desejos desses sujeitos.

Saindo do desejo pessoal de criação de uma universidade da terceira idade em seu

espaço de trabalho como docente da UECE para justificar tal projeto a partir de pesquisas

sociais de campo que se apoiavam em dados que apontavam as necessidades educacionais,

sociais e culturais dos idosos, público-alvo da Unisf, a professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante, não mais sozinha em tal iniciativa acadêmica, passou a ganhar destaque com sua

produção acadêmica na área da Gerontologia Social e, conseqüentemente, seu projeto de

criação da Unisf como um espaço de convivência para a terceira idade de Fortaleza/CE foi

ganhando adesão de outros sujeitos educacionais dentro da UECE.

Como uma atividade de extensão universitária a Unisf perdurou no âmbito da UECE

até o ano de 1998, ano em que a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante também

saia da citada instituição de ensino superior por motivo de sua aposentadoria, levando a Unisf
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para a iniciativa privada. Na verdade, a Unisf, desde a sua concepção, foi constituída como

um lugar de sociabilidade intergeracional alocado nos espaços escolares ociosos do Centro de

Humanidades da UECE, por isso a denominação ‘sem fronteiras’. Sobre esse perfil

institucional da Unisf, a sua primeira e única coordenadora, até os dias atuais, se pronunciou

da seguinte maneira:

Naquela época [entre 1983 e 1987], eu fiz uma releitura do que se
propunha a Gerontologia na Europa que tentava, mesmo segregando, criar
novos espaços sociais para os idosos dentro das universidades a partir da
criação de universidades para a terceira idade. Mas a minha releitura
desse modelo de universidade para a velhice se pautava na importância,
para a pessoa idosa, da convivência intergeracional, que deveria ser
estimulada nessas universidades da terceira idade. Mas há 24 anos essa
minha releitura da aplicação educacional da Gerontologia era
completamente nova (CAVALCANTE, 18/08/2011).

A seguir, o objetivo acadêmico da docente Zilma Gurgel Cavalcante com a criação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) a partir de 1988 era - além de fomentar o discurso de sua

metáfora gerontológica para a velhice construída a partir de sua defesa da categoria identitária

denominada terceira idade - promover a valorização e a integração do idoso a partir de seu

contato com representantes de outras categorias etárias como também com a realidade e a

dinâmica social de uma universidade pública, bem como a ocupação do tempo livre deles a

fim de evitar seu processo de isolamento afetivo e de marginalização social.

E, para tanto, foi preciso que a aludida professora da UECE ressignificasse o sentido

do modelo de universidade da terceira idade gaulês, apresentado a ela durante seus estudos de

pós-graduação na França e na Bélgica, a fim de oferecer uma resposta a questão social de

marginalização dos idosos aposentados de Fortaleza/CE - sujeitos de todos os seus estudos

acadêmicos, da graduação a pós- graduação stricto sensu - a partir da fundação da primeira

universidade da terceira idade em solo brasileiro.

4.2 O papel da professora Zilma Gurgel Cavalcante no processo de criação e de

instalação da primeira universidade da terceira idade brasileira como programa de

extensão universitária
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Ao comparar como era tratada a questão social da velhice na França e no Brasil e, ao

mesmo tempo, buscando mudar a representação social negativa sobre a velhice e o processo

de envelhecimento humano sustentados teoricamente por correntes sociais pautadas na

metáfora médica da velhice, como a teoria do desengajamento70, constatados em suas duas

produções acadêmicas de pós-graduação feitas na Europa, a pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante viu na tendência francesa de criação das universidades da terceira idade uma ação

social capaz de retirar os idosos fortalezenses de seu processo de marginalização ao integrá-

los no âmbito acadêmico, mesmo que de forma segregacionista, como fora normatizado pelos

gestores desses citados espaços escolares europeus.

Mas como a citada pesquisadora social chegou a conclusão de que os tempos e os

espaços escolares das universidades da terceira idade seriam propícios para promover o

encontro intergeracional entre idosos e jovens universitários brasileiros? E como ela se

aproximou do conceito de universidade da terceira idade? Como a professora da Universidade

Estadual do Ceará (UECE) Zilma Barbosa Gurgel Cavalcante ressignificou o conceito gaulês

de universidade da terceira idade para que este novo lugar do idoso cearense fosse aceito e

legitimado no âmbito universitário brasileiro como o primeiro espaço educacional dirigido a

terceira idade com a denominação de Universidade Sem Fronteiras?

Segundo ela mesma, como relatado logo a seguir, sua aproximação com o conceito de

universidade da terceira idade se deu com o seu ingresso na pós-graduação stricto sensu da

Université de Lyon II - Université Lumière, mais especificamente com a definição de quem

seria sua orientadora no curso de doutorado, no caso, a professora Hélène Reboul, também

uma docente que fundara uma instituição educativa para pessoas idosas no âmbito de seu

espaço de trabalho na referida instituição de ensino superior instalada na cidade de

Lyon/FRA, especificamente inaugurada no ano de 1975.

Após a indicação do Prof. Yves Leloup [coordenador do Curso de
Doutorado em Civilização e Desenvolvimento para o Terceiro Mundo, na
área da Geografia Humana, da Université de Lyon II - Université
Lumière], fui apresentada à Profª. Drª. Hélène Reboul, coordenadora do
curso de Pós-Graduação em Gerontologia [Social] da Universidade de
Lyon II. Ela aceitou ser minha orientadora no Doutorado. Ela jamais
imaginaria que a partir daí eu iria descobrir a minha verdadeira vocação:
ser gerontóloga. Ao mesmo tempo em que fazia Gerontologia, eu
desenvolvia a pesquisa junto a pessoas idosas, quando tive a oportunidade
de conhecer diversos trabalhos com pessoas idosas, clubes da 3ª idade,

70 Segundo Silva (2008) a teoria do desengajamento consistia “[...] na suposição de que a incapacidade para o
trabalho retira da velhice qualquer possibilidade de atividade social, o que conduziria os sujeitos a estados de
solidão e exclusão” (p.164).
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amigos e amigas de idosos, inclusive as Universidades de 3ª idade
(CAVALCANTE, 2001, p.3-4).

A própria noção de universidade da terceira idade como espaço escolar para a velhice

surgiu entre os anos 1950 e 1960 na França, quando a velhice passava a ser um problema

coletivo e adquiria visibilidade social não apenas como resultado direto do aumento

demográfico da população de velhos em território gaulês, mas também devido a

institucionalização generalizada das aposentadorias e, principalmente, as conseqüências

econômicas que a ela se seguiram. A universalização dos sistemas de aposentadoria naquele

país europeu - sistemas esses que surgiram como parte de um espectro mais amplo de

preocupações que tomavam conta do cenário francês desde a segunda metade do século XIX e

que diziam respeito à contenção do ‘perigo social’ representado pela massa de trabalhadores

idosos - incidiu sobre a estrutura das empresas privadas, das famílias e, sobretudo, do Estado,

que passou a se responsabilizar por um contingente muito maior de sujeitos71.

Silva (2008) identifica a generalização dos sistemas de aposentadoria como o fator

responsável pela modificação dos regimes de cuidado da velhice na França, entre 1945 e

1960. Nesse período histórico, apareceram então novas instituições, promovendo a distinção

entre aquelas especializadas na gestão da velhice e as dirigidas ao cuidado da indigência. O

sistema hospitalar, a seguridade e a assistência social francesa passaram a adotar

regulamentos e serviços específicos de atenção à velhice, separando-os espacial e legalmente

do cuidado destinado à miséria.

Tal processo de distinção entre velhice e indigência na França dos anos 1940 a 1960

aprofundou a autonomia da primeira, que se estabelecera até então de forma fragmentada. Por

outro lado, a organização e a unificação dos discursos especializados se confundiram com a

aparição no imaginário cultural francês, por volta das décadas de 1950 e 1960, da noção de

terceira idade e, com ela, a constituição dos primeiros espaços escolares conhecidos,

genericamente, como universidades da terceira idade.

Há poucos estudos históricos sobre o surgimento do vocábulo ‘terceira idade’,

especialmente quando comparada à bibliografia acerca da história da expressão ‘velhice’. O

surgimento recente daquela noção - que apareceu tanto no cenário francês quanto inglês por

volta de 1950, mas que fora legitimada somente na década de 1980 - pode justificar a ausência

de estudos mais sistemáticos sobre a sua formação e as suas condições históricas de

71 Peixoto (1998) destaca que, no caso da França, a responsabilidade do Estado no cuidado à velhice foi parte do
processo de organização pós-revolução francesa, no qual o Estado assumiu diversas funções que até então
cabiam apenas ao grupo familiar.
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possibilidade. Ainda assim foi possível identificar alguns fatores que se relacionaram com o

surgimento dessa nova categoria etária e que representaram influências, favorecimentos ou

tendências que acompanharam a sua formação, como o aumento da expectativa de vida das

pessoas devido ao avanço das ciências da saúde e ao surgimento dos sistemas de

aposentadorias, por exemplo.

Ao analisar especificamente o cenário francês, Lenoir (1979) tributou à nova

organização dos agentes especializados na gestão da velhice o surgimento da noção troisième

age (terceira idade). Como dito anteriormente, até a metade do século XIX as instituições e os

discursos destinados ao cuidado da velhice encontravam-se fragmentados e desorganizados.

No período que tem início por volta de 1945 e que culminou na década de 1960, discursos e

práticas que tomavam a velhice como objeto de intervenção passaram por aperfeiçoamento e

unificação, com a elaboração de uma ‘política da velhice’, o desenvolvimento da

Gerontologia como área do saber multidisciplinar e a aparição da noção de terceira idade.

Entretanto, conforme Campos (2003), a associação do léxico ‘terceira idade’ ao termo

“terceiro mundo” e à expressão “terceiro estado” da Revolução Francesa mostrava o

preconceito ainda embutido no citado vocábulo, posto que ele remetia o indivíduo idoso, mais

notadamente aquele aposentado, ao descartável, ao improdutivo e ao desinteresse pelo sistema

capitalista. Neri e Freire (2000) além de Netto (2001), reforçaram que a expressão francesa

‘terceira idade’ se relacionava a idade em que o indivíduo se aposentava, por volta dos 45

anos de vida. Assim, a vida adulta, de produtividade, seria a segunda idade, e a infância,

improdutiva, mas com perspectiva de crescimento, se constituía na primeira idade.

Acompanhando essa linha de raciocínio, Peixoto (1997) definiu a expressão ‘terceira

idade’ segundo uma concepção da vida em três etapas: uma primeira idade, da dependência e

imaturidade, da educação e socialização; uma segunda idade, da independência, da

maturidade, da responsabilidade familiar e profissional, da produção econômica e familiar; e

uma terceira idade, também de independência e maturidade, mas cujas funções sociais não são

mais as mesmas, ou seja, sendo um tempo de usufruir e de se consagrar à realização de si

mesmo.

Destarte, a relação entre o surgimento da noção de terceira idade como categoria

política que permitiria aos idosos aposentados reivindicar seu novo status de sujeitos de

direitos, detentores de privilégios sociais legítimos, como o de ingressar no meio universitário

a partir das atividades educativas não formais não formais, culturais e sociais oferecidas pelas
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universidades da terceira idade criadas na França nos anos 197072, teve conexão com a

ascensão dos trabalhadores urbanos idosos da classe média ao universo da aposentadoria,

visto que sua inserção nas cadeias produtivas realizou-se posteriormente à admissão, nestas,

da massa de trabalhadores menos qualificados.

Esse grupo social de idosos aposentados da classe média francesa possuía hábitos

sociais e culturais diferenciados da classe operária, além de aspirações e necessidades de

consumo mais sofisticadas, que passaram a ser atendidas por novas agências especializadas

para o cuidado com a velhice como as universidades da terceira idade. Com o objetivo de

arregimentar clientela, as caixas de aposentadoria passaram a oferecer, além de vantagens

financeiras, serviços diferenciados como clubes da terceira idade, férias programadas,

alojamentos especiais, atividades de lazer e grupos de convivência para seus beneficiários

(SILVA, 2008).

E para que houvesse consonância entre as demandas crescentes e as ofertas dos

serviços especializados para os idosos advindos dessa classe média francesa, requisitou-se o

conhecimento de especialistas de ciências humanas que pudessem identificar e descrever com

mais precisão as condições de vida e os desejos desses sujeitos aposentados. As necessidades

psicológicas e culturais passaram a ganhar destaque, estimulando o surgimento das

universidades para a terceira idade. Tais especialistas contribuíram para a consolidação de um

estilo de vida específico, baseado em um repertório de condutas e em uma linguagem inéditos

que influíram na formação da nova identidade etária denominada de terceira idade.

E foi pautada na questão social dos sujeitos idosos aposentados da classe média de

Lyon/FRA e de Fortaleza/CE que a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante, tanto em

seus estudos de doutoramento em Geografia Humana quanto em seu curso de especialização

em Gerontologia Social, no mesmo período histórico em que a noção da ‘terceira idade’

emergia do cenário das políticas públicas francesas como nova categoria etária que

generalizava termos ligados ao envelhecimento humano como ‘velhice’, ‘maturidade’, ‘velho’

e ‘idoso’ em uma tentativa de minimizar a forma pejorativa como eram tratados esses sujeitos

em uma sociedade capitalista voltada ao culto da juventude, da produção e do consumo, que a

citada assistente social situou seu objeto de pesquisa.

72 Na França, a primeira universidade destinada à terceira idade foi inaugurada em Toulouse, em 1973. Em 1979,
data de publicação do estudo de Lenoir, contabilizavam-se mais de trinta universidades desse tipo em solo
gaulês. Segundo o citado autor, aquelas universidades para a terceira idade propunham a combinação entre
atividades acadêmicas e atividades de lazer e convivência, situando-se de forma ambígua entre a ‘formação’ e o
‘entretenimento’.
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Ao mesmo tempo em que a estudante Zilma Gurgel Cavalcante realizava um estudo

comparativo da situação social das pessoas idosas em ambas as cidades nas quais ela residiu

entre o final nos anos 1970 e início dos 1980, ora como conterrânea (Fortaleza/BRA) e ora

como estrangeira (Lyon/FRA), começava a se consolidar um lugar novo lugar para os idosos

aposentados da classe média francesa aproveitarem seu tempo livre, no caso, as universidades

da terceira idade, espaço escolar também investigado nas pesquisas de campo empreendidas

por ela como uma resposta social capaz de resolver os problemas desse público a partir do seu

processo de integração e de socialização no âmbito universitário, visto esse novo lugar, desde

sua origem, ser uma alternativa à família como produtora de cuidado e crescimento pessoal

dos idosos ali matriculados.

Nessa direção, as produções acadêmicas na área de concentração do envelhecimento

humano de autoria da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante, publicados no final dos

anos 1970 e início dos anos 1980, na França e na Bélgica, estavam de acordo com os temas

abordados pelos programas de pós-graduação francófonos que tinham, em suas linhas de

pesquisa, estudos gerontológicos que se debruçavam sobre o fenômeno da terceira idade e

seus desdobramentos, como a organização dos sistemas de aposentadoria e a criação das

universidades da terceira idade, por exemplo.

Vale destacar que nesses citados programas de pós-graduação de origem francófona

nos quais a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante circulou como aluna, o termo troisième

age (terceira idade) era definido como uma categoria social historicamente construída, cuja

inserção no espaço público deu ensejo a novas formações identitárias para a velhice que

permitiram, influenciaram ou favoreceram sua origem e sua legitimidade no imaginário

cultural europeu, como também deu motivo para a generalização e a reorganização dos

sistemas de aposentadoria, a substituição dos termos de tratamento da velhice, o discurso da

Gerontologia Social em contraposição ao conteúdo da metáfora médica da velhice como uma

existência sem significado, além de atender aos interesses da cultura do consumo da classe

média europeia que envelhecia e se aposentava do mundo do trabalho, como a criação de

novos ambientes para o seu cuidado, visto que, no lugar dos asiles (asilos) e maison de

retraites (casas de aposentados), eram criadas universidades da terceira idade em suas

instituições de ensino superior para atender, conforme o interesse pessoal, o nível de

escolaridade e o tempo livre disponível dos idosos aposentados desse continente, as

necessidades sociais desse público-alvo.

Sobre a relação entre o surgimento da noção de terceira idade aos representantes

idosos da classe média francesa é especificamente analisada pelos estudos de Lenoir (1979),
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que considerou haver uma identidade nada casual entre as principais características desse

grupo populacional e as imagens que compunham a identidade contida no signo terceira

idade. Segundo o citado autor, a classe média francesa, entre os anos 1960 e 1970, ao

acumular fatores que aceleravam o envelhecimento de seus membros, estava predisposta,

mais do que qualquer outro grupo social, a recorrer ao conhecimento e à intervenção de

especialistas na área da Gerontologia, além de cultivar o individualismo e a intimidade

psicológica que favoreciam o investimento desses sujeitos em uma nova identidade que

denominasse, positivamente, a sua velhice. Essas características fizeram dela o grupo da

população francesa mais interessada na invenção da terceira idade.

Imersa em tal circunstância histórica como assistente social que buscava se titular para

(re)ingressar no mercado de trabalho da docência com titulação capaz de colocá-la no posto

de professora em uma instituição de ensino superior pública, Zilma Gurgel Cavalcante

sustentou, nas instâncias acadêmicas e administrativas da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), no início dos anos 1980, ao ingressar como professora do Departamento de Métodos

e Técnicas do Serviço Social, que essa noção de terceira idade trazida por ela a partir de seus

estudos de pós-graduação na França e na Bélgica no final dos anos 1970 era capaz de

coadunar com as necessidades de mudança de paradigma no conceito de velhice atrelada aos

anseios dos idosos da classe média de Fortaleza/CE ao fundar uma universidade da terceira

idade em seus espaços escolares.

Para ela, a UECE deveria promover em seus espaços educacionais ociosos atividades

sociais, culturais e educacionais dirigidas ao público idoso da classe média aposentada

fortalezense que, por sua vez, se encontrava marginalizado, socialmente e afetivamente, pelas

suas famílias e pelo Estado do Ceará, como forma de reparação social visto que o poder

público cearense, em particular, e o brasileiro, em geral,  historicamente, foram produtores de

uma ‘conspiração do silêncio’73 que os colocaram nessa situação de abandono.

E, como especialista na área da Gerontologia Social, ela se propôs a redigir um projeto

acadêmico que criaria as condições para que essa ação social reparadora do Estado do Ceará

atendesse as demandas crescentes desse público-alvo da classe média fortalezense, sendo esse

benefício estendido para todas as classes de aposentados da capital cearense e de municípios

adjacentes. E tal projeto foi concluído em 1983 e ele tinha como objetivo geral criar uma

73 ‘Conspiração do silêncio’ foi uma expressão utilizada por Simone de Beauvoir para classificar a resposta
social dada à velhice nas sociedades modernas e que a professora Zilma Gurgel Cavalcante se apropria para
definir tal situação de omissão do poder público nacional com relação ao cuidado com sua população idosa entre
as décadas de 1980 e 1990, período em que disputou, na UECE, a primazia de fundar a primeira universidade da
terceira idade brasileira.
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universidade da terceira idade no âmbito da UECE sob a designação de Universidade Sem

Fronteiras (Unisf).

Portanto, parecia claro para a autora do projeto de criação da Unisf a contribuição

social decisiva dessa nova categoria etária - denominada terceira idade - à sua proposta de

criação de uma universidade para idosos no âmbito de uma instituição de ensino superior

pública em seu estado de origem, importada do cenário acadêmico francês do qual ela fez

parte como pesquisadora social, para a criação e difusão de uma nova e positiva imagem da

velhice que, ao mesmo tempo, começasse a disseminar o novo estilo de vida dos idosos

aposentados de classe média que passariam a frequentar tal espaço escolar para todas as

classes de aposentados de Fortaleza/CE, que proviriam a assimilar as imagens de uma velhice

associada à arte de bem viver.

E para convencer seus pares docentes a aprovar tal projeto de extensão universitária a

fim de criar a primeira universidade da terceira idade brasileira no final dos anos 1980, Zilma

Gurgel Cavalcante - lotada como professora no Departamento de Métodos e Técnicas do

Serviço Social da UECE - adotou o argumento central do discurso engajado, especializado e

acadêmico emanado da Gerontologia Social fundamentado na compreensão do

envelhecimento como uma construção social particularmente atrelada a uma imagem positiva

da velhice, pois, como pesquisadora social especialista na área, a mencionada professora

seguia a Teoria do Construtivismo Social74, pois ela advogava que a realidade social de

marginalização dos idosos aposentados de Fortaleza/CE fora uma construção social resultante

da omissão do Estado e da família cearense na produção do cuidado de seus representantes

que atingiram a velhice e, consequentemente, se encontravam na situação de aposentados do

mundo do trabalho.

Mais especificamente, ela se ateve a Teoria da Atividade, proposta por Cavan (1965)

em sua obra intitulada ‘Family Tensions Between the Old and Middleaged’ [As tensões

familiares ente o velho e a meia idade] que postulava, em linhas gerais, que o idoso seria mais

feliz se investisse em atividades compensatórias, mantendo-se ativo e competente nos

diversos domínios do funcionamento humano como cognição, afetividade, sociabilidade,

criatividade e memória, por exemplo. Essa desconstrução radical da velhice que enfatizava a

responsabilidade individual no modo como cada um envelhecia ou se deixava envelhecer e

74 A expressão Construtivismo Social surgiu no ano de 1966 na obra de Berger e Luckmann denominada ‘A
construção social da realidade’, cuja reivindicação principal se assentava no argumento de que a ‘realidade’ era
uma construção social. Eles definiam ‘realidade’ como a qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos
terem um ser independente de nossa própria volição e o ‘conhecimento’ como a certeza de que os fenômenos são
reais e possuem características específicas.
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seu deslocamento das imagens negativas do envelhecimento, assim como elaborar um

imaginário positivo para a velhice, estava na fundamentação teórica da proposta de criação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) redigida por sua fundadora.

Para tanto seria necessário que a docente Zilma Gurgel Cavalcante produzisse um

novo discurso, suficientemente consistente, que pudesse desfazer a associação entre velhice e

signos estigmatizantes como doença, isolamento e declínio, advindos de teorias

gerontológicas anteriores, como a Teoria do Desengajamento75 - proposta por Cumming e

Henry (1961), que postulava que o comportamento mais adequado para o idoso seria o

desengajar-se voluntário das atividades - ou até mesmo se desvencilhar da metáfora médica da

velhice, a fim de construir uma nova metáfora formulada pelo saber gerontológico social

conquistado por ela em suas formações de pós-graduação em solo europeu e que fosse mais

alinhada a Teoria da Atividade de Cavan (1965).

A partir do entendimento da Teoria do Desengajamento e da Atividade em trabalhos

da área do saber da Gerontologia Social, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante

percebeu que a segunda teoria citada era usada como referência primeira por grande parte dos

trabalhos com esta população como também orientava os projetos de implantação das

universidades da terceira idade na Europa, América Central e América do Sul. E, embasada

pelo pressuposto central advindo da Teoria da Atividade de que toda a atividade social é em si

e por si benéfica e produz uma maior satisfação com a vida, o conteúdo dos cursos de

extensão oferecidos a clientela da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) incluíam a promoção

de atividades físicas, educacionais, culturais e de lazer como meio para que seu público-alvo

se desvencilhasse do seu processo de marginalização social.

Prontamente, a construção de sua nova metáfora gerontológica para a velhice

sustentava também outra tendência da política de integração dos idosos aposentados ocorrida

na França nos anos 1960, qual seja, de que a noção da terceira idade trazia consigo a ideia de

uma nova fase do ciclo de vida entre a aposentadoria e a velhice situada não como um

problema social da classe média a ser resolvido pelo Estado mediante suas políticas públicas,

mas como um empreendimento estritamente individual, guiado pela busca do prazer, da

satisfação e da realização pessoal condicionados à ação e à descoberta de novos papéis sociais

durante a aposentadoria.

75 Para Silva (2008, p.164), “[...] a teoria do desengajamento consistia na suposição de que a incapacidade para o
trabalho retira da velhice qualquer possibilidade de atividade social, o que conduziria os sujeitos a estados de
solidão e exclusão [social]”.



239

Tal perspectiva adotada pela fundadora da Unisf estimulava um fenômeno

denominado por Debert (1999) de “reprivatização da velhice”, visto que a Teoria da

Atividade propunha um padrão de sucesso na velhice, determinando que a pessoa que

envelhece em boas condições é aquela que permanece ativa, como se o sucesso para um

envelhecimento positivo76 estivesse ao alcance de todos e dependesse, exclusivamente, da

capacidade da pessoa idosa em se engajar em atividades que a levassem a um estilo de vida e

de consumo apropriados. Isso, de certo modo, refletia a lógica da produtividade, da eficácia

presente no mundo do trabalho capitalista, na qual o sujeito tem o seu comportamento

condicionado por um objetivo bem claro de produzir, de não parar.

E o espaço ideal de produção dessa cultura ‘ativista’ foi encontrando pelos agentes

especializados na gestão da velhice no ambiente associativo das universidades da terceira

idade para a prática de seus pressupostos teóricos, visto que neles, os idosos poderiam

compensar as perdas de papéis, funções e contatos sociais provocados pela entrada na

condição de aposentados.

E foi nessa circunstância histórica que se instalou uma cultura escolar de promoção de

atividades de extensão, sob o signo de ‘universidade da terceira idade’, nas instituições de

ensino superior públicas e privadas brasileiras durante o final da década de 1980 e início dos

anos 1990, influenciada pela Teoria da Atividade e pelo modelo francês de produção desses

espaços escolares específicos para idosos, instigando a crença no seio acadêmico brasileiro de

que as pessoas idosas são as principais responsáveis pela condução adequada do próprio

envelhecimento.

E, ao situar na História da Educação brasileira a Unisf como a primeira universidade

da terceira idade que fora criada em solo nacional em 1988, vale registrar que sua proposta

pedagógica se alinhava a tal teoria gerontológica social que vigorava naquele período

histórico, visto que, para atingir seu objetivo de individuação do idoso em torno de sua

responsabilização na condução do seu processo de envelhecimento, os cursos de extensão

oferecidos pela Unisf, segundo sua própria fundadora, deveriam propiciar a sua clientela uma

série de medidas, como, por exemplo, a adoção de um estilo de vida saudável que incluísse a

prática regular de exercícios físicos, a participação em atividades culturais, de uma

alimentação balanceada, o controle das emoções negativas e que eles se envolvessem em

atividades de lazer e de convívio social, entre outras (CAVALCANTE, 1995).

76 Featherstone e Hepworth (1995) utilizam o termo ‘envelhecimento positivo’ para se referirem às imagens
positivas da velhice surgidas no Reino Unido por volta da década de 1960. Vale frisar que não há distinção entre
os termos envelhecimento positivo e terceira idade na presente tese de doutoramento em Educação, visto que a
identidade desta é exatamente constituída por tais imagens.
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Mais uma vez, ficou patente nesse empreendimento em torno da criação da Unisf

produzido durante o percurso educacional de Zilma Gurgel Cavalcante como docente no

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social que, para além da identificação da

referida professora com uma teoria sobrevinda da corrente do Construtivismo Social, ela

continuava alinhada ao estatuto técnico-doutrinário neotomista decalcado da Doutrina Social

da Igreja Católica apreendida por ela a partir de suas práticas educacionais como aluna,

bandeirante e jecista do Colégio Santa Isabel, visto que, para ela, a questão social de

marginalização social da velhice sempre foi abordada em seus trabalhos acadêmicos mais

como uma questão moral do que uma questão social.

Essa afirmação pode ser corroborada a partir da visão da própria fundadora da Unisf

de que esse espaço escolar se configuraria como uma ação social ‘pastoral’ em torno da

promoção do envelhecimento positivo entre seus usuários, idosos ou não. E assim se

conformariam as primeiras universidades da terceira idade no Brasil, ou seja, como programas

de extensão universitária que procuravam propagar a terceira idade como uma fase de

possibilidades de novos engajamentos sociais, camuflando as outras realidades relacionadas

ao adoecimento, a dependência e a outras dificuldades de várias ordens aliada à tentativa de

homogeneização de pessoas que só tinham em comum o fato de terem nascido na mesma

época. Por meio dessa ótica, institui-se nesses espaços escolares uma cultura ‘ativista’ de

glamourização do envelhecimento positivo, como no caso da Unisf, onde uma nova moral do

envelhecimento humano buscava promover a mudança de hábitos e atitudes na vida cotidiana

do idoso, substituindo a inatividade pela atividade, o isolamento pela convivência, o ócio pelo

lazer.

Enfim, ao abrir mão de uma leitura crítica sobre a questão da marginalização social do

idoso como um problema coletivo produzidos pelas diferenças de classe cuja resolução seria

de responsabilidade do Estado brasileiro e assumir essa mesma problemática como uma

questão moral cuja carga recairia sobre os ombros de cada um dos sujeitos que envelhecia, a

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante focou suas lentes de pesquisadora social

para a categoria etária terceira idade como um produto cultural capaz de mitigar as

representações sociais negativas referentes ao processo de envelhecimento humano e de

aposentadoria.

E, ao ressignificar essa nova terminologia francesa que mudava a natureza da velhice

ao criar uma gama de equipamentos e de serviços que declarava a sociabilidade como o

objetivo principal de representação social dos idosos de classe média, ela ainda deslocou o

sentido rigorosamente individual da crença de que as pessoas idosas são as principais
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responsáveis pela condução adequada do próprio envelhecimento contida nas políticas

públicas francesas para a acepção de que a integração entre gerações, no âmbito das

universidades da terceira idade brasileiras, era o melhor meio de se promover tal arte de bem

envelhecer.

Em conseqüência, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante declarou que

estava consciente, após o reconhecimento do caráter segregacionista do modelo de

universidade da terceira idade criado pelo professor francês Pierre Vellas e da máxima da

Teoria da Atividade de Cavan de que a atividade social era, em si, benéfica para  os idosos,

não bastava transformar os problemas da velhice em responsabilidade individual, em

negligência pessoal, em falta de motivação, em adoção de estilos de vida e formas de

consumo inadequadas, pois essa atitude era, segundo ela, recusar a solidariedade pública entre

as gerações. E ela mesma relatou ao professor Pierre Vellas essa sua visão de gerenciamento

da velhice a partir de uma ótica integracionista, como citado logo a seguir:

Hélène Reboul e eu fomos a Toulouse no ano de 1979 conhecer a
Universidade da Terceira Idade de Pierre Vellas. Chegando lá, tivemos
uma conversa com ele e eu fiquei encantada com o personagem Pierre
Vellas. Mas eu tive a ousadia de dizer a ambos que eles estavam fazendo
um trabalho belíssimo em suas universidades da terceira idade com os
idosos franceses, mas que eu, quando regressasse a Fortaleza, iria fundar
uma universidade da terceira idade diferente do que eles tinham feito em
Toulouse e Lyon, porque na universidade da terceira idade que eu iria
criar no Brasil haveria a integração de pessoas de diferentes gerações, ou
seja, não iria haver turmas só de idosos, como havia nas universidades
criadas por eles, pois isso era segregação, do meu ponto de vista.  Então
Pierre Vellas me disse: “O quê? Integrar gerações? Isso não vai dar certo
porque o idoso gosta de ficar só entre eles!”. Foi então que eu disse a ele
que não, que o idoso precisava do jovem, da criança, do adulto, enfim,
que o idoso precisava de gente de todas as idades perto dele porque só
assim, com essa integração de gerações em torno dele, era possível se
refazer o tecido social dentro da universidade da terceira idade, pois se em
todos os grupos sociais, inclusive na família, você via pessoas de todas as
idades em convivência, porque numa universidade deveria ser diferente?
(CAVALCANTE, 18/08/2011).

Vale rememorar na presente tese de doutoramento em Educação que o caminho da

invenção da terceira idade como categoria política, mais especificamente na esteira das

reivindicações por reformas no setor educacional francês após os acontecimentos de maio de

1968, foram criadas as Universidades do Tempo Livre, pensadas pelos políticos franceses do

Ministério da Educação Nacional como um espaço escolar voltado à sociabilidade entre
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idosos cujo objetivo central era ocupar o tempo livre dessas pessoas que, de alguma forma,

foram desfavorecidas pelo sistema educacional em décadas anteriores (REBOUL, 1994a).

Vale salientar que a França já era um país com longa tradição em experiências de

educação de adultos, especialmente nas áreas de alfabetização, educação para a promoção da

saúde e educação para o trabalho, sendo as Universidades do Tempo Livre um espaço escolar

precursor da primeira universidade destinada à terceira idade, inaugurada em Toulouse/FRA,

no ano de 1973, pelo advogado Pierre Vellas, inscrito como docente na Faculté de Droit et

Économie d’Université Toulouse I - Capitole77, responsável por lecionar a disciplina de

direito internacional, sendo denominada por ele de Universitè du Troisième Âge (U3A)

(NERI; YASSUDA, 2004; CACHIONI, 2012).

A justificativa para que este citado docente, em processo de aposentadoria de seu

vínculo institucional com a Université de Toulouse I - Capitole, pólo de excelência

internacional de ensino e pesquisa em Direito, Economia e Gestão, se ancorava, segundo o

relato da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante, no sentido da institucionalidade

pessoal, visto que ele, na condição de profissional liberal situado na categoria etária da

terceira idade, em vias de se aposentar e com as mesmas necessidades de seus pares idosos de

Toulouse/FRA sobrevindos da classe média que se encontravam com tempo livre, não

desejava se desengajar do mundo do trabalho e, muito menos, vivenciar uma velhice

estigmatizada e marginalizada, para tanto, tentou encontrar uma maneira de permanecer como

docente na Université Toulouse I - Capitole, mesmo após sua aposentadoria, na medida em

que (re)criou um espaço escolar para a promoção de um envelhecimento positivo para aqueles

que fizessem parte do seu projeto de reformulação do conceito de Universidade do Tempo

Livre para Universidade da Terceira Idade, como evidenciado no relato a seguir:

A história da relação de Pierre Vellas com a criação da primeira
universidade da terceira idade é que ele, quando ia se aposentar, se
encontrava cheio de vida e de conhecimento e com o desejo de continuar
compartilhando suas experiências como professor dentro da Universidade
de Toulouse. E a maneira que ele encontrou para se manter na docência
foi fundar a Universitè du Troisième Age até porque ele estava na
terceira idade. E, ao conhecê-lo pessoalmente, pois ele era amigo de
minha orientadora, a professora Hélène Reboul, que me levou até lá
para eu pesquisar sobre a Universidade da Terceira Idade de Toulouse,

77 A Université de Toulouse (Universidade de Toulouse, em português) foi a segunda universidade criada na
França, em 1229, originalmente incluindo quatro faculdades: Teologia, Direito Canônico, Direito Civil e Artes.
Ela foi fechada em 1793 pela Revolução Francesa, voltando a funcionar no final do Segundo Império, até os dias
atuais, sendo composta pela Université de Toulouse I - Capitole, Université de Toulouse II - Le Mirail e
Université de Toulouse III - Paul Sabatier.
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eu percebi que ele era uma pessoa contagiante. Inclusive comecei a ler o
livro dele sobre sua luta para criar essa universidade [intitulado,
sugestivamente, de ‘Le troisième souffle’, em português, ‘O terceiro
sopro’] e ele trazia esse olhar de que o idoso era capaz de aprender, que o
idoso precisava ser estimulado a continuar a se engajar.
(CAVALCANTE, 17/08/2011).

O livro em questão do professor Pierre Vellas, Le troisième souffle, cuja primeira

edição fora publicada pela editora parisiense Grasset, em 1977, se utilizava dos pressupostos

básicos da Teoria da Atividade de Cavan (1965) para justificar a necessidade dos idosos se

engajarem em atividades sociais, principalmente naquelas promovidas pelas universidades da

terceira idade. Essa mesma obra acadêmica foi utilizada tanto como referência bibliográfica

para as produções acadêmicas da pesquisadora Zilma Gurgel Cavalcante em torno de sua

pesquisa comparativa sobre as condições de envelhecimento dos idosos aposentados de

Fortaleza/BRA e de Lyon/FRA quanto como material de leitura e de discussão no interior das

atividades acadêmicas do Grupo de Estudos em Gerontologia da UECE criado por ela em

1983.

Em suma, esta obra se situava ora como um relato histórico do surgimento da primeira

universidade da terceira idade no mundo e ora como uma narrativa autobiográfica do seu

idealizador em torno de seu percurso educacional para justificar a criação do primeiro

programa de extensão universitária direcionado, exclusivamente, ao seu público-alvo,

inserido, categoricamente, na terceira idade. Para tanto, o professor Pierre Vellas, em fins dos

anos 1960, recorreu à pesquisa de campo como forma de levantar dados sobre as experiências

educacionais de programas universitários voltados para a problematização da velhice

vivenciadas em instituições de ensino superior gaulesa e inglesa que possuíam em seus

espaços escolares Universidade do Tempo Livre.

Além disso, o professor Pierre Vellas verificou em suas pesquisas o conteúdo e a

orientação das políticas públicas praticadas por organizações governamentais sediadas na

Europa e na América do Norte em favor dos idosos no mesmo período histórico como

também ele se debruçou sobre a prática educacional gerontológica de organizações não-

governamentais europeias, e de ter listado a bibliografia na área gerontológica até então

disponível sobre o assunto e, do mesmo modo, passou a visitar as instituições direcionadas a

gestão da velhice na França como os asilos, hospícios, alojamentos e pensões para

aposentados (NERI; YASSUDA, 2004).

Os resultados de suas pesquisas confirmaram a veracidade de sua hipótese da quase

inexistência de oportunidades sociais para que os idosos aposentados franceses usufruíssem
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de um envelhecimento positivo, estando esses sujeitos confinados a um processo de

marginalização social e afetiva por parte de suas famílias e do Estado. Diante da necessidade

de buscar soluções para essa problemática, o professor Pierre Vellas, no início dos anos 1970,

propôs as instâncias administrativas e acadêmicas da Université de Toulouse I – Capitole que

elas deveriam abrir seus espaços escolares a todos os idosos, sem distinção de nível

educacional ou de renda, para lhes oferecer, através das ações sócio-educativas da Universitè

du Troisième Âge (U3A),  programas intelectuais, artísticos, de lazer e de atividade física.

Nesta época, tratava-se de uma proposta inovadora, pois se distinguia das experiências

das Universidades do Tempo Livre de meramente preencher a ociosidade de seus

participantes com atividades de lazer, visto que a U3A se indicava a auferir os benefícios que

a educação poderia trazer para a promoção da saúde e do bem-estar dos idosos aposentados

além de propor, no seio universitário, a instalação de um debate sobre a necessidade de mudar

o imaginário cultural das pessoas sobre a velhice como momento de finitude (NERI;

YASSUDA, 2004).

Mas o impacto inicial da instalação dos serviços da Universitè du Troisième Âge

(U3A) foi acanhado visto que em maio de 1973, ocasião de sua inauguração em

Toulouse/FRA, “[...] apenas 40 pessoas se inscreveram por ocasião da primeira oferta do

programa. A imprensa local e internacional noticiaram e fizeram tal alarde sobre a novidade

que, seis meses mais tarde, em setembro de 1973, foram mais de mil os idosos inscritos”

(VELLAS, 1977, p.34).

Todavia, por muito tempo, assim como fora longo o percurso educacional da

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante a fim de instalar a Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) no âmbito da Universidade Estadual do Ceará (UECE) como a primeira

universidade da terceira idade criada no Brasil, o professor Pierre Vellas continuou

trabalhando isoladamente e lutando pelo reconhecimento do seu trabalho na área da

Gerontologia Social pela comunidade acadêmica inscrita no território da Université de

Toulouse I - Capitole.

No entanto, esse processo de marginalização e de degradação da imagem profissional

dos professores universitários que se posicionaram em defesa da Gerontologia Social como

área multidisciplinar que responderia as necessidades biopsicossociais dos idosos através da

criação de universidades da terceira idade, tanto no meio acadêmico francês quanto brasileiro,

tendo como referencial a história de vida na profissão docente dos professores Pierre Vellas e

Zilma Gurgel Cavalcante, respectivamente, fundadores de modelos de universidade da

terceira idade em seus países de origem, não os impediram de fundamentar seus programas de
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extensão de acordo com o sistema universitário tradicional, cujas pequenas variações em sua

aplicabilidade foram determinadas por características históricas, políticas e culturais de cada

lugar.

Assim como a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, o fundador da

primeira universidade da terceira idade no mundo possuía uma preocupação, de cunho social

e humanista, com a questão social de marginalização dos idosos aposentados de sua cidade de

origem, no caso, os de Toulouse/FRA, durante o final dos anos 1960. Ele chegou às mesmas

conclusões que a referida pesquisadora social brasileira retirou sobre as condições de vida dos

idosos aposentados de Fortaleza/BRA durante sua produção monográfica no ano de 1976, ou

seja, de que muitos dos problemas de saúde referenciados pelos idosos entrevistados por eles

durante suas pesquisas tinham como causa determinante mais os fatores sociais como a

marginalização a que eles eram submetidos por seus grupos sociais e menos por fatores de

origem biológica, por exemplo.

Tirar o idoso do isolamento, proporcionar-lhes saúde, energia e interesse pela vida e

modificar sua imagem perante a sociedade, foram, desde o início, os objetivos da Universitè

du Troisième Âge (U3A) elaborados pelo professor Pierre Vellas que passou a contar com o

apoio de idosos voluntários dispostos a cooperar com ele e também com a disponibilização,

por parte da Université de Toulouse I - Capitole, dos recursos ociosos da universidade, como

salas de aulas, anfiteatros e outros equipamentos de ensino (PACHECO; SILVA, 1983).

Segundo Vellas (1997), as universidades da terceira idade deveriam incluir em sua

programação atividades de educação permanente, educação sanitária, cuidados físicos,

atividade cerebral e serviços à comunidade que, por sua vez, deveriam ser pautadas em três

eixos de atuação: participação, autonomia e integração social dos idosos. Além disso, o

fundador da U3A propagava em seu livro Le troisième souffle que aqueles que quisessem

fundar universidades da terceira idade, deveriam incluir em seu escopo de ações a produção

de pesquisas aplicadas a fim de investigar os efeitos de tal programa para a melhoria da

qualidade de vida de seu público-alvo.

E como leitora de tal obra acadêmica, pesquisadora social que investigou tal cenário

educacional francês e propagadora do modelo de universidade da terceira idade proposto por

Pierre Vellas em solo brasileiro, a fundadora da Unisf identificou, também, três eixos de

atividades para sua instituição escolar dirigida aos idosos de Fortaleza/BRA: prevenção,

formação e pesquisa (CAVALCANTE, 1995)

De movimento específico para a promoção de atividades sócio-educativas para os

idosos surgido na França, em 1973, o modelo de universidade da terceira idade fundado pelo
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professor Pierre Vellas foi, primeiramente, reproduzido em outros espaços escolares

universitários na própria França, dois anos depois, como no caso da criação da Universitè du

Troisième Age, em 1975, pela professora Hélène Reboul, na Université de Lyon II - Université

Lumiére. Passados sete anos, já existiam 52 estabelecimentos educacionais desse tipo em toda

a França. Segundo Lenoir (1979), as universidades desse tipo alvitravam a combinação entre

atividades acadêmicas, de lazer e de convivência, situando-se de forma ambígua entre uma

resposta educacional ‘formativa’ (pela oferta de cursos de línguas ou de atualidades, por

exemplo, para seus alunos, sem a finalidade de certificação, com caráter de curta duração) e

uma ação social de ‘entretenimento’ (onde seus alunos teriam atividades de sociabilidade

como passeios, viagens e comemorativas) ao fenômeno da marginalização social dos idosos

aposentados e com tempo livre.

Em 1975 o movimento internacionalizou-se, primeiro pelo espaço lingüístico francês

(Suíça, Bélgica e Canadá) e depois para outros países europeus (Polônia, Itália e Espanha) e,

atravessando o Oceano Atlântico, chegou a América do Norte (Estados Unidos da América).

Nesse mesmo ano, 1975, o professor Pierre Vellas criou a Association Internationale des

Universités du Troisième Âge (AIUTA), com sede em Genebra, na Suíça (CHE).

Segundo seu estatuto, a AIUTA agruparia instituições universitárias de qualquer parte

do mundo que produzissem atividades de ensino, pesquisa ou extensão que contribuíssem

para a melhoria das condições de vida dos idosos. Em 1981, ano em que a assistente social

Zilma Gurgel Cavalcante defendeu sua tese de doutoramento em Lyon/FRA, a AIUTA

contava com mais de 170 instituições de ensino superior associadas a ela (NERI; YASSUDA,

2004).

Na América Latina, o modelo francês de universidade da terceira idade foi implantado

pioneiramente no Uruguai, designadamente no ano de 1983, no Instituto de Estudos

Superiores de Montevidéu, e depois em outros países como Paraguai, Argentina, Chile,

Panamá, Venezuela, México e Brasil (NERI; YASSUDA, 2004).

Concomitantemente a criação da Universidade Aberta do Uruguai, o primeiro

programa universitário brasileiro com características similares ao modelo francês de

universidade da terceira idade recomendado por Pierre Vellas foi instalado, em agosto de

1983, sob a denominação de Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), sendo homologado

pelo Reitor Ernani Bayer, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através da

Portaria nº 0484/GR/83, como órgão vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PRPE)

da citada instituição de ensino superior, sob a coordenação da assistente social Neusa Mendes
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Guedes78 - professora do Departamento de Serviço Social da UFSC - e da enfermeira Lúcia

Hisako Takase Gonçalves79 - professora do Departamento de Enfermagem da UFSC (Figura

05).

Figura 05 - Professoras Lúcia Hisako Takase Gonçalves (à esquerda) e Neusa Mendes Guedes (à

direita), fundadoras do NETI/PRPE/UFSC.

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013.

Em março de 1982 as citadas professoras apresentaram as instâncias acadêmicas da

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) seu projeto de extensão universitária para a

criação do Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI) que tinha como objetivo desenvolver

atividades educativas não formais não formais para idosos socialmente produtivos. Tal prática

educativa, mesmo sendo encarado pelas professoras universitárias proponentes do citado

projeto como um investimento acadêmico que a UFSC poderia assumir a fim de privilegiar o

desenvolvimento pessoal e social de homens e mulheres idosas, com vista a um

envelhecimento pleno, saudável e cidadão, sofreu entraves para finalizar sua homologação na

78 Neusa Mendes Guedes (1931-2009) foi assistente social, especialista em Gerontologia, professora adjunta do
Departamento de Serviço Social da UFSC e co-fundadora do NETI/PRPE/UFSC, que coordenou entre os anos
de 1982 e 2000 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013).

79 Lúcia Hisako Takase Gonçalves é enfermeira, Pós-doutora em Ciências da Enfermagem, professora adjunta do
Departamento de Enfermagem da UFSC desde 1977 e co-fundadora do NETI/PRPE/UFSC (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013).
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PRPE) até ser aprovado no segundo semestre letivo do

ano seguinte (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013).

Assim como no caso das dificuldades encontradas pelos professores universitários

Pierre Vellas e Zilma Gurgel Cavalcante, no cenário acadêmico francês do final dos anos

1970 e no âmbito universitário público brasileiro do início dos anos 1980, respectivamente,

para implantação dos serviços sócio-educativos em prol da implantação de suas universidades

da terceira idade aos moldes do ensino superior tradicional e na esteira gerontológica da

Teoria da Atividade, as professoras universitárias Lúcia Hisako Takase Gonçalves e Neusa

Mendes Guedes também tiveram tais problemas acadêmicos como falta de espaços escolares

para suas atividades e de recursos humanos habilitados na área da Gerontologia para a

execução das atividades de extensão do NETI (Figura 06) visto que elas dispunham de poucos

recursos materiais e humanos para atender aos idosos de Florianópolis/SC que - assim como

os idosos aposentados de Fortaleza/CE, Lyon/FRA e Toulouse/FRA - sofriam os efeitos do

processo de marginalização social, impingidos tanto pela sociedade quanto pelas suas

famílias.

Figura 06 - Logomarca do NETI/PRPE/UFSC.

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2010.

Tomar a iniciativa de abrir a discussão sociopolítica da questão do processo de

marginalização dos idosos no cenário acadêmico da UFSC, pela institucionalização

acadêmica do NETI em 1983, com ênfase na realização de estudos, na divulgação de

conhecimentos gerontológicos e na formação de recursos humanos, similarmente a tríade de

atividades propostas por Zilma Gurgel Cavalcante para a instalação da Unisf na UECE

(prevenção, formação e pesquisa), muitas vezes até liderando a mobilização de entidades

governamentais para ações conjuntas, sempre incluindo a participação dos idosos nos seus
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projetos, foi a forma encontrada pelas professoras universitárias Lúcia Hisako Takase

Gonçalves e Neusa Mendes Guedes em favor da desconstrução, no imaginário cultural

catarinense, da representação social que associava velhice a incapacidade e morte.

Vale comparar a história das trilhas educacionais das professoras universitárias da

UFSC Lúcia Hisako Takase Gonçalves e Neusa Mendes Guedes iniciada em agosto de 1983,

ano em que o NETI/PRPE/UFSC foi institucionalizado, com a história do percurso

educacional da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante para a instalação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf), em 1988, no Centro de Humanidades da Universidade

Estadual do Ceará (UECE) em busca de similitudes e distinções.

Em ambos os casos, o sentido da institucionalidade pessoal dessas três mulheres

docentes, a disposição do debate acadêmico no interior das universidades públicas brasileiras,

mais especificamente em seus Departamentos de Serviço Social, em torno da Gerontologia

como saber emergente que se debruçava sobre os aspectos sociais da velhice, a noção de

terceira idade como categoria etária que não negava o conceito de velhice, mas que o tomava

como etapa diferenciada da vida, a adoção do discurso gerontológico sobre o envelhecimento

positivo, a preocupação em produzir conhecimentos da Gerontologia por meio da criação de

núcleos de pesquisa e grupos de estudos, o interesse em formar recursos humanos para

adquirir e transmitir esses mesmos conhecimentos gerontológicos em espaços escolares e de

cuidado da velhice, a abordagem humanista da questão social da marginalização da velhice e

a resolução desse problema por meio da instalação, no ensino superior brasileiro, de espaços

escolares que desencadeariam uma ação social em que o idoso seria o protagonista de seu

próprio envelhecer, baseados na Teoria da Atividade de Cavan (1965) e no modelo

organizacional de universidade da terceira idade instituído pelo professor Pierre Vellas em

Toulouse/FRA, foram as semelhanças entre os percursos educacionais gerontológicos das

citadas professoras universitárias da UFSC e da UECE.

Vale salientar também que simultaneamente, no mesmo período histórico, ou seja, em

1983, tanto as professoras universitárias da UFSC institucionalizaram a criação do

NETI/PRPE/UFSC como projeto de extensão capaz também de desenvolver atividades de

ensino e de pesquisa gerontológicas com pessoas idosas, fundamentadas na educação

permanente, quanto a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante conseguiu inaugurar,

ao não lograr êxito em sua proposta de criação da Unisf como projeto de extensão

universitária com ênfase no desenvolvimento de atividades sócio-educativas capazes de

integrar o idoso ao contexto acadêmico e ao convívio com os jovens universitários, um Grupo

de Estudos em Gerontologia na UECE.
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Porém, se o NETI/PRPE/UFSC, instituído pelas professoras universitárias Lúcia

Hisako Takase Gonçalves e Neusa Mendes Guedes na Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) em 1983 pode ser considerado, dentro da História da Educação brasileira,

como o primeiro programa acadêmico com características de universidade da terceira idade,

transposto do modelo gaulês instituído pelo professor Pierre Vellas dez anos antes, no

entanto, foi somente no ano de 1988, que a primeira universidade da terceira idade brasileira

foi criada, no espaço acadêmico da Universidade Estadual do Ceará (UECE), pela Resolução

nº 280/88 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), com a denominação de

Universidade Sem Fronteiras (Unisf), sob a autoria da professora universitária especialista em

Gerontologia Social, Zilma Gurgel Cavalcante, que ressignificou o modelo da Universitè du

Troisième Âge (U3A) ao valorizar em seus princípios educacionais as relações

intergeracionais entre os idosos aposentados e os jovens universitários da classe média de

Fortaleza/CE, como ela mesma frisou em sua narrativa (auto)biográfica:

A diferença da Universidade Sem Fronteiras para as outras experiências
com a Gerontologia em solo brasileiro que antecederam sua criação como
as do SESC, LBA e da Universidade Federal de Santa Catarina era que
suas atividades estavam voltadas para a educação continuada de pessoas
idosas no contexto das relações entre gerações (CAVALCANTE,
17/08/2011).

Posto isto, a diferença essencial entre a proposta educacional do NETI/PRPE/UFSC e

da Unisf como programa de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UECE, era que a

primeira se constituía em uma transposição da missão e dos objetivos da U3A de Pierre

Vellas, visto que se caracterizava como um espaço aberto apenas para a socialização entre

idosos, ao inseri-los no contexto acadêmico da UFSC e comunitário de Florianópolis/SC,

enquanto que o segundo fora ressignificado por sua fundadora da mesma matriz educacional

de universidade da terceira idade francesa, visto que era marcado como um ambiente voltado

às atividades culturais, educacionais e de sociabilidade entre pessoas, porém, esse convívio

não era exclusivamente entre pessoas da mesma faixa etária, por isso a denominação ‘sem

fronteiras’ (Figura 07).
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Figura 07 - Logomarca da Unisf.

Fonte: UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS, 2013.

Vale registrar que a escolha desta denominação ‘sem fronteiras’ no lugar do léxico

‘terceira idade’ feita pela assistente social Zilma Gurgel Cavalcante ao nomear seu projeto

acadêmico de Universidade Sem Fronteiras (Unisf), já traduzia a sensibilidade particular de

sua fundadora no tocante a missão desta primeira instituição escolar dirigida a população

idosa, em contraposição as suas similares gaulesas, missão essa que era, efetivamente, distinta

do modelo das Universitè du Troisième Âge (U3A) que ofertavam suas atividades apenas para

pessoas idosas, uma vez que conviria deixar também claro em termos lingüísticos que a

missão da Unisf era se constituir em um espaço escolar integracionista.

Porém, a manutenção da utilização do termo ‘universidade’, no caso da nomenclatura

da Unisf, mesmo sendo caracterizado, academicamente, como um projeto de extensão

universitária da UECE que não se comprometia em certificar ou fornecer titulação acadêmica

aos seus participantes idosos, revelava que a docente Zilma Gurgel Cavalcante não queria se

afastar, definitivamente, do movimento educacional que apoiava a criação das universidades

da terceira idade no meio universitário brasileiro. E, além do mais, a conservação da

designação ‘universidade’ estava muito relacionada com o status e a auto-estima que esse

nome poderia proporcionar ao projeto de criação da Unisf no interior da UECE e na sociedade

de Fortaleza/BRA.

Enfim, a Unisf tinha como diferencial da U3A e do NETI/PRPE/UFSC ser uma

universidade da terceira idade brasileira que se caracterizava como uma ação social - mais do

que educacional - que visava ocupar o tempo livre dos aposentados da classe média de

Fortaleza/CE que se encontravam em desvantagem educacional, ao integralizá-los na
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comunidade acadêmica da UECE com as demais pessoas, de todas as idades, que ali

dividiriam com eles as atividades de um projeto de extensão universitária que

proporcionariam engajamento social aos representantes da terceira idade.

Deste modo, para a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, a entrada dessas

pessoas aposentadas nas salas de aula do Centro de Humanidades da UECE seria a

concretização do exercício de um direito que lhes fora negado pela sociedade: o direito à

educação superior, e, consequentemente, a bens culturais ligados a esse sistema de ensino.

Para além da conquista desse direito, esses sujeitos idosos não seriam segregados nos espaços

escolares da Unisf visto que neles não apenas circulariam entre pessoas com mais de 60 anos

de vida - uma reprodução do processo de marginalização social que eles já sofriam em seu

espaço doméstico - mas, ao contrário, eles deveriam dividir as mesmas salas de aula com

indivíduos de idades e formações acadêmicas diversas e se relacionar com eles, sem qualquer

obstáculo.

Diante de tal ressignificação do modelo de universidade da terceira idade, a assistente

social Zilma Gurgel Cavalcante tinha em mente que esse processo de integração social dos

idosos junto aos jovens e ao seu ambiente universitário levaria a promoção de uma nova

maneira de se ver e se viver a terceira idade, como ela mesma escreveu ao justificar a

concepção da Unisf em seu projeto de extensão: “Deveríamos substituir a marginalização

social pela integração social, de modo que para a sociedade e, sobretudo, para os jovens, fosse

construída uma ideia menos negativa e mais humana da velhice” (CAVALCANTE, 1995, p.2)

Ou seja, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) foi idealizada como um espaço de

coeducação entre gerações distintas das famílias de classe média urbana de Fortaleza/CE,

mais especificamente entre pessoas idosas e outras mais jovens, a fim de se criar uma cultura

intergeracional80 no interior da UECE, apta a produzir, por parte dos estudantes universitários,

ações que visassem à reflexão e intervenção relativa às questões suscitadas pelas diferenças

entre as pessoas, buscando uma aproximação entre elas, na perspectiva de dissolução de

preconceitos, estranhamentos e hostilidades etárias em favor da construção de outra

representação social para a velhice, pautada na pressuposição do termo ‘envelhecimento

positivo’.

Por parte das pessoas idosas inscritas na Unisf, essas mesmas atividades contidas em

seu programa de extensão universitária teriam outra conotação, a saber, serviriam para a

80 Cultura intergeracional é entendida na presente tese de doutoramento em Educação como um termo
polissêmico, podendo significar uma cadeia de eventos que se estabelece entre um grupo de indivíduos e seus
descendentes e antecedentes, no âmbito de uma sociedade, capaz de descrever, mesmo de maneira oblíqua, a
continuidade histórica através do ritmo da tradição e inovação.
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descoberta de sua nova identidade como sujeitos inscritos na terceira idade na medida em que

motivariam o seu engajamento em ações que os levariam a compensar as perdas de papéis,

funções e contatos sociais oriundos de sua aposentadoria. Essa compensação seria fornecida

por meio do estabelecimento da solidariedade entre gerações, pelo desenvolvimento de laços

afetivos, troca de experiências e coeducação entre os sujeitos escolares da UECE (professores

e alunos) e da Unisf (idosos), como assinalado pela sua fundadora em um caderno de

atividades distribuído entre seus alunos:

Os objetivos da Unisf são: proporcionar às pessoas com tempo livre [não
necessariamente idosas] uma formação contínua, promovendo o interesse
em melhorar os conhecimentos e em descobrir novos horizontes;
estimular às pessoas de variados níveis cultural e/ou social, que estejam
em processo de envelhecimento, a que viviam experiências de integração
no mundo e com o mundo, assumindo a maturidade e a aposentadoria
como momento da vida, plenos de crescimento pessoal e social;
possibilitar a convivência permanente de diferentes gerações, visando a
integração concreta de jovens e idosos na construção do processo de
humanização (CAVALCANTE, 2000, p.8)

Essa “convivência permanente de diferentes gerações” como prática integrativa das

pessoas “no mundo e com o mundo”, propagada na proposta pedagógica da Unisf se

assentava na consideração sobre a expressão ‘cultura intergeracional’, feita pela especialista

em Gerontologia Social Zilma Gurgel Cavalcante, como o tráfego de pessoas, informações e

culturas, no espaço escolar da citada universidade da terceira idade, forçando os sujeitos

escolares envolvidos neste programa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da UECE a

buscar as referências gerontológicas para a formação e proteção da nova matriz identitária

desses idosos aposentados da classe média de Fortaleza/CE que rejeitava o estigma atribuído à

idade como categoria social carregada de mitos, preconceitos e ideias errôneas.

Se as referências bibliográficas do discurso gerontológico social da citada fundadora

da Unisf se registravam na Teoria da Atividade de Cavan (1965), o meio para se alcançar tal

objetivo seria, segundo a própria Zilma Gurgel Cavalcante, a “integração concreta de jovens e

idosos”, sob o princípio da ‘solidariedade intergeracional81’ como instrumento garantidor do

processo de transmissão cultural que se faz de uma geração a outra, por exemplo, no processo

de socialização propiciada pelas atividades de extensão da Unisf onde haveria, justamente, a

81 De acordo com Oliveira (2009, p.66), “[...] o princípio da solidariedade intergeracional, quando aplicado aos
bens culturais imateriais, é um instrumento garantidor não da perpetuação de conhecimentos referenciais, mas da
existência dessas fontes culturais para que as outras gerações possam ou não delas beber”.
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transmissão de uma realidade, de um mundo de hábitos e de significados que pertenciam a

ambas as gerações.

Nesse caso em particular, a ‘solidariedade intergeracional’ se materializava como um

meio, estratégia ou até mesmo como uma oportunidade de criação de espaços de encontro,

sensibilização e promoção de apoio social dentro da UECE, a fim de se materializar o

discurso gerontológico social da aludida professora em defesa de uma nova representação

social para a velhice brasileira, aos motivá-los, jovens e idosos, a se engajarem em espaços

como as universidades da terceira idade, como se pode entender pelo relato da professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante:

Em início de 1988 realizei uma ampla pesquisa junto aos aposentados de
Fortaleza com o objetivo de verificar quais eram os seus maiores
interesses e necessidades. Em setembro deste mesmo ano propusemos e
foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da
Universidade Estadual do Ceará a criação do Programa Universidade Sem
Fronteiras. Em suas propostas e sugestões, de forma original, ousava:
acreditar na integração de gerações, na convivência e na troca de
experiências de diferentes faixas etárias; propor uma nova pedagogia do
saber, baseada no fato de que a aprendizagem está ligada à vontade, aos
interesses e às necessidades do aluno e, por esta razão, não haveria um
sistema de avaliação, com notas e provas, pois o aluno aprenderia pelo
prazer de adquirir conhecimento; e desafiar estereótipos cristalizados na
sociedade de que, após a aposentadoria, o idoso deixaria de sonhar, de ter
planos, de aprender e de fazer novas amizades (CAVALCANTE, 2000,
p.5)

Vale observar, pois, que não se tratava mais apenas de garantir o acesso a recursos,

informações e instrumentos culturais aos diferentes sujeitos da Unisf, mas de favorecer

opções e espaços escolares dentro da comunidade acadêmica da UECE a outras formas de

pensar e existir sobre o processo de envelhecimento humano para além das explicações

sobrevindas da metáfora médica da velhice. E isso importava para a cultura escolar da Unisf

visto que essa diversidade implicava, ao contrário da homogeneização imposta ao imaginário

cultural pela metáfora geriátrica de que a velhice seria a etapa necessária da vida na qual o

corpo apenas degenerava, perceber a pregnância e a importância do discurso gerontológico

em torno da categoria terceira idade e da própria crença de que essas pessoas seriam as

principais responsáveis pela condução adequada do próprio envelhecimento.

E, para tanto, a docente Zilma Gurgel Cavalcante, assim como os professores

universitários franceses Hélène Reboul e Pierre Vellas, ao justificar a criação de suas
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universidades da terceira idade em seus espaços de trabalho nas instituições públicas de

ensino superior, lançaram mão de pesquisas de campo sobre as condições de vida dos

aposentados de classe média de suas cidades de origem para embasar, cientificamente, seus

projetos educacionais pessoais em torno da institucionalização desses espaços escolares

específicos para idosos, cuja missão seria manter os níveis de atividade dos estágios anteriores

da vida deles, pois isso levaria a um envelhecimento bem-sucedido.

Sobre a necessidade de consultar seu público-alvo a fim de propor atividades capazes

de os motivarem a se engajar nos cursos promovidos pelas universidades da terceira idade, a

professora Hélène Reboul assim relatou, em um artigo sobre o ensino da psicologia

gerontológica na Université de Lyon II - Université Lumière, mais especificamente sobre as

condições do surgimento da Universitè du Troisième Age de Lyon/FRA:

No mesmo ano [1975], paralelamente, graças ao concurso do Conselho
Regional, eu criei a universidade da terceira idade, na sequência da
primeira criada em Toulouse pelo professor Pierre VELLAS. Vale
lembrar que este projeto foi elaborado no contexto do seminário de
graduação [realizado em 1969, na Universidade de Lyon II –
Universidade Lumière, como o primeiro Seminário de Graduação em
Psicologia Social na área da Gerontologia Social feito na França] graças
às entrevistas realizadas por estudantes nos clubes de pessoas idosas e
com aqueles que vieram ao seminário, aberto ao público interessado em
aposentados, eleitos locais, assistentes sociais (REBOUL, 1994, p.4).

Ou seja, o surgimento das universidades da terceira idade, tanto na França quanto no

Brasil, teve essa particularidade de ter origem em atividades de pesquisa, necessitando que

esta última acompanhasse o processo de formação de seus sujeitos, sejam eles discentes ou

docentes, jovens ou idosos. Em particular, a Unisf, idealizada em 1982 pela personagem

histórica Zilma Gurgel Cavalcante e só institucionalizada em 1988 pela Pró-Reitoria de

Pesquisa e Extensão da UECE, se constituiu, de maneira singular, se comparada as suas

congêneres francesas das cidades de Toulouse (estabelecida em 1973) e de Lyon (fundada em

1975) e as latino-americanas de Montevidéu e de Florianópolis (ambas criadas em 1983),

como o lugar da integração entre as gerações, ao permitir que a diversidade cultural não

somente coexistisse, mas que se solidarizasse nas reflexões a fim de se criar um contexto de

discussão gerontológica sem o qual as atividades sócio-educativas, culturais, de lazer e de

convivibilidade da Unisf não existiriam como práticas sociais integrativas.

Portanto, a contribuição da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante para a história

da constituição da primeira universidade da terceira idade genuinamente brasileira foi que ela,
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como idealizadora de tal espaço escolar no seio da comunidade acadêmica da Universidade

Estadual do Ceará (UECE), não fez uma mera transposição das características da Universitè

du Troisième Âge (U3A) de Pierre Vellas ou mesmo daquela fundada por Hélène Reboul visto

que estes modelos, em sua opinião como pesquisadora social, se pautavam na segregação

social dos idosos e, por isso, ela o ressignificou sob a égide da sociabilidade entre as gerações

visto que seu objetivo principal com a criação da Unisf era provocar a mudança na

representação social da velhice em Fortaleza/CE, em particular, e no Brasil, em geral,

passando da imagem de uma fase associada a doenças, incapacidades e dependência para

outra coligada ao conceito de vida ativa e com autonomia, encarando a terceira idade como

“tempo para o essencial” (CAVALCANTE, 1995, p.3).

Logo, a terceira idade, no espaço escolar da Unisf, se tornou uma rubrica capaz de

restabelecer o respeito à dignidade humana das pessoas idosas aposentadas de Fortaleza/CE

ao mudar a natureza do termo aposentadoria para uma situação de disponibilidade e de

ociosidade que poderia se transformar em novos hábitos, em novos traços comportamentais e,

portanto, em uma luta contra o estigma de ser velho. E esse cenário educacional instalado no

interior da UECE acabou propiciando o encontro entre a ‘cultura ativista’ contida na Teoria

da Atividade de Cavan (1965) e a cultura da intergeracionalidade proposta pela fundadora da

Unisf em detrimento da cultura segregacionista atrelada ao modelo inicial de universidade da

terceira idade francês pesquisado por ela durante seus estudos de pós-graduação na Europa,

visto que:

A Universidade Sem Fronteiras é um espaço aberto [a todas as gerações],
onde você poderá conquistar o seu poder de decisão, autonomia e
cidadania. É, também, um espaço cultural e de lazer. Aqui, você terá a
oportunidade de continuar “pessoa” integrada e participante da sociedade.
Poderá afirmar com segurança e alegria: Eu faço! Eu aprendo! Eu crio!
Eu construo! A terceira idade deve ser uma nova etapa de vida. Ocasião
de viver um tempo de plenitude. Há um futuro viável, para o qual é
necessário fazer um projeto de vida, com novas responsabilidades,
engajamentos e esperanças. Venha mudar sua rotina e criar novos hábitos.
OUSE! Faça da sua vida uma verdadeira obra de arte (CAVALCANTE,
2000, p.2)

Mais uma vez, a citada professora universitária que fundou a primeira universidade da

terceira idade no meio acadêmico do ensino superior público brasileiro tratava a resolução da

questão social da velhice não como um problema sucedido das contradições do sistema

capitalista que excluía seus velhos trabalhadores para o limbo social da marginalização, ao
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contrário, a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, assim como seus pares antecessores

que fundaram o Serviço Social brasileiro sob a influência da Doutrina Social Cristã por volta

das décadas de 1920 e 1930 do século passado, situou seu discurso gerontológico ao largo de

qualquer teoria social crítica, ao tratar a velhice como um empreendimento privado, como

uma arte de bem viver, baseado no convite ao dinamismo através do estímulo constante ao

desenvolvimento de novos hábitos e costumes adquiridos através da transmissão cultural entre

pessoas de gerações distintas.

E, considerando-se que os laços intergeracionais estavam na base da cultura escolar da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como uma demanda social inscrita no cotidiano de vida

de todas as gerações que circulavam no meio acadêmico da UECE, sendo caracterizada pela

necessidade de se ‘reprivatizar’ o fenômeno social da velhice pelo estímulo a crença de que a

construção de um envelhecimento bem-sucedido estaria ao alcance de todos, bastando, para

isso, adotar um estilo de vida e de consumo apropriados, foi possível se fazer uma pergunta na

presente tese de doutoramento em Educação: de que modo o termo ‘geração’ foi usado no

discurso da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante no processo de instalação da

Unisf?

Mediante a pesquisa em seus escritos (auto)biográficos sobre o tema da criação da

Unisf, verificou-se que o vocábulo ‘geração’ foi usado, pela referida personagem histórica, de

forma plural, porém complementar, em seu discurso gerontológico social para distinguir

grupos de pessoas nascidas numa mesma época, que vivenciaram os mesmos acontecimentos

históricos, como também para se referir às relações familiares, entre avós, pais e filhos, mas

sempre tendo em vista a posição das pessoas no universo familiar. O termo ‘geração’ também

foi apreendido por ela como medida de tempo, representando o número de anos entre os

membros familiares de faixas etárias distintas, como avós e netos, por exemplo

(CAVALCANTE, 1995).

Ainda sobre o aludido termo, Zilma Gurgel Cavalcante esclareceu durante as suas

entrevistas que pertencer a uma mesma geração condicionava os pensamentos e

comportamentos dos indivíduos de uma mesma faixa etária como um ser social inserido em

uma determinada cultura - com o qual comungava valores, modos de pensar e de agir em

sociedade - que, por sua vez, apresentava certa similaridade porque suas primeiras e cruciais

experiências biográficas os colocavam em contato com, praticamente, as mesmas dimensões

históricas e culturais da vida social, familiar, laborativa e de lazer (CAVALCANTE, 1995).

Enfim, pertencer a uma geração definiria apenas uma potencialidade de vivências

comuns, isto é, o fato de ser de uma mesma geração, cujo universo simbólico permitiria
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ordenar, para seus pares, as diferentes fases da biografia de cada um deles, seria como

pertencer a uma mesma classe social, mesmo que eles não o saibam, não o queiram e mesmo

sem se conhecer, pois essas ligações os uniriam entre si em razão de um fenômeno social e,

no caso, esse fenômeno seria como a cultura, na qual esses indivíduos foram inscritos,

moldaria suas formas de envelhecer (CAVALCANTE, 1995).

Nesse ponto vale discutir que a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante usou o

conceito de ‘geração’ em contraposição à categoria ‘idade’, destacando o caráter subjetivo da

constituição da experiência de pessoas de diferentes idades, isso porque, na concepção dela

sobre o assunto, a estratificação dessas experiências vividas por eles, e não a simples

coincidência cronológica, é que iria propiciar as pessoas pertencentes a uma geração

experimentar, semelhantemente, os acontecimentos históricos. Por isso, para ela, o fato de

pertencerem a uma determinada geração tornava os indivíduos predispostos a pensar e a

experimentar o mundo de um modo característico e, consequentemente, homogêneo.

Deve-se esclarecer que esse uso do conceito de geração feito pela fundadora da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) diluiu os outros fatores de estratificação e ocultou, numa

designação comum, as altercações de classe, de gênero, de renda ou de etnia na caracterização

das posições sociais entre os sujeitos de uma mesma geração, como se os jovens de outrora

tivessem experimentado de forma idêntica os acontecimentos históricos, independente da

classe social a que pertencessem, do fato de se tratar de um homem ou de uma mulher, de ser

uma pessoa branca, negra ou indígena, por exemplo; ou seja, como se a experiência

geracional não dependesse de particularidades encontradas em cada universo cultural mais

específico que atravessasse as gerações.

Essas considerações foram fundamentais na presente tese de doutoramento em

Educação para se entender o sentido dos termos cultura intergeracional, solidariedade

intergeracional, transmissão cultural e de geração para a construção da singularidade que a

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante forneceu ao modelo de universidade da

terceira idade criado por Pierre Vellas na França dos anos 1970 ao fundar a Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) no contexto da coeducação entre gerações, aliado à tentativa de

homogeneização de pessoas que só tinham em comum o fato de nascerem na mesma época

em torno das rubricas ‘terceira idade’ e ‘envelhecimento positivo’.

Nestas circunstâncias de conferir uma identidade ao seu projeto de criação da Unisf a

partir de sua história como pesquisadora social na área do envelhecimento humano que

pautava suas ideias nas teorias sociológicas do envelhecimento e na cultura intergeracional e

nelas incluía valores sociais cristãos como o amor, a auto-estima e a solidariedade humana, a
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professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante compreendia que vivenciar a terceira idade,

seja de uma forma positiva ou negativa, estava condicionada tanto ao olhar das outras

gerações, isto é, à forma como as gerações posteriores vivenciariam e interpretariam o

processo de envelhecer de seus ascendentes, como também estava atrelado ao modo como os

idosos se percebiam e construíam o seu envelhecer. Desse entendimento decorria sua

estratégia pedagógica de utilizar a transmissão cultural como veículo para disseminar sua

metáfora gerontológica da velhice como uma nova fase da vida.

Dessa colocação da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante em forma de

díade, ou seja, a partir da tensão gerontológica criada por ela em torno da disputa ideológica

pela desconstrução da representação social negativa da velhice em favor de uma imagem

positiva, sendo esta nova representação social um empreendimento de responsabilidade

individual dos idosos que poderia ser compartilhado pelas gerações mais jovens, criou-se, no

interior da Unisf, um discurso moral cujo conteúdo se convencionou nas seguintes analogias:

o velho que estava inativo, isolado e no ócio, ou seja, estava em um processo de

envelhecimento negativo, enquanto aquele que se encontrava na terceira idade estava ativo e

integrado ao conviver com outras pessoas, enfim, estava construindo seu processo de

envelhecimento positivo.

E como seria edificada, culturalmente, essa imagem positiva para a terceira idade no

meio das atividades de prevenção, formação e de pesquisa da Unisf? Na visão neotomista de

sua fundadora e única coordenadora, essa nova etapa da vida deveria ser vista como uma

questão moral onde o idoso necessitaria construí-la, de maneira singular, no espaço

intergeracional da citada universidade, como uma fase de doação, integração, sabedoria e de

transição, de acordo com o fenômeno social de reprivatização da velhice imposto pelas

correntes sociológicas do envelhecimento humano que giravam em torno da Teoria da

Atividade de Cavan (1965).

Para ela, essa fase da terceira idade seria de doação, porque o indivíduo idoso herdou

um dos valores mais preciosos para a sociedade moderna, que é o tempo; integração, em

virtude das lembranças que representavam os fatos vividos e que o idoso teria a necessidade

de compartilhar com os mais jovens; sabedoria, por causa da bagagem de experiências, que

tornava o indivíduo na terceira idade um mestre da vida - visão paradoxal se comparada aos

estudos gerontológicos da época que reconheciam que o progresso tecnológico excluía a

possibilidade de a velhice servir como peça repositória de sabedoria no tempo presente -; e de

transição, por se tratar do estágio de vida entre a aposentadoria e a velhice, portanto, com



260

perspectiva de futuro, que deveria ser compartilhada com outras gerações (CAVALCANTE,

1995).

Esse entendimento neotomista sobre a questão social da velhice fez com que a ex-

jecista Zilma Gurgel Cavalcante incutisse na gênese de seu discurso acadêmico uma

idealização de uma prática gerontológica social que pretendia ser confluência de doutrina

cristã (a resolução da questão moral da velhice como fase de sabedoria e doação) e técnica

social (a resolução da questão social da velhice perpassando por práticas sociais de integração

e transição), que estaria a serviço da construção de um projeto societário que pudesse manter

a ordenação do sistema capitalista na medida em que se voltasse para a integração dos idosos

aposentados de Fortaleza/BRA por meio da oferta de ações sociais, como aquelas advindas de

espaços de convivência intergeracional, como no caso da Unisf, que deveriam ser implantadas

em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.

Para se refletir acerca dessa visão da professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante, bastou verificar em seu texto sobre a avaliação dos resultados das atividades em

grupo da Unisf o sentido neotomista de pessoa humana como ser social capaz de mudar sua

realidade sem, necessariamente, mudar a ordem social dos fatos:

Avaliando os trabalhos em grupo de serviços da Unisf [formado por
pessoas idosas, de meia-idade e jovens], reafirma-se a importância de
viver em comunidade. O homem é um ser social. Através do grupo ele
encontra alimentação para a vida afetiva e o crescimento pessoal, forças
para o equilíbrio emocional e para resistir as dificuldades e ao egoísmo.
Reencontra sua identidade social. A pessoa é reconhecida, amada e
respeitada. As aulas, os seminários, as palestras, os cursos que participam
favorecem o retorno à vida social e fomenta a produção e busca de novas
realizações (CAVALCANTE, 1995, p.9).

Com a afirmação de que o ser humano é um ser social e, portanto, no sentido

neotomista da especialista em Gerontologia Social Zilma Gurgel Cavalcante, o

estabelecimento de vínculos entre sujeitos escolares de gerações distintas no mundo afetivo da

Unisf era fundamental para o exercício de sua prática pedagógica executada a partir de março

de 1989, quando a referida universidade da terceira idade cearense proporcionou os primeiros

sete cursos, de acordo com os resultados da pesquisa empreendida pela citada professora da

UECE sobre as condições de vida do idoso no Ceará no ano anterior, envolvendo a oferta de

cursos de línguas estrangeiras (Francês, Inglês e Espanhol), sobre atualidades (‘Uma viagem a

Europa’, ‘Noções de Filosofia’) e de atividades físicas (Yoga e Biodança), visto que essa
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potencialidade do ser humano realizava-se rosto a rosto, isto é, no espaço temporal da

solidariedade intergeracional.

A partir da escolha dos temas destes sete cursos inaugurais da Unisf, depreendeu-se na

presente tese de doutoramento em Educação que sua oferta ficara condicionada às

necessidades sociais - mais do que educacionais - dos aposentados da classe média de

Fortaleza/CE em adquirir uma segunda língua, em aprofundar seus conhecimentos na área das

humanidades ou até mesmo em cultivar hábitos de vida saudável através da prática de

atividades física, ou seja, de se manterem socialmente ativos e dentro dos padrões de conduta

de produção de uma velhice bem-sucedida. Essa cultura ‘ativista’ sob o selo da solidariedade

intergeracional em busca de um envelhecimento positivo no âmbito da Unisf, de certo modo,

refletia a lógica da produtividade, da eficácia presente no mundo do trabalho, na qual o

sujeito, mesmo aposentado, tinha o seu comportamento condicionado por um objetivo bem

claro de produzir, de não parar.

Logo, depreendeu-se que os idosos fortalezenses pesquisados pela professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante durante o ano de 1988 estavam interessados em se

manter ativos enquanto a fundadora da Unisf estava preocupada, também, na criação de

reciprocidade e de fluxos culturais entre os sujeitos escolares que circulavam em sua

instituição escolar, seja sobre aqueles que envelheciam ou sobre os jovens, a partir dos

fundamentos da coeducação entre gerações no qual o respeito à diversidade humana, a

concepção neotomista de ser humano, às potencialidades, às especificidades e à liberdade de

tomar decisões desses mesmos idosos condicionava a construção dessas relações de

solidariedade intergeracional que, por sua vez, deveria se basear no diálogo e no amor como

categorias basilares da existência humana - mas, categorias ahistóricas, vale salientar -, pois

para a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, a Unisf seria instalada como um

espaço escolar democrático que consultava e respeitava a opinião do cidadão aposentado - da

classe média de Fortaleza/CE - e se enquadrava também como:

[...] 1 – campo de educação contínua; 2 – procura corresponder às
necessidades de cada grupo; 3 – é espaço pedagógico para acompanhar a
evolução social, cultural e econômica do idoso no tempo presente; 4 –
estimula a cidadania pela participação na vida comunitária; 5 – estimula a
autonomia e a auto-estima; e 6 – desenvolve as atividades culturais e
físicas, que favorecem mudanças tanto no nível da saúde como no estilo
de vida (CAVALCANTE, 1995, p.15).
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Segundo Cavalcante (1995), o seu projeto de estabelecimento da Unisf como espaço

escolar específico da UECE para se refletir e construir, a partir da realidade social dos idosos

de Fortaleza/CE, conhecimentos científicos para reduzir o isolamento social e afetivo dos

membros deste grupo populacional e, conseqüentemente, reintegrá-los no tecido social,

resgatando sua autonomia e a sua participação na produção de novos valores, bem como atuar

na transfiguração da imagem da velhice para a categoria terceira idade por meio da promoção

de relações entre indivíduos em diferentes fases da vida, aproximava-se, com tais fins sociais

e acadêmicos, mais das propostas de um centro de convivência social82 para idosos e menos

de uma universidade.

Portanto, dentro da ótica da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, o objetivo geral

do programa de extensão universitária Universidade Sem Fronteiras (Unisf) era possibilitar ao

idoso aprofundar seus conhecimentos em alguma área de seu interesse e, ao mesmo tempo,

trocar informações e experiências com os jovens matriculados nos cursos de graduação da

UECE e que se encontravam inscritos em tal atividade de extensão. Sobre a ressignificação do

modelo francês de universidade da terceira idade promovido pela aludida professora cearense

ao fundar a Unisf sob a cultura da intergeracionalidade, assim se pronunciou a professora

universitária Lígia Py83:

[...] Saindo do Rio de Janeiro, encontrei um trabalho inusitado em
Fortaleza, de inspiração francesa, mas com um acento brasileiro muito
grande, pois a Maria Zilma já falava de intergeracionalidade em seu
discurso gerontológico na UECE lá no final dos anos 1980, enquanto eu
verifiquei que no eixo Rio-São Paulo essa pauta só teve ênfase anos mais
tarde. E a Maria Zilma também foi uma das primeiras pessoas da
Gerontologia no Brasil a discutir o tema da finitude humana. O
reconhecimento que todos nós [da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia] temos por você como professora pioneira na Gerontologia,
o respeito como profissional e como uma inspiradora nossa é muito
grande. Eu cheguei mais tarde no campo da Gerontologia e já encontrei
você lá, lutando pela consolidação das universidades da terceira idade, e
me considero uma discípula sua. Quero deixar esse meu testemunho com
toda sinceridade e amor que tenho por você e o Mourão [esposo de Zilma
Gurgel Cavalcante] (PY, 31/10/2011).

82 Os centros de convivência podem ser conceituados como um espaço socioassistencial cujo propósito é
contribuir para a melhora da qualidade de vida de seus usuários por meio da realização de atividades preventivas,
de caráter sócio-educativo, visando o desenvolvimento e estímulo de potencialidades bem como a autonomia e
inclusão social destes (TEIXEIRA, 2008).

83 Ligia Auxiliadora de Oliveira Py é professora universitária aposentada, psicóloga, mestre em Psicossociologia
de Comunidades e Ecologia Social e doutora em psicologia. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase
em psicologia clínica, gerontologia e tanatologia, com destaque para os temas sobre envelhecimento humano,
velhice, saúde, finitude humana, cuidados ao fim da vida e luto.
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Ou seja, esse “acento brasileiro” que tornava singular o modelo de universidade da

terceira idade proposto pela doutora Zilma Gurgel Cavalcante no âmbito da UECE se

assentava na promoção de uma cultura escolar intergeracional baseada na Teoria da Atividade

de Cavan (1965) visto que, para ela, a terceira idade era um tempo de continuar aprendendo,

crescendo, participando, realizando integração social, os sonhos e os projetos pessoais por

meio da participação dos aposentados em atividades sociais agenciadas pela universidade

pública brasileira.

Nessa perspectiva pedagógica, a programação inicial das atividades de extensão da

Unisf foi dividida em quatro grandes grupos de: a) aulas teórico-práticas em sistema não-

formal, ou seja, sem processos de avaliação e de certificação, incluindo aulas de língua

estrangeira, história e atualidades; b) atividades físicas, abrangendo aulas de yoga, biodança,

dança de salão, expressão corporal e de hidroginástica; c) atividades de passeio e de convívio

social, envolvendo a organização de viagens turísticas, festas juninas e natalinas; e d)

atividades de lazer, abarcando cursos de canto e formação de um coral de idosos. Com relação

a repercussão social dessa proposta pedagógica da Unisf, assim se pronunciou sua fundadora:

A proposta da Universidade Sem Fronteiras foi um grande acontecimento
para a cidade de Fortaleza. O pioneirismo surpreendeu a sociedade local.
A imprensa abriu espaço para noticiar essa iniciativa, que propunha
integrar gerações. O mundo acadêmico ficou perplexo pela presença
daqueles alunos de cabelos brancos em suas salas de aula
(CAVALCANTE, 2000, p.5).

No entanto, na presente tese de doutoramento em Educação, ficou evidente que a

citada proposta da Unisf se caracterizou como uma ação social engendrada pela prática

neotomista de sua fundadora, que se movia sob esta perspectiva da Doutrina Social Cristã em

sua atuação como docente e pesquisadora social, na qual a pessoa humana, dotada de

inteligência, poderia orientar-se e orientar os outros para o bem comum. No caso histórico em

análise, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, pautada pelos seus processos

formativos de pós-graduação em solo europeu na área da Gerontologia Social, tinha o

entendimento de que poderia guiar, por meio da cultura escolar da Unisf, o processo de

construção do envelhecimento positivo dos aposentados de Fortaleza/BRA que estivessem

engajados em tal espaço escolar através da oferta de atividades físicas, culturais e

educacionais e do convívio intergeracional.
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Vale salientar que a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante enfatizava o aspecto

vocacional e apolítico contido em sua atuação profissional como docente da UECE, pois, para

ela, mais que uma escolha profissional, o Serviço Social se colocava como um apostolado,

enfim, como um compromisso de vida com o projeto de uma sociedade erigida sobre a

idealidade cristã, aos moldes daquela postulada por Maritain (1945; 1949). Para corroborar

com tal afirmação, foi possível verificar tais aspectos no discurso da gerontóloga Zilma

Gurgel Cavalcante sobre o assunto:

Eu nunca fiz parte dos movimentos sociais de construção das políticas
públicas em Gerontologia, sempre fiquei na prática educacional, sempre
achei que tinham outros profissionais da Universidade Sem Fronteiras que
tinham esse dom, como a professora [Maria Gomes de] Queiroz, que foi a
primeira presidente do Conselho Nacional do Idoso e ainda hoje ela está
nessa liderança da Gerontologia no Ceará (CAVALCANTE, 17/08/2011).

Fruto de sua formação cristã humanista e de sua concepção neotomista de pessoa

humana, ela delineou os atributos que deveria ter um assistente social envolvido com o

cuidado da questão social dos idosos: responsabilidade, perseverança, amorosidade,

capacidade de sentir e capacidade de se adequar ao ritmo dos idosos (CAVALCANTE, 1995).

Contudo, essa mesma idealidade cristã envolvida no percurso educacional da ex-

jecista Zilma Gurgel Cavalcante como docente do Departamento de Métodos e Técnicas do

Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em torno da institucionalidade

pessoal do projeto de criação da Unisf no final dos anos 1980 foi motivo para a instalação de

uma tensão acadêmica sobre tal propósito subjetivo nas instâncias acadêmicas e

administrativas da citada universidade pública cearense, tensão esta só desfeita por

determinação do então Reitor da UECE, como a própria professora narrou a seguir:

Em 1987 já tramitava o projeto de criação da Unisf no Departamento de
Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE e já havia uma turma de
alunos que queria fazer parte dele a fim de se especializar em
Gerontologia, mas o processo burocrático dentro da UECE emperrava
para que o mesmo não saísse sob o argumento de que não era necessário
discutir o tema da velhice na universidade. Em 1988, o então pró-reitor de
extensão da UECE, o professor Wheeler, me orientou a procurar
diretamente o então reitor, o professor Perípedes [Franklin Maia
Chaves]84, e dizer a ele que esse projeto de extensão estava posto desde

84 O professor Perípedes Franklin Maia Chaves foi nomeado em 13 de abril de 1984, através de lista sêxtupla,
pelo então governador cearense, o professor Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, para a função de vice-reitor da
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1983 e que outros atores no interior do meu departamento não tinham
interesse para que esse projeto saísse do papel. Depois da exposição dos
meus motivos para efetivação da Unisf dentro da UECE, o professor
Perípedes deu o aval para o meu projeto sair da gaveta. Então, por
determinação do [citado] reitor, a partir de 19 de outubro de 1991, a Unisf
passou a funcionar junto ao Departamento de Métodos e Técnicas do
Serviço Social da UECE (CAVALCANTE, 17/08/2011).

Diante de tal tensão acadêmica, esses atores escolares do Departamento de Métodos e

Técnicas do Serviço Social da UECE poderiam se situar em duas posições, contra ou a favor

do projeto pessoal da professora Zilma Gurgel Cavalcante em fundar a primeira universidade

da terceira idade no espaço escolar de uma instituição pública de ensino superior, mais

especificamente na região nordestina do Brasil. Na presente tese de doutoramento em

Educação, foi possível argumentar que os motivos levantados pelo grupo de sujeitos escolares

que se posicionavam de forma contrária a execução de tal projeto de extensão que criaria a

Unisf se pautavam mais na crítica ao teor ideológico cristão impingido nele por sua fundadora

uma vez que esse princípio norteador não se apoiava em nenhuma teoria social crítica e muito

menos no debate plural entre as principais matrizes do pensamento social vigente à época, ou

seja, se dispunham contra mais pelo motivo de que tal projeto da professora universitária

Zilma Gurgel Cavalcante estava dissonante com as orientações contidas no projeto político

pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE em vigor no final da década

de 1980 e menos por uma tentativa de esvaziamento do debate gerontológico em torno da

questão social do idoso no Brasil.

É importante frisar que o discurso dos sujeitos escolares alinhados à orientação

marxista, embora majoritário no Serviço Social brasileiro da época, ainda era recente ao final

da década de 1980 e se encontrava em contraposição ao modelo clássico e missionário de

formação dos assistentes sociais brasileiros consolidado ao longo das décadas anteriores.

Além desse acontecimento inerente a história da educação do Serviço Social no Brasil, vale

registrar outro momento de disputal ideológica em que o projeto da fundadora da Unisf se

entrelaçou, a saber, no campo gerontológico, visto que também existiam correntes divergentes

que ancoravam as práticas gerontológicas em torno da questão social do idoso brasileiro ora

em marcos legais e políticos e ora em aspectos biocronológicos. Enfim, em ambos os campos

UECE, sendo o professor Cláudio Régis de Lima o reitor. Em 14 de abril de 1988, o professor Perípedes
Franklin Maia Chaves foi nomeado reitor pelo governador cearense Tasso Ribeiro Jereissati, sendo o professor
Luiz Tavares Júnior o vice-reitor, até o ano de 1992 (UECE, 2013).
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de saber por onde a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante circulou no final dos

anos 1980 a fim de concretizar seu projeto pessoal de criação da primeira universidade da

terceira genuinamente brasileira, seja no Serviço Social ou na Gerontologia, havia a

necessidade de tomar decisões tendo em vista os tensionamentos acadêmicos existentes em

tais espaços.

Se, por um lado, a docente Zilma Gurgel Cavalcante se ajustava a valores éticos

humanistas e a um projeto societário de conciliação entre os idosos aposentados e a sociedade

capitalista que os excluíram de seu mundo - e não meramente do mundo do trabalho - ao

enfocar a construção de novos papéis sociais (terceira idade) e de normas de ajustamento ao

envelhecimento ativo em detrimento de valores éticos políticos respaldados em uma visão

social crítica capaz de entender a velhice como um produto cultural e as universidades da

terceira idade como um espaço de produção e reprodução de saberes e experiências em

permanente tensão com a lógica da produtividade, da eficácia presente no mundo do trabalho,

na qual o sujeito idoso tem o seu comportamento condicionado por um objetivo bem claro de

produzir, de não parar, a citada fundadora da Unisf também colocou os sujeitos escolares

partidários de seu projeto de extensão em um tensionamento gerontológico social.

Tais sujeitos escolares se inseriram em um debate gerontológico social em favor da

criação da Unisf onde, na escuta do idoso aposentado de Fortaleza/BRA, hesitaram entre duas

posições que não existiam quanto ao indivíduo adulto no qual a idade parecia, de alguma

maneira, não existir como problema social ou, em todo caso, não constituía um elemento de

significado na dinâmica de suas relações sociais, a saber: a) ora o idoso era um sujeito e, nesse

caso, ele seria entendido como qualquer sujeito de direitos onde a (terceira) idade não contaria

como um elemento determinante de sua condição humana; b) ora o sujeito era um idoso e,

nesse ponto de vista, a idade seria então representada como portadora de uma problemática

que especificaria o sujeito na terceira idade, quando essa determinação social não o reduziria a

uma mera condição biocronológica.

Vale registrar que, no primeiro caso, aqueles sujeitos da UECE que se posicionaram a

favor da criação da Unisf como um espaço escolar capaz de fornecer um novo papel social ao

idoso sem levar em consideração a complexa conjuntura da entrada desses sujeitos na terceira

idade, se enredaram em uma armadilha gerontológica na medida em que exauriram o sujeito

de sua intervenção de sua identidade social, conquistada por meio da categoria terceira idade

e, consequentemente, esvaziaram-no de seus direitos sociais auferidos à sua categoria etária.

Já com relação ao segundo argumento, foi possível verificar outro estratagema gerontológico,

visto que os sujeitos escolares da UECE que concordavam com o ponto de vista de que seria
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possível reduzir a questão social do sujeito idoso a uma dimensão biocronológica por definir

essa condição como mais relevante, não justificaria, por si mesma, a criação da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf) como projeto de extensão universitária vinculado ao Departamento de

Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE.

Sem falar que, ao adotar qualquer um dos dois posicionamentos gerontológicos

supracitados, o resultado final da proposta pedagógica em pauta iria, inexoravelmente, levar a

um impasse acadêmico visto que, nos dois casos analisados, essa tensão convergiria para um

projeto acadêmico de extensão universitária comprometido menos como os elementos

determinados por uma complexa conjuntura marcada por profundas transformações dos

padrões de acumulação capitalista com rebatimento no ordenamento do Estado, na produção e

na organização da vida social dos idosos aposentados da classe média de Fortaleza/BRA e

mais empenhado com a questão moral da preservação da dignidade humana desses mesmos

sujeitos, o que, mais uma vez, não coadunava com o projeto político pedagógico produzido

pelo corpo docente do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE, resultando na

protelação da aprovação do projeto de fundação da Unisf.

Como estratégia para sair de tal impasse acadêmico no interior de seu ambiente de

trabalho no Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante apelou politicamente para outras instâncias acadêmicas

daquela instituição de ensino superior cearense, ou seja, procurou apoio pedagógico para a

instalação da Unisf junto à Pró-Reitoria de Extensão e na própria Reitoria da UECE.

E, a fim de por um ponto final entre as correntes divergentes entre aqueles sujeitos

escolares partidários de seu projeto de extensão, ela conseguiu se desvencilhar do mencionado

tensionamento gerontológico social interno ao propor aos seus signatários a adoção de um

discurso acadêmico situado em uma terceira via, qual seja, de que a pessoa, para se inscrever

na categoria da terceira idade, não necessitaria de se ancorar ora em marcos legais ou ora em

aspectos biocronológicos, ela precisaria, antes disso, se engajar, preferencialmente, em

atividades sociais que garantissem a participação de pessoas de idades diferenciadas em busca

de se reintegrarem ao tecido social.

Enfim, para construir sua identidade social como idosos aposentados inscritos na

terceira idade, no entendimento da especialista em Gerontologia Social Zilma Gurgel

Cavalcante, bastaria que essas pessoas continuassem como seres sociais ativos e integrados à

coletividade por meio de sua participação em espaços escolares que os instrumentalizassem

em seu processo de busca de crescimento pessoal e social, optando por uma vida de

engajamento associativo, fazendo, assim, com que esses sujeitos assumissem um regime de
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tempo rentável, como preconizado pela lógica de produtividade capitalista, tão presente na

Teoria da Atividade de Cavan (1965).

Instituiu-se, assim, no âmbito da Unisf, a nova moral do envelhecimento ativo, que

buscava, de todas as maneiras, estratégias para desconstruir a imagem do envelhecimento

negativo entre seus alunos idosos. Essa institucionalização da cultura da atividade na primeira

universidade da terceira idade brasileira por meio da oferta de cursos de extensão que se

recomendavam o contato intergeracional e grupal, desenvolvendo a sociabilidade e a

criatividade, a auto-estima e a quebra do isolamento do idoso estavam de acordo com os

pressupostos das primeiras teorias sociais sobre envelhecimento, formuladas nos momentos

iniciais da Gerontologia no Brasil.

Ambas as teorias mais difundidas nas pesquisas de campo da Gerontologia no Brasil

nos anos 1980 e 1990 - a Teoria do Desengajamento e a Teoria da Atividade - foram

posteriormente nos anos 2000 criticadas, mas interessa apontar o que as duas tinham em

comum: o ataque crítico à crença de que a idade avançada é essencialmente uma doença e a

criação de uma nova identidade para a velhice. No processo de construção do envelhecimento

positivo, o ataque crítico à crença de que a velhice é essencialmente uma doença significava,

de fato, a desconstrução da metáfora médica formulada pelo saber geriátrico através de

políticas e programas de reinserção social, de educação e de sensibilização popular (SILVA,

2008).

No segundo aspecto paritário entre as teorias gerontológicas sociais supracitadas, a

criação de uma nova e positiva identidade para a velhice, cuja elaboração compreendia formas

de comportamento associadas a idades e ritos de passagem inovadores, ambos distantes da

noção tradicional e estática de uma velhice homogênea e indiferenciada, se moderava no

seguinte argumento das teorias da construção social: se a identidade negativa da velhice é

resultado de determinadas condições culturais, outra poderia ser ativamente construída uma

vez desfeita a antiga imagem da velhice. Essa identidade seria fruto da mudança de hábitos,

comportamentos, atitudes e de linguagem na vida cotidiana do idoso, substituindo a

inatividade pela atividade, o isolamento pela convivência, o ócio pelo lazer. A Gerontologia

Social não só corroborava como passava a estimular a adoção do novo estilo de vida da

terceira idade, divulgando os benefícios que seriam decorrentes do engajamento dos sujeitos

nesse ‘novo modo cultural de envelhecer’ (SILVA, 2008).

Não obstante, a história de vida na formação e profissão docente da assistente social

Zilma Gurgel Cavalcante em defesa da institucionalização da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) nos espaços ociosos do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da
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Universidade Estadual do Ceará (UECE) durante o final dos anos 1980, resultou em um

discurso gerontológico social relacionado às noções de ‘terceira idade’, ‘envelhecimento

positivo’ e ‘universidade da terceira idade’ suficientemente consistente, visto que ele se

disseminou para além dos muros de sua universidade de origem, posto que o conteúdo desse

discurso acadêmico e profissional da citada Doutora em Geografia Humana tornou-se

relevante no meio universitário nordestino ao influenciar a criação de outros projetos de

extensão cuja área de concentração era a Gerontologia, como no caso do Núcleo de Estudos

para a Terceira Idade da Universidade Federal da Paraíba (NIETI/UFPB)85, fundado pela

professora universitária Teresa Aquino em 1991, sendo esta docente uma ex-aluna do Curso

de Especialização em Gerontologia Social da UECE nos anos 1990 (SUASSUNA, 2009).

Apreendendo na presente tese de doutoramento em Educação que o discurso

gerontológico social da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante se pautava na

crença de que os efeitos deletérios da marginalização social da velhice, produzidos pela

metáfora médica formulada pelo saber geriátrico de que a idade avançada é sinônimo de

doença, poderiam ser superados por meio de políticas e programas de reinserção social, de

educação e de solidariedade intergeracional capazes de criar de uma nova e positiva

identidade para a velhice sob o signo da terceira idade.

E a fim de legitimar, solidificar e disseminar tal confiança nos pressupostos da Teoria

da Atividade de Cavan (1965) no imaginário cultural do corpo docente e discente da

Universidade Estadual do Ceará (UECE) - principalmente entre aqueles sujeitos escolares do

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social que compunham a corrente contrária a

aprovação do projeto de criação da Unisf e, de outro lado, aqueles que constituíam as

instâncias acadêmicas e administrativas da UECE em fins dos anos 1980 - a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante trilhou um longo caminho educacional até implantar a

primeira universidade da terceira em solo brasileiro, mais especificamente, em sua terra natal,

no Ceará.

No que se pode registrar, historicamente, sobre o desdobramento de tal percurso

educacional em torno da organização e o desenvolvimento da Unisf como primeiro espaço

85 “A idéia da criação do NIETI/UFPB surgiu em 1991, através da preocupação de um grupo de professores e
técnicos advindos da Sub-Coordenação de Desenvolvimento do Artesanato da Universidade Federal da Paraíba
(SUDART/UFPB), sob a liderança da ex-coordenadora da mencionada sub-coordenação, a professora Teresa
Aquino, quando o projeto de criação da Universidade da Terceira Idade da UFPB produzido por eles não
conseguiu aprovação na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da referida universidade pública
paraibana. Mesmo com esse contratempo, a equipe de implantação do NIETI/UFPB continuava sintonizada com
a mobilização das universidades brasileiras no sentido de responder às grandes questões surgidas com o
inexorável envelhecimento demográfico brasileiro, e principalmente da população da Paraíba, a partir da
segunda metade do século XX, ao criar um núcleo de estudos gerontológicos” (SUASSUNA, 2009, p.20).
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escolar universitário dirigido às pessoas idosas e aposentadas no Brasil nos espaços escolares

da UECE - criação de um grupo de estudos em Gerontologia Social; manutenção da proposta

de instalação da Unisf por 05 anos até ser aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão em 1988; inauguração do primeiro curso de Especialização em Gerontologia Social

no Nordeste brasileiro; e implantação da disciplina de Gerontologia Social na matriz

curricular do Curso de Graduação em Serviço Social - foi preciso que a categoria etária

‘terceira idade’ se estabelecesse como recurso político-pedagógico efetivo para a formação

das identidades sociais dos idosos aposentados da classe média de Fortaleza/BRA, sendo este,

mais do que qualquer outro grupo social, mais predisposto a recorrer ao conhecimento e à

intervenção de especialistas advindos das universidades públicas do Ceará, cuja confluência

culminou no surgimento das citadas experiências gerontológicas educacionais no âmbito

escolar da UECE.

Tais desdobramentos do percurso educacional da professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante para formar tais especialistas na área da Gerontologia Social e,

consequentemente, para desenvolver um lugar específico que favorecesse o investimento dos

sujeitos idosos aposentados da classe média fortalezense em sua nova identidade etária, pode

ser analisado como uma condição histórica necessária para o desenvolvimento da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como uma ação social predisposta a fomentar o

fenômeno social da ‘reprivatização da velhice’ em detrimento do processo de marginalização

social desse mesmo grupo populacional por meio da construção (individualista) de uma

imagem positiva para o envelhecimento humano.

E essa operação (auto)biográfica empreendida na presente tese de doutoramento em

Educação em busca de registrar, em uma perspectiva histórica, no cenário educacional

brasileiro, o sentido da institucionalidade pessoal inserido na história da criação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) ao constatar, entre outros aspectos, o seu imbricamento

com a história de vida na formação e profissão docente de Zilma Gurgel Cavalcante como

assistente social que esquadrinhava a questão social da marginalização da velhice cearense

desde a sua monografia de conclusão de curso, foi possível também analisar como essa

intervenção subjetiva foi capaz de influenciar no estabelecimento da cultura escolar da

primeira universidade da terceira idade do Brasil sem necessitar replicar o modelo

segragacionista francês.
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4.3 A organização e o desenvolvimento da Universidade Sem Fronteiras como primeiro

lugar específico de educação para as pessoas idosas no Brasil

A fim de se analisar historicamente a organização e o desenvolvimento das práticas e

dos saberes construídos na cotidianidade dos tempos e espaços escolares da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf) no momento em que tal instituição escolar pertenceu ao Departamento

de Métodos e Técnicas do Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ou

seja, entre 1988 e 1998, foi necessário observar o itinerário educacional percorrido por seus

sujeitos escolares no trânsito da cultura escolar produzida por eles mesmos no citado período

histórico.

Reconhecendo que os processos educativos produzidos no cerne da Unisf em busca de

reconstruir, no imaginário cultural da UECE e, consequentemente, das universidades públicas

interessadas em replicar seu modelo de universidade da terceira idade, a imagem sobre a

velhice como novo um tempo, no caso, a terceira idade, foram parte de processos culturais

mais amplos no cenário gerontológico social nacional, visto que a compreensão histórica da

presença de uma cultura escolar no interior do funcionamento da instituição escolar

supracitada que, ainda que fosse considerada uma cultura singular, dada a especificidade das

variadas práticas dos sujeitos escolares que ocuparam esse citado espaço, essa mesma cultura

articulou-se com outras práticas culturais mais amplas que circulavam no meio universitário

francês, no geral, e no meio gerontológico brasileiro, em particular.

Acrescentando-se a esse reconhecimento, vale afirmar que na presente tese de

doutoramento em Educação, para além da operação (auto)biográfica empreendida para

devassar a história de vida na formação e profissão docente da fundadora da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf), a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, em busca de se entender

as intencionalidades de tal personagem histórico na institucionalização do conceito de

universidade da terceira idade no cenário do ensino superior brasileiro, foi tomada como

categoria de análise a cultura escolar para a historicização da Unisf como o primeiro espaço

escolar genuinamente brasileiro organizado em uma universidade pública a fim de atender a

questão social de marginalização do idoso por meio de seu processo de socialização no meio

acadêmico.

As fontes orais produzidas durante as entrevistas realizadas com a professora

universitária aposentada Zilma Gurgel Cavalcante, somadas as fontes escritas disponibilizadas

por ela mesma enquanto fundadora da Unisf, se consumaram como fontes narrativas para a
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compreensão e interpretação da cultura de tal instituição escolar. A partir dessas lentes

historiográficas, foi crível lançar um olhar sobre a singularidade cultural desse espaço escolar

direcionado menos ao processo de escolarização dos idosos e mais como um novo lugar de

constituição da nova identidade do sujeito aposentado de classe média de Fortaleza/BRA

como um membro da terceira idade a partir de sua socialização no meio universitário.

Importa ainda afirmar que foram mandatórios subsídios antropológicos para alimentar

o conceito de cultura escolar a fim de ampliar o repertório de análise sobre a história da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) e o seu processo de institucionalização na realidade

educacional do ensino superior brasileiro dos anos 1980 e 1990. Assim sendo, essa operação

historiográfica em torno da explicação das práticas internas da Unisf só foi presumível

mediante o estabelecimento do diálogo com a história de vida de sua criadora.

Ao tentar abrir a “caixa preta” da Unisf para se compreender como circularam seus

saberes e práticas nos espaços e tempos escolares da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), foi preciso analisar os acontecimentos silenciosos do seu funcionamento interno e

externo. Silenciosos pela ausência de parte dos documentos escritos e imagéticos, ora

dispersos, pouco conservados, ou, mais grave ainda, não encontrados ou mesmo não

disponibilizados durante a produção de fontes históricas para a presente tese de doutoramento

em Educação.

Acontecimentos silenciados também durante a produção dos “documentos humanos”

compostos pelas narrativas dos sujeitos escolares da Unisf que, por falha na memória ou

mesmo por deliberação própria, omitiram informações sobre o desenvolvimento histórico da

Unisf com relação às normas, valores, crenças, comportamentos e linguagens que no passado

foram produzidas por eles mesmos e que caracterizaram o regime próprio de funcionamento

escolar da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) entre o final dos anos 1980 e 1990.

Nesse sentido largo da categoria ‘cultura’ enquanto elemento normativo e seletivo que

determinou a organização e o desenvolvimento escolar da Unisf em torno de seus conteúdos

pedagógicos, foi possível verificar que os saberes escolares selecionados, organizados,

‘normalizados’ e ‘rotinizados’, como frisado por Forquin (1992), sob o efeito da nova

metáfora gerontológica social da fundadora de tal instituição escolar assentaram-se sob a

temática da educação permanente, divulgada, paralelamente, no cenário educacional mundial,

à criação e disseminação das universidades da terceira idade, norteando os princípios e as

ações sociais, educacionais, culturais e de lazer da Unisf como projeto de extensão da UECE

voltado para o desenvolvimento humano dos idosos e jovens neles inscritos, sob a égide da

cultura intergeracional.
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E essa tomada de decisão em torno da escolha da educação permanente como modelo

pedagógico no interior da Unisf por parte do seu corpo docente, em especial por sua docente

instituidora, se situava, na validação que tal conceito outorgava às aprendizagens não formais

e a sua configuração inovadora de encarar o ato de aprender e a certificação, como no caso

das práticas escolares comuns a natureza das universidades da terceira idade, desde a sua

gênese na França, foram às justificativas adotadas no discurso dos sujeitos escolares da Unisf

para dar relevância a este modo não formal de aprendizagem na terceira idade em

contraposição a aprendizagem formal, tornada, pela cultura escolar moderna, como o contexto

dominante de realização de aprendizagens escolares, reconhecido social e institucionalmente

pelas sociedades ocidentais ao longo de sua história educacional.

Para situar tal debate em torno do reconhecimento dos modos de aprender não formal

da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como apropriados, validáveis e certificáveis, no

âmbito da história da educação das universidades da terceira idade no Brasil, foi preciso,

primeiramente, compreender o surgimento destas estratégias, ao recuar um pouco no tempo e

integrá-las na própria História da Educação de adultos, história esta que teve como

protagonistas instâncias internacionais como a Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e o

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a União Europeia (UE).

Segundo Aníbal (2013), muito do caminho trilhado na segunda metade do século XX

neste campo específico da ação educativa teve a UNESCO86 como impulsionadora, visto que

tal organismo internacional foi o propulsor das ações dos movimentos educacionais surgidos

no início dos anos 1970, época em que a estudante Zilma Gurgel Cavalcante iniciava seu

Curso de Graduação em Serviço Social na UECE, com destaque para o conteúdo do Relatório

“Aprender a ser”, publicado pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da

Educação da UNESCO, comissão essa presidida por Edgar Faure, ex-ministro da Educação

Nacional da França, no ano de 1972. Este relatório lançou as bases do conceito de educação

permanente ao por em discussão o caráter operatório do ensino, a eficácia das estratégias

didáticas e o conteúdo dos currículos dos sistemas formais de ensino na medida em que

baseava seu discurso na validação das aprendizagens não formais, como foi razoável verificar

na afirmação realizada pelo próprio Faure (1972), autor do citado documento:

86 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada no dia 16 de
novembro de 1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a promoção da
educação, da ciência, da cultura e das comunicações entre os povos.
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[...] ultrapassar a concepção de educação limitada no tempo (cronologia
escolar) e fechada no espaço (estabelecimento escolar); considerar o
ensino escolar não como um fim, mas como um componente fundamental
do ato educativo total, nas suas dimensões escolares e não escolares [...]
conceber a educação como um continuum existencial, cuja duração se
confunda com a duração da própria vida [...] desenvolver por todos os
meios convencionais e não convencionais a educação (FAURE, 1972,
p.60).

É adequado registrar que a reflexão acima fundamentou o conceito da UNESCO de

‘educação permanente’ e que da temática nela tratada resultou, no essencial, o contexto do

Relatório “Aprender a ser”, de que a educação permanente deveria partir do princípio de que

o ser humano se educa a vida inteira, atentando para o seu desenvolvimento pessoal e

profissional, a evolução das suas capacidades, motivações e aspirações e que as suas

necessidades nem sempre são de caráter emergente (DELORS, 2012).

Nessa mesma direção, especificamente dez anos mais tarde, em 1982, quando a

egressa do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE Zilma Gurgel Cavalcante

retornava a esse mesmo espaço escolar na condição de docente, ela produziria um projeto de

criação de uma instituição escolar cuja concepção de educação não era determinada por uma

condição cronológica de seus adeptos, compreensão esta expressada em sua denominação

(Universidade Sem Fronteiras), que também não era circunscrito ao âmbito da UECE - vários

cursos de extensão da Unisf, por falta de disponibilidade de espaço pelo Centro de

Humanidades da UECE, foram sagrados fora do seu campus, mais especificamente em

estabelecimentos não escolares como na Fundação Waldemar de Alcântara, Náutico Atlético

Cearense, Centro de Estudos da Família e Instituto Equatorial, por exemplo - cujo

componente fundamental do ato educativo proposto pairava em uma dimensão não escolar,

aja vista seu forte vínculo com os pressupostos gerontológicos da Teoria da Atividade de

Cavan (1965) e, consequentemente, dentro de uma concepção de educação como um

continuum existencial, mantendo assim o interesse dos idosos em melhorar os seus

conhecimentos e em conquistar novas experiências, não formais, de educação.

E esse mesmo projeto de extensão universitária em favor da criação de um espaço

escolar que promoveria ações sociais em nome da educação permanente dos idosos

aposentados da classe média de Fortaleza/BRA por meio da oferta de atividades físicas, sócio-

culturais, educativas não formais e de lazer ficou situado no limbo acadêmico da UECE por

quase dez anos, visto que a implantação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) ocorreu,

oficialmente, a partir do dia 19 de outubro de 1991, por determinação do então Reitor da
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UECE, o professor Perípedes Franklin Maia Chaves, e não por aclamação de seu projeto

político-pedagógico por parte da maioria de seus pares docentes, passando a funcionar junto

ao Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da citada universidade estadual

cearense como programa ligado à sua Pró-Reitoria de Extensão (CAVALCANTE, 1995).

Ou seja, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, ao centrar o debate

gerontológico em torno da criação da Unisf sob o argumento de que seria parte do papel

social da UECE promover a educação permanente dos idosos de Fortaleza/BRA por meio de

sua socialização com os jovens universitários cearenses, educação essa que deveria entendida

como parte de seu sistema educativo e encarado como um modelo de aprendizagem não

formal na velhice, ou seja, como uma ação social capaz de solucionar a questão social de

marginalização desse grupo populacional, acumulou apoio político junto à Reitoria e,

consequentemente, logrou êxito confinante à Pró-Reitoria de Extensão, mesmo sem contar

com o suporte acadêmico da maioria dos pares docentes de sua fundadora junto ao Curso de

Graduação em Serviço Social da UECE.

Mediante o entendimento de que as relações de poder e de saber no âmbito acadêmico

brasileiro e muito menos no cearense não eram (e ainda não são) construídas apenas na

vontade pessoal e receptividade do valor institucional de cada projeto posto em circulação e

que havia, certamente, interesses, disputas e relações políticas da assistente social Zilma

Gurgel Cavalcante dentro dos bastidores do Reitorado da Universidade Estadual do Ceará

(UECE) para a homologação da fundação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), foram

listados na presente tese de doutoramento em Educação os (possíveis) motivos pelos quais tal

Reitorado aprovasse o citado projeto, mesmo diante da resistência acadêmica do

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social em abonar a citada ação.

Em parte, tal aprovação pode ser explicada pela articulação entre o projeto societário

neotomista da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante de reparar a questão social de

marginalização dos idosos de Fortaleza/BRA por meio da criação de uma universidade da

terceira idade com a perspectiva do modelo de educação permanente sugestionada pela

UNESCO, pois, de acordo com o Relatório “Aprender a ser” (mais conhecido por “Relatório

Faure”), a educação de adultos, incluindo nesse grupo populacional os idosos, deveria se

conformar como um projeto de transformação social, à luz de uma ideologia humanista e

solidária, representada na visão de construir uma sociedade de aprendizagem, composta por

instituições interdependentes e empenhadas na salvaguarda da Res publica87 (Faure, 1972).

87 Res publica é uma expressão latina que significa literalmente "coisa do povo", "coisa pública". É a origem da
palavra República, na língua portuguesa.
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Todavia, afora essa afinidade ideológica humanista, o discurso educacional da

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante se afastava do conceito de educação

permanente criado pelo Relatório “Aprender a ser” da UNESCO nos anos 1970, pois seu

discurso gerontológico não expressava a necessidade de salvaguardar a Res publica, ou seja,

ele não se afirmava em prol de uma transformação social das condições de vida dos idosos ou

mesmo promulgava uma crítica ao papel (omisso) do Estado brasileiro com relação à situação

de marginalização desse grupo populacional, visto que seu discurso se inscrevia em um

período histórico de emergência dos movimentos acadêmicos que tornaram possível a criação

das universidades da terceira idade nas instituições de ensino superior, período este marcado

também pela produção de práticas educativas não formais nesses citados espaços escolares

inovadores, não com intenções de transformação social, como pregava o relatório supracitado,

mas com o intuito de uma ação social de travessia em busca da produção de um

envelhecimento positivo e de uma nova identidade etária para a velhice.

Vale advertir que, mesmo sem o respaldo das teorias sociais críticas de orientação

marxista com relação ao entendimento da educação de adultos, incluindo nessa categoria a

pessoa idosa, como um elemento constitutivo e permanente das políticas públicas de

desenvolvimento social, cultural e econômico no seu enquadramento estatal, o projeto

societário neotomista da pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante em torno da criação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) não prescindia do reconhecimento de que para promover

a educação permanente das pessoas ao longo da vida, assim como se pensava na UNESCO,

era necessária a invenção de espaços escolares ‘sem fronteiras’, visto que, para tanto, era

preciso “a criação de estruturas, a elaboração e a execução de programas e a aplicação de

métodos educativos que respondam às necessidades e aspirações de todas as categorias de

adultos, sem restrições de sexo, raça, origem geográfica, idade, condição social, opinião,

crenças ou nível de educação prévia […]” (UNESCO, 1976, p.4).

Ao contrário, seu discurso gerontológico acadêmico, esvaziado desse teor crítico

social tão característico do Relatório “Aprender a ser” da UNESCO que imputava ao Estado a

responsabilidade pela transformação social por meio do emprego da educação permanente na

formação de adultos, se aproximava mais do conceito de educação ao longo da vida88, dado

88 Nomeadamente sobre a perspectiva da educação ao longo da vida propalada pela UNESCO, vale registrar que
ela teve início no ano de 1993, com a publicação do Relatório “Educação: um tesouro a descobrir”, elaborado
pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO, sob a liderança de Jacques Delors,
em que se exploravam o conceito dos ‘Quatro Pilares da Educação’ (1 - Aprender a conhecer; 2 - Aprender a
fazer; 3 - Aprender a viver com os outros; e 4 - Aprender a ser).
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pela mesma UNESCO e, sobretudo, pela União Europeia (UE)89 e pela Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)90, no começo dos anos 1990, visto que

este modelo educativo para adultos, qual seja, a educação ao longo da vida, era encarada,

simultaneamente, como uma consequência da cidadania ativa e uma condição para a plena

integração dos adultos na sociedade (ANÍBAL, 2013).

Nada mais coerente com o discurso acadêmico da professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante em defesa do conteúdo de uma nova metáfora gerontológica capaz de

reprivatizar a velhice na medida em que tornava essa fase final da vida dos seres humanos um

empreendimento estritamente privado, fora do enquadramento estatal, baseado na cultura da

atividade e no convite ao dinamismo através do estímulo constante às capacidades individuais

daqueles pertencentes à terceira idade, do que as plataformas de ‘autonomia cidadã’ e de

‘integração social’ contidas na expressão ‘educação ao longo da vida’, dadas, sobretudo, pela

UE e OCDE.

Ambos os discursos supracitados, gerontológico e educacional, circularam no interior

da cultura escolar da (Unisf) e se conformaram ao seu ideário de adaptação ao social, à luz de

uma ideologia neoliberal e individualista, herdeira de uma tradição de matriz

fundamentalmente tecnocrática e gestionária, representada na visão gerontológica de

‘reprivatização da velhice’ de construir uma sociedade empenhada na salvaguarda dos

interesses privados de um envelhecimento positivo, abalizada na Teoria da Atividade de

Cavan (1965), e no olhar educacional sobre as políticas públicas de promoção da

aprendizagem de adultos assentes nas teorias do consenso e na escola de pensamento

funcionalista.

Vale admitir que estes mesmos discursos foram capazes de legitimar, solidificar e

disseminar uma imagem cultural, no âmbito da UECE, de que a Unisf seria um espaço escolar

89 A União Europeia (UE) é um bloco econômico e político oficializado desde 1992, através do Tratado de
Maastricht, sendo composto, atualmente, por 28 Estados-membros independentes (Áustria, Bélgica, Bulgária,
Chipre, República Checa, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda,
Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia e Reino Unido) situados principalmente em território europeu.

90 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi criada em 1961, sucedendo à
Organização para a Cooperação Econômica Europeia, criada em 1948, como uma organização internacional de
34 países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países
Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia, Alemanha, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Japão,
Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, México, República Checa, Hungria, Polônia, Coreia do Sul, Eslováquia,
Chile, Eslovênia, Israel e Estônia) que aceitaram os princípios da democracia representativa e da economia de
livre mercado e que, consequentemente, procuram fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas,
solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais na lógica de produtividade do
mundo capitalista.
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qualificado e com autonomia acadêmica suficiente para salvaguardar os interesses privados

dos idosos aposentados da classe média de Fortaleza/BRA por meio da (re)produção de seus

saberes e práticas escolares, dando a ver que a cultura escolar determinada no interior (e no

exterior) desta instituição educativa era, além de genuína, (con)formadora não somente de

uma nova identidade etária para seus sujeitos escolares idosos, inscritos na (nova) categoria

etária da terceira idade, mas também de uma cultura escolar capaz de penetrar, moldar e

modificar a cultura da sociedade fortalezense em torno de representações sociais positivas

sobre o processo de envelhecimento humano.

A partir desse entendimento, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) foi considerada

por seu corpo docente como uma instituição escolar capaz de oferecer proteção social aos

idosos aposentados e marginalizados do mundo do trabalho de Fortaleza/BRA por meio da

disponibilização, ao seu público-alvo, de estratégias de aprendizagens não formais que, por

sua vez, os instrumentalizariam para a produção de manifestações culturais que associaram o

seu processo de envelhecimento não mais ao descanso, a ociosidade, à quietude e à

inatividade, e sim a atividade, aprendizagem ao longo da vida, flexibilidade, satisfação

pessoal e ao estabelecimento de vínculos afetivos inéditos, identificadas a mudanças

significativas de hábitos, imagens, crenças e termos utilizados pelos próprios idosos e pelos

grupos sociais dos quais eles também fizessem parte para caracterizar esse novo - e não

apenas último - período da vida.

Para tanto, a Unisf, como um espaço escolar singular ligado ao Departamento de

Métodos e Técnicas do Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), foi

produtora de uma cultura assentada na reapropriação do modelo gaulês de universidade da

terceira idade engendrada por sua fundadora no momento em que ela formulava suas duas

produções acadêmicas no âmbito da pós-graduação stricto sensu e lato sensu na Université de

Lyon II - Lumiére (França) e no Centre de Gerontologie Sociale do Institut Europeen

Interuniversitaire d’Action Sociale (Bélgica), respectivamente, onde o conceito de

solidariedade intergeracional foi tomado como fonte de aprendizagem e de respeito as

diferenças entre sujeitos de gerações distintas, a fim de se tratar a questão social da

marginalização dos idosos por meio da ‘reprivatização da velhice’.

Sobre este prisma da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como uma instituição

escolar levada por seus sujeitos constituintes mais como uma ação social protetiva em torno

de mitigar os efeitos deletérios da marginalização social dos idosos e menos como uma ação

educacional formativa dirigida ao processo de escolarização desse grupo populacional

específico, foi visto na presente tese de doutoramento em Educação que o objeto de
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intervenção das práticas escolares dos citados agentes, qual seja, a resolução da questão da

marginalização social dos idosos de Fortaleza/BRA, foi tida por eles e, em especial, por sua

fundadora e pesquisadora social do assunto desde a publicação de sua monografia em 1976,

não foi tomado por eles como resultado das desigualdades socialmente produzidas nos marcos

das sociedades industriais capitalistas, mas sim como um fracasso pessoal dos idosos alijados

por seus pares em idade economicamente produtiva ao processo de marginalização social,

cujo resultado seria a produção de um estilo de vida decadente e pautado na ociosidade.

Desta forma, para os sujeitos escolares da Unisf, as medidas de proteção social para

resolver tal problemática passariam ao largo da intervenção estatal e se convencionariam no

plano individual, ou seja, como um empreendimento privado a ser executado pelo próprio

sujeito que envelhece e que fora colocado, pela sociedade da qual ele fizera parte, à margem

do processo de acumulação do capital, tendo em vista que esses mesmos personagens

históricos foram aposentados do mundo do trabalho por alcançar uma longevidade produtiva

demarcada por sua condição biocronológica.

Como discutido anteriormente, ao adotar as implicações contidas no fenômeno social

da ‘reprivatização da velhice’ como solução para os problemas dos idosos aposentados de

Fortaleza/BRA, houve, como conseqüência, para o interior da cultura escolar da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf), uma excessiva responsabilidade atribuída ao indivíduo idoso no

processo de formação de sua nova identidade etária - a terceira idade -, desafetando-se o

Estado, progressivamente, do seu papel interventor nesta matéria, exigindo dos aposentados,

notadamente daqueles sobrevindos da classe média urbana fortalezense, uma postura de

responsabilização sobre seu processo de envelhecimento, mesmo que não estivessem reunidas

as condições necessárias e suficientes para que tal processo ocorresse de maneira satisfatória.

Nessa direção da temática da educação ao longo da vida em detrimento da educação

permanente se constituiu, de maneira singular, os espaços, tempos, saberes e práticas

escolares da Unisf, uma vez que a fundadora de tal instituição tomou as próprias decisões

sobre objetivos, conteúdos, estrutura curricular, atividades e composição do corpo docente,

atuando, a partir de sua ideologia neotomista sobre velhice, sobre a reconfiguração do modelo

de educação para idosos proposto pelo professor universitário Pierre Vellas e, mais

notadamente, seguindo as diretrizes das teorias sociais sobre envelhecimento humano que

seguiam a lógica de produtividade capitalista.

Todavia, o traço mais marcante dessa cultura escolar produzida pelos sujeitos que

compunham o quadro docente e discente da primeira universidade da terceira idade brasileira

foi o deslocamento de enfoque tanto da concepção de educação quanto da imagem cultural do
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envelhecimento humano como um processo continnum de desenvolvimento individual e não

mais de transformação social, como preconizado pelos pressupostos contidos no conceito de

educação ao longo da vida:

A educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas à medida
que aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades
modernas [...] A divisão tradicional da existência em períodos distintos –
o tempo da infância e da juventude consagrado à educação escolar, o
tempo da atividade profissional adulta, o tempo da aposentadoria – já não
corresponde às realidades da vida contemporânea e às exigências do
futuro. Atualmente, ninguém pode pensar em adquirir na juventude uma
bagagem inicial de conhecimentos [competências] que lhe baste para toda
a vida, porque a evolução rápida do mundo [do trabalho] exige uma
atualização contínua dos saberes. Alem disso, o prolongamento da vida
após a aposentadoria aumentam o tempo disponível para outras atividades
[mercadológicas] (DELORS, 2012, p.73).

No entanto, vale notar que no interior da História da Educação de adultos, ambos os

relatórios da UNESCO, mesmo sobre matrizes teóricas divergentes, tiveram em comum a

primazia de inaugurarem as discussões sobre a possibilidade da oferta de educação para

pessoas de todas as idades, e para além do formato tradicional da educação formal,

influenciando as instituições escolares envolvidas com o processo de formação desse público-

alvo para a criação de estruturas, a elaboração e a execução de programas e a aplicação de

métodos educativos que respondessem às necessidades e aspirações de todas as categorias de

adultos, como no caso da gênese das universidades da terceira idade no Brasil, inseridas no

sistema educacional de ensino superior nacional a partir da segunda metade da década de

1980, como programas de extensão universitária, como no caso do Núcleo de Estudos da

Terceira Idade (NETI), criado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1986 e

da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), instalada na Universidade Estadual do Ceará

(UECE) em 1988, por exemplo.

Nessas citadas instituições escolares brasileiras envolvidas com o processo de

educação de idosos e mesmo diante da singularidade de suas culturas, houve uma ideia

universalmente difundida entre elas, a de que não há idade para se educar, de que a educação

se estende pela vida e que ela não é neutra. Nesse sentido, para que se revelasse na presente

tese de doutoramento em Educação como a categoria ‘cultura escolar’ foi apropriada para fins

de análise histórica da organização e o desenvolvimento da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) como primeiro lugar específico de educação para as pessoas idosas no Brasil, foi
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preciso entender tal categoria na mesma direção tomada pelos argumentos de Perrenoud

(1993), que analisou a cultura escolar na perspectiva da profissão docente.

Sob este viés teórico, a cultura escolar da Unisf foi sopesada na perspectiva da

formação e profissão docente da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, levando-se em

consideração que a citada análise histórica ocorreu em uma situação em que tal instituição

escolar, por meio de sua fundadora, submeteu seus saberes gerontológicos e, de uma maneira

global, suas práticas, tempos e espaços escolares, a um conjunto de transformações para

torná-los ensináveis, em um movimento que foi desde a seleção das teorias sociais no campo

gerontológico, passando pela sua didatização, isto é, tornando-os ensináveis a partir da oferta

de cursos regulares, especiais e intensivos, a cada semestre letivo, até a “aprendizagem efetiva

dos alunos [jovens universitários, adultos maduros e idosos aposentados]” (PERRENOUD,

1993, p.25)

E quais cenários de aprendizagem eram disponibilizados aos sujeitos escolares da

Unisf - sejam eles docentes ou discentes - em torno de fabricar, artesanalmente, os saberes

gerontológicos sociais e de torná-los exercitáveis para a produção de um discurso

gerontológico acadêmico pautado na ideia de construção de um envelhecimento positivo e de

consolidação das universidades da terceira idade como o lugar de (trans)formação desses

saberes em atividades de extensão universitária, agrupados, conforme suas características, em

cursos regulares, especiais e intensivos nas áreas de artes, comunicação, humanidades e de

saúde, cujo objetivo comum fora “[...] estimular uma convivência sadia entre aqueles que

freqüentam a Universidade Sem Fronteiras” (CAVALCANTE, 2000, p.9)?

A resposta a esta indagação estava contida no conceito de educação ao longo da vida e

da aprendizagem realizada fora do enquadramento escolar, ou seja, da aprendizagem não

formal dos idosos, através da oferta de cursos de extensão, sendo realizada, paralelamente,

dentro do enquadramento escolar de aprendizagem formal da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), haja vista que a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) fora constituída por agentes

especializados no cuidado da velhice por meio do oferecimento de atividades de ensino e de

pesquisa aos jovens universitários envolvidos com a construção da cultura escolar da Unisf

por meio de atividades de extensão ou mesmo de iniciação científica atreladas ao programa da

citada universidade da terceira idade cearense.

Mas como a fundadora da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) organizou esses

saberes e práticas gerontológicas fazendo com que o mencionado espaço escolar fosse

inventado como uma unidade, dentro do âmbito de Departamento de Métodos e Técnicas do

Serviço Social do Centro de Humanidades da UECE, com suas características próprias e com
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um modo social singular de ser, impondo-se como referência de universidade da terceira

idade em território brasileiro para outras instituições de ensino superior, notadamente no

Nordeste?

No processo de invenção desse modelo original de espaço escolar para a terceira idade

em solo nacional, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante configurou os saberes a

ensinar e as práticas a exercitar, segundo seu contexto de produção, à sua finalidade, que

variou segundo os tempos e espaços escolares da Unisf no interior (e no exterior) da UECE, a

fim de atender às questões de (re)socialização dos idosos aposentados de Fortaleza/BRA e,

por fim, levando em consideração a responsabilidade que recaía sobre os sujeitos escolares da

Unisf envolvidos na (des)obediência das normas e condutas impostas pelo estabelecimento de

tal fazer escolar, em três eixos de atuação, a saber: Prevenção, Formação e Pesquisa (Figura

08).

Figura 08 - Organograma da Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Fonte: CAVALCANTE, 1995, p. 8.

De modo geral, o Eixo Prevenção agregava duas grandes atividades de extensão

universitária, quais foram, os grupos de serviços e os cursos de preparação para aposentadoria

(PPA). Na primeira atividade educacional, havia a oferta de cursos de extensão nas áreas das

artes, comunicação, humanidades e saúde para os adultos maduros e idosos aposentados de
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Fortaleza/BRA, tanto no ambiente escolar da UECE quanto em espaços não escolares

circunscritos no território da capital cearense, enquanto na segunda atividade, dirigida aos

adultos maduros em fase de pré-aposentadoria, eram oferecidos cursos de preparação para

aposentadoria (PPA) fora do âmbito acadêmico da Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Sobre as bases teóricas que fundamentavam as atividades educacionais do Eixo

Prevenção, a fundadora da Unisf relatou em sua narrativa que as obras e os autores

consultados pelo seu grupo de trabalho advinham de pensadores como Paulo Freire, Carl

Rogers e Rollo May91, visto que esses autores embasavam a pedagogia do saber de cunho

humanista, ou seja, nos preceitos da educação ao longo da vida e aprendizagem não formal

contidos na proposta educacional da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) desde os seus

primórdios.

É importante destacar que a base teórica freiriana apontava para perspectivas críticas e,

portanto, não coadunava com a diretriz conservadora educacional em torno projeto de criação

da Unisf. Logo, dessa fundamentação teórica freiriana, a professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante extraiu apenas o teor humanístico, como relatado por ela em dois

momentos distintos, o primeiro na forma escrita e o outro na forma oral, entre outras

considerações sobre o assunto:

A Unisf se baseia em uma nova pedagogia do saber e no fato de que a
aprendizagem está ligada à vontade, aos interesses e às necessidades do
aluno. Por esta razão, não há um sistema de avaliação, notas e provas. O
aluno [idoso] aprende pelo prazer de adquirir conhecimento
(CAVALCANTE, 2000, p.5).

Para estabelecer as bases teóricas desse eixo eu fui buscar autores
humanistas, porque eu sempre me identifiquei com eles, como o Paulo
Freire e a sua pedagogia dialógica, o Carl Rogers e sua teoria sobre a
aprendizagem significativa, a escuta atenta e a valorização da atitude
humana de estar sempre aberto para o novo; e o Rollo May e o seu
conceito psicanalítico da integração do ser interior, da ideia do ser
autêntico, livre da dicotomia ser exterior/ser interior, em busca de auto-
realização. Foram eles que me inspiraram na construção dos
primeiros pilares da Universidade Sem Fronteiras (CAVALCANTE,
18/11/2011).

91 Rollo Reece May, (1909 - 1994) foi um psicólogo norte-americano associado à psicologia humanista, como
evidenciado no próprio depoimento da assistente social e psicóloga Zilma Gurgel Cavalcante, mas que se
diferenciava de outros psicólogos humanistas, como o também norte-americano Carl Ransom Rogers, ao utilizar
na psicologia conceitos filosóficos presentes na cultura contemporânea, que remontavam a Kierkegaard (sobre a
angústia) e a Nietzsche (sobre o poder), ligados à condição humana. Publicou obras com “Amor e Vontade”, “O
Homem à Procura de Si Mesmo”, “A Coragem de Criar”, “Poder e Inocência” entre outros livros.
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Especificamente sobre as características do público-alvo dos grupos de serviços do

Eixo Prevenção bem como seu protagonismo como sujeitos educacionais da Unisf, além da

estrutura e dos cursos de extensão desenvolvidos, a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante

assim se expôs sobre o assunto:

Temos estimulado a criação de grupos de serviços formados por pessoas
idosas, de meia-idade e jovens. Estas pessoas procedem de bairros e de
instituições diversas. A estrutura e o programa desenvolvidos com estes
grupos são feitos conforme a discussão e o interesse demonstrado pelos
seus componentes. Eles recebem aulas e orientação de professores da
UECE [como também da UNIFOR e da UFC]. Há a participação de
docentes provenientes de 07 (sete) departamentos da UECE. Geralmente
estes grupos têm a duração de um ano letivo, excetuando os cursos de
línguas estrangeiras que tem a duração de 06 (seis) meses
(CAVALCANTE, 1995, p.9).

Prontamente, os cursos de extensão eram oferecidos aos adultos maduros e idosos de

Fortaleza/BRA regularmente, a cada semestre letivo, sem certificação, aplicação de provas ou

mesmo aprovação ou reprovação nos cursos. Os temas de cada um deles eram sugeridos pelos

próprios alunos da Unisf, através de pesquisa de opinião, e os professores, de origem

universitária, eram escolhidos de acordo com sua qualificação nos assuntos programados.

Vale asseverar que os cursos de extensão da Unisf eram coligados em grupos de serviços,

sendo distribuídos em quatro grandes áreas - das artes, comunicação, humanidades e saúde -

como exposto no texto da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante a seguir:

São oferecidos na Área de Artes os cursos que tentam aprimorar pendores
artísticos da clientela, estimulando sua capacidade criativa e seus talentos
natos. Exemplos: [Grupo de Serviço de] História da Arte: conhecer a arte
em seus vários estilos e em diversas épocas, mostrando que ela representa
o contexto social em que se vive; Ykebana: estudar a arte de fazer
arranjos com flores naturais, tendo como base a filosofia oriental
(japonesa), pela qual se harmoniza o interior do Ser com o meio
ambiente; Coral: fazer compreender o coral como atividade educativa,
onde se aprende a ser disciplinado, respeitando os outros, com prazer; e
Decoração de Interiores: estudar os quatro estilos de Decoração,
aprendendo a decorar com harmonia e arte. Na Área de Comunicação
estão agrupados todos os cursos que ajudam a desenvolver no indivíduo,
um melhor relacionamento humano, consigo mesmo e com os outros.
Exemplos: [Grupo de Serviço de] Informática para a vida: promover o
crescimento do indivíduo, levando-o a descobrir possibilidades de maior
comunicação, integração social e melhoria da qualidade de vida através
do uso do computador. Utiliza metodologia própria que,
fundamentalmente, leva a pessoa a aprender produzindo e respeita o seu
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ritmo de aprendizagem; Relações Interpessoais: analisar os vários tipos de
relacionamento com que nos defrontarmos no cotidiano, aprendendo a
lidar com eles, para enriquecimento pessoal; Línguas Estrangeiras: fazer
conhecer a linguagem do outro, priorizando o entretenimento e a
interação social do indivíduo; Comportamento e Etiqueta Social:
despertar a necessidade de desenvolver bons hábitos e atitudes, além de
boa postura na vida em sociedade. Dentro da Área de Humanidades, a
Universidade Sem Fronteiras oferece os cursos que favorecem
diretamente o crescimento intelectual e moral da clientela, satisfazendo
seus anseios de realização pessoal. Exemplos: [Grupo de Serviço de]
Auto Estima: trabalhar a aceitação do processo de envelhecimento,
fazendo com que a pessoa aprenda a se amar e a se valorizar, confiando
cada vez mais em si própria; Maturidade: fazer o adulto compreender e
aceitar as transformações do seu corpo, entendendo que as perdas das
características da juventude podem ser compensadas pela beleza interior,
com vistas à construção de um novo projeto de vida. Comportamento
Humano: estudar, analisar e refletir sobre a complexidade e singularidade
do ser humano, ajudando o indivíduo a lidar com as adversidades da vida,
mostrando sua capacidade de vencê-las com otimismo; História do
Cristianismo: ajudar a descobrir as raízes espirituais das quais vive a
religião cristã, evidenciando o processo histórico que influenciou e
moldou o cristianismo. Já na Área da Saúde os cursos são agrupados
visando estimular de modo prazeroso seu corpo, sua mente, sua postura e
até a voz, fazendo do idoso uma pessoa sadia e agradável a si própria e
aos outros. Exemplos: [Grupo de Serviço de] Exercício Físico e
Qualidade de Vida: estimular o sistema cardiocirculatório, melhorar a
resistência física e aumentar a capacidade de reação e coordenação
motora, promovendo o bem estar físico e espiritual; Como Educar a Voz:
despertar a necessidade de adquirir uma qualidade de voz, que agrade a si
próprio e aos outros, mostrando que a voz manifesta a personalidade de
quem fala; Concentração e Memória: estimular a  capacidade cognitiva e
prevenir a amnésia, através de técnicas e exercícios especializados; Dança
de Salão: combater o “stress”, melhorar a postura, aumentar a
sociabilidade, dar agilidade, equilíbrio, bem-estar físico e coordenação
motora (CAVALCANTE, 2000, p.9-12).

Nessa mesma época, mais especificamente em 1989, a professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante começou a ser reconhecida fora dos muros da UECE por sua atuação

acadêmica em torno do cuidado com os idosos aposentados de Fortaleza/BRA no espaço

escolar da Unisf, visto que as superintendências de algumas instituições públicas federais

situadas no Ceará como a da Caixa Econômica Federal, a do Banco do Nordeste do Brasil, a

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a da Petrobras Petróleo Brasileiro S/A, dentre

outras, denominaram-na para organizar e realizar cursos de preparação para aposentadoria de

seus servidores. Nesse desígnio, a aludida assistente social, como parte de suas atribuições

como coordenadora da Unisf, construiu uma programação para tais cursos com a seguinte

estrutura modular:
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O curso de preparação para aposentadoria era desenvolvido em três
módulos: 1º módulo – era realizada uma pesquisa junto ao grupo de
futuros aposentados, para ser constatada a situação real do grupo. Quais
medos, as ansiedades e expectativas. Com base nessa pesquisa se
construía o curso e o seu foco. 2º módulo – era o desenvolvimento do
curso através de aulas expositivas, reflexões, debates, dinâmicas de grupo,
exibição de filmes e um “espaço aberto” onde eram trabalhados os medos,
ansiedades, angústias, etc. 3º módulo – era o acompanhamento do grupo
após a sua aposentadoria, durante os dois primeiros anos
(CAVALCANTE, 2001, p.5).

A implantação desses cursos de preparação para aposentadoria (PPA) na estrutura

administrativa de tais instituições públicas federais, desenvolvidos pela assistente social

Zilma Gurgel Cavalcante em parceria com outros professores da Unisf, se consagrou como

parte de uma resposta social a questão da marginalização sofrida pelo público-alvo de tais

cursos no Estado do Ceará, notadamente após o fenômeno do envelhecimento populacional

brasileiro na década de 1980, que abarcava os servidores públicos federais que estavam no

final de sua carreira.

Sobre essa transição demográfica brasileira, Araújo e Alves (2000) relataram que a

população brasileira com menos de 20 anos cresceu 12% de 1980 a 1999, período em que a

Unisf era um programa ligado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Ceará

(UECE), e que a população idosa cresceu 70%, aumentando de 7,2 milhões para 12,6 milhões.

Especificamente em 1998, ano em que a Unisf se desligou da UECE e se tornou uma empresa

privada sem fins lucrativos, devido à aposentadoria de sua fundadora do quadro docente de tal

instituição de ensino superior cearense, o Brasil contava com 579 milhões de idosos.

Vale realçar que a criação deste tipo de curso de PPA só foi assegurada pela Lei nº

8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, criou o

Conselho Nacional do Idoso e deu outras providências sobre o assunto. Porém, no Estado do

Ceará, mais especificamente devido ao reconhecimento do trabalho universitário da assistente

social Zilma Gurgel Cavalcante no campo da educação gerontológica, tais cursos de

preparação para aposentadoria já eram ofertados aos servidores públicos federais cearenses

que se encontravam em situação iminente de se aposentar de seus cargos no final dos anos

1980.

E, mediante os saberes e práticas construídos na Unisf em torno do conceito da

educação ao longo da vida, tais cenários de aprendizagens foram realizados fora do

enquadramento escolar, ou seja, esses servidores públicos em situação de pré-aposentadoria

foram submetidos a um modelo de aprendizagem não formal por meio de uma metodologia
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vivencial/grupal capaz de problematizar esse período de transição entre a fase produtiva e a

não produtiva desses trabalhadores, de modo a prepará-los para a construção de uma nova

fase de suas vidas, ou seja, para integrá-los na categoria etária da terceira idade na medida em

que os sensibilizavam para identificar alternativas de atividades pós-aposentadoria através da

realização de dinâmicas, reflexões e debates pelo desenvolvimento da consciência e da análise

de suas vidas fora do mundo do trabalho (CAVALCANTE, 1995).

Esse trabalho institucional da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante na

realização dos cursos de PPA, como parte dos saberes e práticas do Eixo Prevenção da Unisf,

envolveu um conjunto de atores de tal espaço escolar da UECE, a fim de contribuir, no espaço

não escolar do serviço público cearense, para a educação ao longo da vida de seus

profissionais em fase de pré-aposentadoria, nos seguintes aspectos: a) planejar consciente e

adequadamente a nova fase da vida desses servidores públicos; b) despertar para as mudanças

e transformações pessoais e sociais; c) repensar os próprios valores, convicções e

comportamentos; e d) resgatar sonhos e o potencial adormecidos (CAVALCANTE, 1995).

Vale frisar que tal perspectiva estimulava o fenômeno social da “reprivatização da

velhice” desses futuros aposentados, como apontou Debert (1999), e favorecia a instalação de

uma “cultura da atividade” capaz de povoar a vida dessas pessoas de tarefas, exigências, que

poderiam ser traduzidas para eles em (novas) obrigações, reproduzindo, na fase de

aposentadoria, os mesmos valores da lógica capitalista de produtividade, ao enfocar suas

atividades na busca por papéis sociais e normas de ajustamento ao envelhecimento positivo.

Assim, a grande disseminação do uso da Teoria da Atividade de Cavan (1965) nos

espaços escolares e não escolares da Unisf criou uma cultura escolar ‘ativista’, estimulando a

crença de que as pessoas em processo de aposentadoria e, consequentemente, sendo pessoas

com mais idade, seriam as principais responsáveis pela condução adequada do próprio

processo de envelhecimento, como verificado nas palavras da professora universitária Zilma

Gurgel Cavalcante, ao justificar a necessidade da disseminação dos seus cursos de PPA para

outros cenários do mundo do trabalho:

O curso de preparação à aposentadoria procura ser um espaço aberto para
o estudo, à reflexão e o questionamento da realidade do aposentado.
Muitas vezes, se a vida de aposentado não for bem planejada, poderá
levar a uma desestruturação com a mudança brusca de papéis. Esta
mudança é definitiva. Ela se dá através de um ritual formal e burocrático.
A rigor, a sociedade [capitalista] não nos prepara para a aposentadoria. É
difícil ser aposentado e continuar a ter uma vida social ativa
(CAVALCANTE, 1995, p.9-10).
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Para a Doutora em Geografia Humana Zilma Gurgel Cavalcante, a solução para esta

‘desestruturação com a mudança brusca de papéis’ seria preparar tais trabalhadores em processo

de afastamento de suas atividades laborais para as alterações inevitáveis da aposentadoria e da

terceira idade ao refletir sobre o assunto com antecedência no próprio espaço de trabalho dos

futuros aposentados, notadamente daqueles servidores públicos advindos da classe média de

Fortaleza/BRA. Para ela, a ‘adaptação’ desses servidores públicos ao novo ritmo de vida, após

a aposentadoria, deveria ser o objetivo dos cursos de PPA do Eixo Prevenção da Unisf junto

ao pré-aposentado de tais empresas estatais nacionais, na busca de alternativas para ocupar o

seu tempo livre sensivelmente aumentado por meio de:

1 – estimular a viver esta nova etapa da vida com menos ansiedade; 2 –
ajudar a manter a auto-estima e, consequentemente, o bom
relacionamento consigo mesmo e com os outros; 3 - redescobrir que o
homem na maturidade busca ser feliz, de acordo com as esperanças,
sonhos e projetos; 4 – ver que limitação não é doença e que estas podem
ser compensadas pelas habilidades, estratégias e sagacidade adquiridos
nas experiências vividas; 5 – redefinir a noção de liberdade, felicidade e o
direito de sentir prazer em viver; 6 – perceber a aposentadoria como um
futuro viável para a qual é necessário um projeto de vida
(CAVALCANTE, 1995, p.10).

Logo, na busca de tornar ensináveis tais saberes e práticas sobre a preparação para a

aposentadoria nos espaços escolares da Unisf e de reproduzi-los em outros espaços não

escolares como nas empresas estatais onde circularam tais cursos de PPA, foi preciso discutir

de maneira contínua essa temática não só pelos servidores pré-aposentados da Caixa

Econômica Federal, do Banco do Nordeste do Brasil, dos Correios ou da Petrobras, por

exemplo, como também pelos jovens universitários e pelos docentes que ingressavam na

Unisf como alunos extensionistas ou da iniciação científica e professores, respectivamente.

Para tanto, foi preciso iniciar um processo de reflexão e discussão com a participação

de todos os sujeitos escolares da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) a fim de associar, de

forma inequívoca no âmbito universitário da UECE, as categorias terceira idade,

aposentadoria e envelhecimento positivo.

De fato, para desmistificar no imaginário cultural escolar da UECE e de segmentos da

sociedade fortalezense que estavam envolvidos com situações relativas ao mundo do trabalho

como o tempo de atividade e à aposentadoria como o período de ociosidade, foi preciso trazer

esse debate acadêmico gerontológico para o interior de outros ambientes escolares da Unisf,
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mais notadamente para aqueles envolvidos com o Eixo da Formação, visto que era preciso

arregimentar agentes especializados no assunto que pudessem fomentar a realização de

pesquisas e de projetos sobre a situação de marginalização dos idosos aposentados de

Fortaleza/BRA e de como viabilizar a travessia deles em busca de sua reintegração social

visto que esta fase da vida foi assim definida pela especialista em Gerontologia Social Zilma

Gurgel Cavalcante:

Envelhecer é um processo contínuo desde o nascer até a morte.
Precisamos tomar consciência que a velhice é a etapa da vida mais longa
do desenvolvimento humano. Por esta razão devemos pensar, refletir e
decidir que tipo de velhice queremos viver. O mais importante é a
maneira como você aceita e admira o seu envelhecer. É preciso uma
preparação interna, de busca, de criar uma vida boa, feliz. Ter projetos
que irão dar novos desafios a sua existência. Uma conclusão a que
cheguei nos meus 20 anos de convivência com pessoas idosas é que a
maneira de encarar a velhice tem muito a ver com a capacidade de
adaptação das pessoas (CAVALCANTE, 2000, s/p).

E para adaptar as pessoas idosas que freqüentavam tanto os cursos de PPA quanto os

grupos de serviços da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) à sua nova condição de ser um

membro da terceira idade, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante necessitou

mobilizar seus saberes e práticas gerontológicas para a constituição de um corpo docente e

discente capaz de fomentar, no interior das instituições de ensino superior de Fortaleza/BRA,

sejam naquelas de caráter público ou privado, e até mesmo em espaços não escolares, como

nos serviços públicos cearenses, o discurso em torno da metáfora gerontológica para a velhice

propugnada por ela, qual seja, aquela que ligava a terceira idade à continuidade da vida ativa

através da busca pela autonomia e da adoção de práticas de socialização, por parte dos

aposentados com tempo livre para tais práticas, cujo cenário para sua execução,

necessariamente, passaria pela construção de espaços escolares no âmbito universitário

brasileiro denominados, genericamente, de universidades da terceira idade.

Diante dessa necessidade de arregimentar sujeitos escolares em torno de seu projeto

acadêmico de compleição da primeira universidade da terceira idade brasileira, a citada

professora universitária da UECE organizou as atividades educacionais do Eixo Formação da

Unisf da seguinte maneira: a) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gerontologia Social; b)

Grupo de Estudos em Gerontologia Social; c) Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso

e de Monografias de Especialização na área da Gerontologia Social; e d) Organização de

Seminários para divulgação dos trabalhos científicos da Unisf.
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Para tanto, e com base no conhecimento das condições de vida dos idosos aposentados

de Fortaleza/BRA extraído de suas produções acadêmicas de pós-graduação lato sensu e

stricto sensu defendidas em solo europeu no início dos anos 1980, a pesquisadora social

Zilma Gurgel Cavalcante propôs, no citado eixo, um Plano de Formação e de Educação em

Gerontologia Social, através da composição de espaços escolares como o Grupo de Estudos

em Gerontologia Social e o Curso de Especialização em Gerontologia Social, além da

promoção de seminários capazes de anunciar as produções acadêmicas produzidas em tais

cenários de formação e de arregimentar novos pesquisadores para a área. E, para colocar em

andamento o Plano de Formação e de Educação em Gerontologia Social do segundo eixo da

Unisf, se fez necessário a formação de recursos humanos, no ambiente familiar e laboral, para

o cuidado da pessoa idosa aposentada. Nesses cursos do Eixo Formação se inscreveram desde

profissionais liberais, técnicos da área da saúde até familiares e cuidadores de idosos da

cidade de Fortaleza/BRA.

Vale salientar que as atividades educacionais do Eixo Formação da Unisf priorizavam

as relações humana, afetiva e ética no cuidado com o idoso, tendo em vista que faltavam a

esses grupos sociais - família e sociedade -, na opinião da pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante, o conhecimento sobre o processo de envelhecimento humano e suas repercussões

biológicas, psicológicas, sociais e culturais no plano individual e coletivo; a oferta de cursos

formativos e/ou preparatórios para familiares e profissionais liberais para instrumentalizá-los

no cuidado formal e informal dos idosos aposentados; e a ausência de programas de

prevenção para a construção de um envelhecimento positivo.

Para a alegada assistente social, o aumento da população idosa de Fortaleza/BRA

exigia da sociedade local um trabalho de apoio à terceira idade no sentido de minimizar os

problemas que ela mesma havia criado aos seus integrantes situados na fase de aposentadoria,

tendo em vista que o processo de marginalização social dos idosos fortalezenses não era fruto

de sua condição biocronológica por serem pessoas com mais de 60 anos de idade, mas sim,

era uma conseqüência da estrutura social capitalista excludente centrada em valores como

trabalho, produção e consumo, levando-os a conceberem esta fase de suas vidas como um

período de inatividade a apatia, como ela mesma escreveu em um relatório da Unisf:

Os objetivos do Eixo Formação são: 1 – Suscitar a formação de um corpo
teórico-prático de conhecimentos à partir da mobilização de profissionais
ligados a área da Gerontologia Social; e 2 – Treinar  profissionais na
perspectiva de um trabalho multidisciplinar, abrangendo novas categorias
de pesquisa e análise no campo da Gerontologia Social (CAVALCANTE,
1995, p.11).
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Para atingir tais finalidades, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, no

uso de suas atribuições, selou o Organograma da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) com

um terceiro eixo, a saber, o Eixo Pesquisa, sob a justificativa acadêmica de que a universidade

brasileira carecia de pesquisas sociais, de caráter descritivo, em forma de estudos

exploratórios, sobre a temática do envelhecimento humano enquanto fenômeno social

inexorável.

Especificamente com os objetivos de se obter novas percepções do fenômeno de

marginalização social dos idosos, de desvendar novas ideias para estudos posteriores e para

dar continuidade a pesquisa de doutorado dela, concluída em 1981, na França, sobre as

condições de vida do idoso aposentado de Fortaleza/BRA quando comparados aos de

Lyon/FRA, a Doutora em Geografia Humana Zilma Gurgel Cavalcante se pronunciou sobre o

cenário encontrado por ela no Centro de Humanidades da UECE:

Ausência de pesquisa sobre o idoso em Fortaleza; a bibliografia
encontrada é quase toda produzida na França, nos Estados Unidos ou em
São Paulo; do ponto de vista demográfico, o Brasil aumentou
significativamente sua esperança de vida [...] (CAVALCANTE, 1995,
p.77).

Os resultados dessas pesquisas exploratórias propiciaram ao corpo docente e discente

da Unisf realizar descrições da situação e de aspectos inerentes ao processo de

envelhecimento da população de Fortaleza/BRA que foram capazes de possibilitar uma

melhor compreensão dos problemas sociais dos aposentados pesquisados ao mesmo tempo

em que forneceram embasamento teórico para a consecução de outras pesquisas na mesma

área temática, contribuindo, desta forma, para a construção de um corpus documental

necessário para desenvolver estratégias de intervenção educacional e orientação de programas

dentro e fora do espaço escolar da UECE, pois os resultados de tais pesquisas da Unisf foram

compartilhados com outros grupos sociais e instituições públicas cearenses a fim de

desenvolver programas de apoio à velhice fortalezense, como no caso dos cursos de

Preparação para Aposentadoria (PPA), o Grupo de Estudos e a realização de Seminários, por

exemplo.

Os graduandos da UECE que participavam de tais pesquisas acadêmicas da Unisf

como bolsistas da iniciação científica eram selecionados, preferencialmente, pela professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante entre aqueles matriculados na disciplina de

Gerontologia Social ofertada como matéria optativa do Curso de Serviço Social daquela
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instituição de ensino superior cearense, sendo tal disciplina ministrada por ela entre os anos de

1995 e 1998. Para esses estudantes, era também oportunizada uma formação em iniciação

científica, cujos critérios de escolha para selar sua situação como colaboradores das pesquisas

da Unisf foram os seguintes: ter excelência no desempenho acadêmico; possuir

disponibilidade de tempo para a pesquisa; e demonstrar interesse acadêmico na área da

Gerontologia Social (CAVALCANTE, 1995).

Todos os discentes da Universidade Estadual do Ceará (UECE) selecionados para

serem extensionistas e/ou pesquisadores da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) eram

submetidos a um programa de treinamento com carga horária total de 10 horas a fim de

potencializá-los para a coleta de dados nos campos de pesquisa, sempre sob a orientação do

pesquisador principal, notadamente um professor universitário inscrito nas atividades

educacionais dos Eixos Formação e/ou Pesquisa da Unisf. O referido treinamento constava de

um programa mínimo que abrangia, em linhas gerais, os seguintes itens:

a. formação de atitudes, hábitos e habilidades de pesquisador; b.
explicação dos requisitos mais significativos do pesquisador; c. formas de
estruturação do ambiente para o preenchimento do questionário; d.
conhecimento de técnicas específicas para controlar a informação verbal e
o seu registro; e. apontamentos de qualidades de ordem moral e de
relacionamento interpessoal do pesquisador; f. apresentação de aspectos
éticos e de relacionamento interpessoal do pesquisador e; g. exposição de
técnicas de análise de dados e avaliação dos resultados (CAVALCANTE,
1995, p.83-84).

Na citação acima foi crível verificar os ecos da formação de pós-graduação da

assistente social Zilma Gurgel Cavalcante enquanto pesquisadora social que construiu tanto

sua Monografia de Especialização em Gerontologia Social e, paralelamente, sua Tese de

Doutorado em Geografia Humana, utilizando-se de pesquisas sociais de natureza exploratória,

sem esquecer que seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Serviço Social também se

valeu de tal tipo de estudo, cuja finalidade foi aproximá-la com o fenômeno social de

marginalização dos idosos fortalezenses investigados, de modo que as pesquisas sociais

subseqüentes lançadas por ela em solo francês e belga pudessem ser concebidas com uma

maior compreensão e precisão acadêmicas.

Vale frisar que essa escolha metodológica da pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante se deu mais pela ausência de estudos acadêmicos anteriores a respeito do processo

de marginalização dos idosos e menos por uma compatibilidade metodológica com relação ao

programas de pós-graduação nos quais ela circulou como discente nas universidades situadas
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nas cidades de Lyon /FRA e de Marcinelle/BEL, visto que, também, o estudo exploratório, ao

se debruçar sobre um problema ou questão de pesquisa pouco abordado, avaliaria quais

teorias ou conceitos gerontológicos existentes no campo da Sociologia poderiam ser aplicados

ao problema investigado por ela desde seu TCC ou se novas teorias e conceitos deveriam ser

desenvolvidos por ela enquanto doutoranda.

O sentido da pesquisa exploratória era tão evidente na formação acadêmica da

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante que logo após seu ingresso como docente

do Centro de Humanidades da UECE, bem como sua titulação como Doutora em Geografia

Humana pela Université de Lyon II - Université Lumière, ela foi alçada ao posto de docente

da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico dos cursos de pós-graduação lato sensu

em Medicina Veterinária, em Pedagogia e em Gerontologia Social como também na pós-

graduação stricto sensu em Medicina Veterinária, todos sediados na Universidade Estadual do

Ceará (UECE).

Sobre a perspectiva dela com relação ao impacto da execução de pesquisas

exploratórias no campo da Gerontologia Social pelos sujeitos escolares da Unisf a fim de

familiarizá-los com o fenômeno do envelhecimento humano que estava sendo investigado, de

modo a permitir que tais pesquisadores definissem o seu problema de pesquisa e formulassem

suas hipóteses com maior precisão, escolhessem as técnicas mais adequadas para suas

pesquisas e decidissem sobre as questões que necessitavam de mais atenção e investigação

detalhada, e, finalmente, para poder potencializá-los para a (re)construção de seus saberes e

práticas escolares, ela assim se articulou:

A pesquisa é um processo de estudo e formação fundamental, básico até,
para renovar o conhecimento e o entendimento, além de servir de apoio
para a transformação da prática. Temos elaborado e aprimorado projetos
de pesquisa a fim de obter dados para estruturar estratégias de intervenção
e orientação dos cursos de extensão para atuação junto às pessoas da 3ª
idade (CAVALCANTE, 1995, p.11-12).

Os estudos gerontológicos sociais produzidos no Eixo Pesquisa também foram

fomentados a partir de 1993 mediante uma parceria institucional entre a Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Université Tous Ages

(UTA) da Université de Lyon II - Université Lumière (REBOUL, 1994).

Na verdade, esta cooperação internacional se deu mais efetivamente no campo da

institucionalidade pessoal entre a egressa da citada universidade gaulesa e fundadora da Unisf,
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a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, e sua professora orientadora, a doutora

Hélène Reboul, fundadora da citada UTA francesa.

Além desse fato da professora universitária Hélène Reboul ter mantido relações

acadêmicas e pessoais com a fundadora da Unisf no momento em que ela estava sediada na

Europa para acompanhar os estudos de pós-graduação de seu marido, o médico Antônio

Mourão Cavalcante, tal docente francesa se constituía em uma pesquisadora social na área da

Gerontologia desde o final da década de 1960, tendo publicado uma obra de referência na

área, intitulado ‘Vieillir: projet pour vie’ [Envelhecimento: um projeto de vida’] e,

consequentemente, ser uma das professoras pioneiras na fundação de uma universidade da

terceira idade francesa - vale historiar que o professor universitário Pierre Vellas fundou sua

Université du Troisième Age em 1973 na cidade de Toulouse/FRA enquanto dois anos depois,

em Lyon/FRA, a docente Hélène Reboul inaugurava a Université Tous Ages - ela era,

segundo sua ex-aluna brasileira, uma pessoa com experiência prática com o problema do

envelhecimento humano e um exemplo de pesquisadora social que poderia estimular, nos

alunos extensionistas ou de iniciação científica da Unisf, a compreensão desse fenômeno

social.

Segundo a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, a cooperação internacional entre

a Unisf e a UTA era uma atividade educacional do Eixo Pesquisa, mas se estendia as ações do

Eixo Formação, pois a professora universitária Hélène Reboul ministrava a disciplina de

Pesquisa em Gerontologia Social no Curso de Especialização em Gerontologia Social da

UECE, participava de bancas de defesa de monografias do mencionado curso lato sensu como

também era convidada a ministrar seminários sobre o assunto, e ela até participava das

atividades do Eixo Prevenção, visto que tomava parte como palestrante nas atividades

educacionais do 2º módulo do curso de preparação para a aposentadoria da Unisf, como

corroborado pela citação logo a seguir:

Recebemos [a partir de 1993] o valoroso apoio da Universidade Lumière-
Lyon 2 através da professora Hélène Reboul, que tem visitado anualmente
Fortaleza e que acompanha, de muito perto, todas as atividades da
Universidade Sem Fronteiras, como professora titular do ensinamento de
Gerontologia nesta Universidade Francesa, ela é também coordenadora do
Programa Universidade de Todas as Idades daquela instituição.
Aproveitando de sua presença, temos organizado seminários de
reciclagem em Gerontologia, exposição para o Grupo de Estudo e
palestras nos cursos de preparação à aposentadoria (CAVALCANTE,
1995, p.12).
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Logo, na presente tese de doutoramento em Educação foi admissível afirmar que tanto

a professora Hélène Reboul quanto o professor Pierre Vellas, por vontade pessoal e por serem

pessoas idosas - inclusive o citado professor se encontrava na condição de aposentado

enquanto a aludida professora encontrava-se na ativa - criaram universidades da terceira idade

em seus espaços de trabalho. Segundo Jacob (2005), 56% das universidades da terceira idade

europeias foram fundadas entre os anos 1970 e 1980 por pessoas idosas, pois cabia a elas um

papel cada vez mais ativo no desenvolvimento e na gestão das respostas sociais destinadas a si

mesmos, como a fundação e a divulgação do modelo gaulês de universidade da terceira idade

pelo mundo acadêmico, por exemplo.

Diferentemente dessa situação, e seguindo uma tendência mundial de maior

participação de jovens e adultos na direção destas referidas instituições escolares nas décadas

seguintes, a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante não era uma pessoa idosa ao fundar a

Unisf em 1988 - ela contava então com 45 anos de vida - mas era uma mulher de meia idade

nascida nos anos 1940 e que acompanhou as lutas e valores feministas - mesmo sem aderir ao

referido movimento social - que abrangeu o trabalho e a vida profissional como área

fundamental da identidade feminina. Nesse sentido, ela teve acesso ao ideal de liberdade

como um valor a ser seguido e não alçando apenas na velhice.

E ainda, considerando a Unisf como um lugar de produção de cultura escolar capaz de

produzir materialidades relacionadas aos processos educativos gerontológicos de seus sujeitos

escolares, mas, sobretudo, de abrolhar as sensibilidades desses atores em torno do projeto

pessoal da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante em estabelecer a primeira

universidade da terceira idade no Brasil, nesse espaço de cultura, convergiram diversas outras

culturas escolares advindas de lugares diferentes, como as da Université du Troisième Age de

Pierre Vellas e da Université Tous Ages de Hélène Reboul, trazendo subjacente a cada

personagem histórico supracitado envolvido na constituição de um modelo para as

universidades da terceira idade - seja em Toulouse/FRA, Lyon/FRA ou Fortaleza/BRA - a sua

própria história de vida na formação e na profissão docente, a história do seu grupo de

pertencimento - seja na Univesité dês Sciences Sociales de Toulouse, Université de Lyon II ou

na Universidade Estadual do Ceará - e as representações sociais que marcaram cada uma

dessas histórias.

Mas qual fora a originalidade trazida pela cultura escolar da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) aos aspectos institucionalizados em solo francês do que poderia ser

entendida como os modos de se pensar e se atuar em uma universidade da terceira idade que

poderiam proporcionar aos sujeitos envolvidos na produção desse espaço escolar estratégias e
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pautas para se desenvolver tanto a partir do ensino e da aprendizagem que deveriam acontecer

no cotidiano desses espaços escolares, como também fora deles?

Conforme a fundadora da Unisf, a originalidade de tal instituição escolar brasileira se

assentava na produção de uma cultura intergeracional que conectasse o mundo dos jovens

universitários ao mundo dos idosos aposentados que aumentava, demograficamente, a cada

década, no Brasil, desde os anos 1960. Com essa definição em mente, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante, ao se afastar da cultura escolar das universidades da

terceira idade gaulesas que segregavam em seus tempos e espaços escolares os seus alunos

idosos do convívio com os jovens universitários, estava querendo institucionalizar, no

conjunto dos aspectos relacionados aos elementos organizadores e que conformaram e

definiram tal cultura escolar em solo europeu, notadamente em países francófonos, uma

cultura escolar intergeracional e solidária capaz de educá-los, jovens ou idosos, ao longo da

vida, para serem os protagonistas de seu próprio processo de envelhecimento, como ela

mesma se refere a seguir:

O contato social é a pura estimulação do pensar, do fazer, do dar, do
trocar, do reformular e principalmente do APRENDER. A importância da
convivência social para enriquecer a vida afetiva e povoar ou diminuir a
nossa solidão. Fazer cursos, ir ao shopping center, assistir a filmes, jogar
com as amigas ou amigos, tudo isto é estímulo físico, mental e social.
Ajudam a desenvolver companheirismo e fortalece os laços de amizade
(CAVALCANTE, 2000, s/p).

Em meu trabalho, busco estimular o idoso para aquisição de novos
conhecimentos, fortalecendo os vínculos com a família e com os amigos.
Procuro incentivá-lo a desenvolver atividades físicas, culturais, criativas,
intelectuais e sociais. É importante criar um ambiente que favoreça sua
vida presente, proporcionando-lhe momentos de lazer e de pura
ALEGRIA de VIVER também procuro estimular suas potencialidades e
ter uma mente aberta para O NOVO (CAVALCANTE, 2000, s/p).

A seguir, o que se percebeu foi que a cultura escolar da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) envolveu toda a vida escolar desta instituição tomada como “um mundo acadêmico

em geral por comparação com outros setores sociais” (VIÑAO FRAGO, 1995, p.68-69). E

isso foi desde a construção das ideias sobre os saberes a ensinar e as práticas a exercitar até a

ação efetiva desse mesmo fazer escolar em torno dos Eixos Prevenção, Formação e Pesquisa,

propostos pela docente Zilma Gurgel Cavalcante, para mobilizar seus sujeitos escolares, tanto

no lidar com os objetos quanto com as práticas e condutas a se pensar, dizer e fazer em torno
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da organização dos tempos e espaços escolares da primeira universidade da terceira idade

legitimamente brasileira.

Nesse sentido, foi indispensável articular a categoria cultura escolar ao estudo dos

aspectos relacionados aos tempos e espaços escolares da Unisf, por considerar que esses, entre

outros, como assinalou Viñao Frago, “afetam o ser humano de cheio, em sua consciência

interior, em todo o seu pensamento e atividade, de modo individual, grupal e como espécie

em relação com a natureza de que toma parte” (1995, p.69).

E ainda citando o mesmo autor e sua obra, ele avaliou que os tempos e espaços

escolares “conformam sua mente e suas ações [dos sujeitos escolares]” e até podem se

“conformar ou ser conformados, por sua vez, pelas instituições educativas” (VIÑAO FRAGO,

1995, p.69).

Como possibilidade de entendimento da cultura escolar como objeto histórico e, nesse

significado, ao trazer a perspectiva de um olhar para o interior da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), ou seja, para o seu funcionamento interno e as finalidades do ensino ali

praticadas por seus sujeitos escolares, foi sentida o imperativo de que para historicizar tal

instituição escolar era necessário compreender o que ocorria em seus tempos e espaços

escolares.

Vale asseverar que a acepção dada a expressão plural de ‘tempo’ e de ‘espaço’ escolar

utilizada nesse estudo, sobretudo concordando com as afirmativas infracitadas de Viñao Frago

(1995), foi pertinente para a compressão da cultura escolar da Unisf visto que os espaços

físicos disponibilizados pelo Centro de Humanidades da UECE para o seu funcionamento,

enquanto lugares apropriados, dispostos e habitados pelos seus sujeitos escolares ao longo do

período histórico de 1988 a 1998, foram tomados como uma construção social capaz de tornar

tais espaços escolares em um território e lugar específicos para a produção da primeira

universidade da terceira idade brasileira.

A partir desse entendimento, os espaços escolares da Unisf - enquanto espaços físicos

da UECE - foram símbolos, dispostos e habitados por docentes e discentes de tal universidade

pública do Ceará como de outras instituições de ensino superior daquele estado brasileiro, que

produziu saberes e práticas escolares no campo gerontológico social, além de ser produto de

uma época em que o conceito de universidade da terceira idade abarcava o território latino-

americano.

Segundo Viñao Frago (2005), a análise do espaço escolar implica considerar três

aspectos: a) sua morfologia ou estrutura; b) seus diferentes usos e funções; e c) a sua

organização ou relações existentes entre os seus diferentes espaços e funções. Além dessa
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consideração, o mesmo autor também ratificou a necessidade de se analisar o uso dos espaços

escolares para a configuração da categoria ‘cultura escolar’ enquanto objeto histórico:

Um dos elementos - chave na configuração da cultura escolar de uma
determinada instituição educativa, juntamente com a distribuição e os
usos do tempo, os discursos e as tecnologias da conversação e
comunicação nela utilizados, é a distribuição e os usos do espaço, ou seja,
a dupla configuração deste último como lugar e como território (VIÑAO,
2005, p. 17)

[...] a instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, lugar.
Um lugar específico, com características determinadas, aonde se vai, onde
se permanece umas certas horas de certos dias, e de onde se vem. Ao
mesmo tempo, essa ocupação de espaço e sua conversão em lugar escolar
leva consigo sua vivência como território por aqueles que com ele se
relacionam. Desse modo é que surge, a partir de uma noção objetiva – a
de espaço – lugar – uma noção subjetiva, uma vivência individual ou
grupal, a de espaço – território (VIÑAO, 2005, p. 17).

Logo, os espaços escolares da Universidade Estadual do Ceará (UECE) enquanto

território da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) condicionou e explicou as relações com os

espaços universitários que estavam ao seu redor, como esses espaços foram insuficientes e até

mesmo negados pelas instâncias acadêmicas e administrativas da UECE, fazendo com que

seus sujeitos se deslocassem para constituir novos territórios da Unisf fora do ambiente

escolar, mostrou também as relações entre as zonas edificadas e não edificadas da Unisf, a sua

distribuição e o seu uso; além da relação conflituosa entre os agentes escolares da Unisf e da

UECE por disputa de território.

Todavia, antes de entrar no mérito de tal enfrentamento, foi preciso analisar a

organização e as relações existentes entre os diferentes espaços físicos e funções escolares

destinadas a tais lugares no domínio dos processos de transmissão cultural da Unisf. Segundo

a própria fundadora da Unisf, os tempos e espaços escolares da citada instituição escolar para

idosos foram organizados segundo os princípios da democratização e descentralização

(CAVALCANTE, 1995).

Democratização, segundo ela mesma, como citado logo a seguir, porque o corpo

docente da Unisf sempre fazia uma sondagem de opinião entre os alunos, tanto os jovens

quanto os idosos, mantendo contato direto entre as necessidades do corpo docente e discente,

garantindo assim um território escolar não apenas como um lugar formal de escolarização,

mas como um espaço de educação ao longo da vida de viés democrático:
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Outro fator positivo [sobre os saberes e práticas escolares instituídos no
espaço escolar e não escolar da Unisf] é a presença de pessoas idosas
dentro da Universidade. Faz com que os jovens estudantes tomem
consciência de uma realidade inexorável [sobre as fases de
desenvolvimento humano]. O envelhecimento não como declínio, mas
como etapa para viver com respeito e dignidade. Esta experiência tem
permitido e contribuído para criar laços afetivos no corpo docente da
Universidade. Professores de diferentes departamentos se conhecem e
comungam de um mesmo ideal. Dedicam-se a este trabalho de extensão
com afinco, acima mesmo do que seria a carga horária obrigatória deles
(CAVALCANTE, 1995, p.15).

Além desse fato, os espaços escolares da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) eram

organizados segundo o princípio da descentralização porque vários de seus cursos se

realizavam fora do campus da Universidade Estadual do Ceará, como explicado por sua

fundadora logo abaixo:

Vários cursos se realizaram fora do campus da Universidade Estadual do
Ceará. Promove-se assim um verdadeiro trabalho de extensão
universitária. A Universidade vai ao encontro da comunidade, para servi-
la, para cooperar na mudança e na humanização das relações do idoso
com a sociedade. A Universidade Sem Fronteiras exerce seu papel
político, que é o de constatar, refletir e construir uma melhor qualidade de
vida para o ser humano. A Universidade Sem Fronteiras [sob o signo da
descentralização] é o espaço do exercício da democracia e não apenas um
espaço formal de escolarização. Não basta a formação contínua. É preciso
estimular também a cidadania e a participação de cada um
(CAVALCANTE, 1995, p.7).

No entanto, antes desse contexto de mudança de território, a maioria das atividades

educacionais da Unisf enquanto programa ligado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade

Estadual do Ceará (UECE), estava concentrada nas salas de aulas ociosas do Departamento de

Métodos e Técnicas do Serviço Social, pertencentes ao Centro de Humanidades da UECE,

circunscrito na Avenida Luciano Carneiro, bairro de Fátima, em Fortaleza/BRA, onde eram

realizados os cursos da área de comunicação (ex.: cursos de língua portuguesa, inglesa,

francesa e espanhola; curso de comportamento e de etiqueta social), de humanidades (ex.:

curso de história da cultura ocidental; de concentração e memória; e curso de cristianismo), de

artes (curso de modelagem e escultura; curso de música clássica para ouvintes leigos) e de

saúde (ex.: curso de expressão corporal).



300

De acordo com o discurso da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, a

partir do início da década de 1990, quando a proposta educacional da Unisf sofrera um

reconhecimento da sociedade fortalezense como um espaço legítimo de produção de um

envelhecimento positivo, houve um aumento na demanda de inscrições, por parte dos idosos,

para os cursos regulares da citada universidade da terceira idade, como constatado na citação

abaixo:

A proposta da Universidade Sem Fronteiras foi um grande acontecimento
para a cidade [de Fortaleza/BRA]. O pioneirismo surpreendeu a
sociedade. A imprensa abriu espaço para noticiar essa iniciativa, que
propunha integrar gerações. O mundo acadêmico ficou perplexo pela
presença daqueles alunos de cabelos brancos... (CAVALCANTE, 2000,
p.5).

Assim sendo, era inevitável que houvesse ampliação no número de cursos da Unisf, ou seja,

além dos cursos regulares semestrais nas áreas de comunicação, de humanidades, de artes e de

saúde, houve a abertura de cursos especiais e intensivos no período das férias escolares da

UECE como também a oferta de atividades complementares, ao modo das atividades de lazer

e de entretenimento do Serviço Social do Comércio (SESC), dirigidos aos sujeitos escolares

da aludida universidade da terceira idade cearense, como visto na citação ligo a seguir:

Além dos cursos regulares, especiais e intensivos, a Universidade Sem
Fronteiras oferece atividades extras, no sentido de complementar o
relacionamento de sua clientela, não só entre si, mas também com o
Corpo Docente e Discente, bem como e, sobretudo, com o Corpo
Administrativo [da Unisf]. Tais atividades se traduzem, ora num passeio
de confraternização, ora numa festa junina ou nas primeiras quintas-feiras
de cada mês, quando é celebrada uma Missa dentro da Universidade
(CAVALCANTE, 2000, p.12).

Na tentativa de explicar o aumento da demanda, por parte dos idosos, pelos cursos de

extensão da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) por um viés demográfico, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante recorreu aos dados do Censo IBGE do ano de 1991. Na

data histórica específica, particularmente, a Unisf contava em seu corpo discente com mais de

300 idosos distribuídos em seus cursos regulares, especiais e intensivos, gerando,

consequentemente, uma maior necessidade por espaço físico para localizar tais atividades

educacionais de extensão universitária no território do Departamento de Métodos e Técnicas

do Serviço Social da UECE.
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Vale observar que segundo os dados do Censo IBGE de 1991, o contingente de

brasileiros com mais de 60 anos era de 7.217.000 pessoas, onde vivia, na região Nordeste,

19,7% de cidadãos nesta faixa populacional. Nomeadamente no Estado do Ceará, somavam-

se 487.135 pessoas idosas, sendo que 112.160 residiam na zona urbana e 374.975 viviam na

zona rural.

Mais especificamnte em Fortaleza, onde se localizava o público alvo da Unisf,

habitavam 112.199 pessoas idosas, sendo 45.459 do gênero masculino e 66.740 do gênero

feminino. A título de comparação, em 1980, ano em que a pesquisadora social Zilma Gurgel

Cavalcante finalizava seus estudos de pós-graduação sobre o envelhecimento populacional de

Fortaleza/BRA em instituições de ensino superior belga e francesa, concomitantemente, o

Estado do Ceará contava com uma população de 142.097 pessoas idosas.

Nesse contexto macro do fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro, tais

dados do IBGE ratificavam, demograficamente, nas propostas de criação de espaços escolares

gerontológicos feitas pela citada professora universitária da UECE, a necessidade de se cuidar

da questão social do envelhecimento populacional na capital cearense, tendo em vista que tal

fenômeno demográfico de sua população era um reflexo do que ocorria no panorama

nacional. Além desse fato, o aumento pela procura de cursos da Unisf demonstrava a falta de

políticas públicas para (re)conhecer as condições de vida e de aposentadoria dos brasileiros e

brasileiras que adentravam na terceira idade.

Sobre tal problemática, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante alegava

que as autoridades nacionais, tanto as políticas quanto as acadêmicas, associavam o fenômeno

demográfico do envelhecimento populacional com os países mais desenvolvidos da Europa ou

da América do Norte e desconheciam que, desde a década de 1960, mais da metade das

pessoas com mais de 65 anos vivia nos países do Terceiro Mundo o que gerava, na opinião

dela, o processo de marginalização social dessas pessoas, pois “A maioria [dos idosos],

infelizmente, discriminada pelo descaso de uma sociedade que ainda insiste em oferecer aos

mais velhos péssimas condições de sobrevivência, de emprego e de participação social, o que

é contrário à própria Constituição Federal [de 1988]92” (CAVALCANTE, 1995, p.74).

Com base nesse conhecimento e ciente de que o espaço das pessoas idosas dentro da

família e da sociedade fortalezense, de uma maneira geral, sofrera grandes mudanças devido

92 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Título VIII - Da Ordem Social, no Capítulo
VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso em seu Artigo 230 assim se afirma sobre a garantia do
bem-estar e da justiça social para com as pessoas acima de 65 anos de idade: “A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988, p.37)
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ao processo de urbanização, industrialização e de envelhecimento populacional cearense

como conseqüências da vida moderna, e que estas mudanças exigiram transformações nos

papéis sociais das pessoas e no funcionamento das instituições daquela cidade, notadamente

as de ensino superior da rede pública estadual do Ceará, causando um desequilíbrio de forças

que fazia pesar uma ameaça sobre o futuro dos trabalhadores economicamente ativos como

também sobre aqueles que tinham se aposentado, se fazia necessário expandir o escopo de

atividades de extensão da Unisf a fim de “[...] devolver ao idoso a sua importância e seu

espaço social” (CAVALCANTE, 1995, p.76).

Em coerência com tal discurso acadêmico, a professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante começou a disputar por espaço físico com as demais atividades de ensino, de

pesquisa e de extensão do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE a fim de garantir

mais salas de aulas para a oferta de suas práticas extensionistas com os idosos da Unisf.

Mas essa altercação reativou o desejo de parte do corpo docente de tal curso de

graduação em desmobilizar o movimento extensionista de Zilma Gurgel Cavalcante em torno

do debate gerontológico sobre o papel social da universidade brasileira com a questão do

fenômeno demográfico do envelhecimento humano, dado seu esvaziamento teórico crítico

que, na opinião de tais professores contrários ao projeto da Unisf, deveria mais se basear em

um debate plural entre as principais matrizes do pensamento social marxista e menos em um

discurso doutrinário cristão embevecido na fonte teórica neotomista, como fora proposto no

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do

Ceará (UECE) redigido por eles em tal período histórico.

Dessa forma, a fundadora da Unisf Zilma Gurgel Cavalcante, pressionada pelos

dirigentes acadêmicos do Centro de Humanidades e da própria Reitoria da UECE a desocupar

as salas de aulas e mediante o aumento de idosos inscritos em seus cursos de extensão,

resolveu buscar novos territórios para reconstituir o espaço acadêmico da primeira

universidade da terceira idade a ser criada em solo brasileiro.

Esses locais foram destinados a Unisf por meio da indicação dos próprios alunos

idosos da referida instituição escolar da UECE como também mediante as relações sociais

pré-estabelecidas entre alguns professores da Unisf e os logradouros que cederam espaços

para a prática extensionista da Unisf, a saber: o Náutico Atlético Cearense, estabelecido na

Avenida Abolição, Bairro do Meireles, onde ficaram demarcados os cursos de desenho;

pintura em artes plásticas; dança de salão; e hidroginástica; o Centro de Estudos da Família,

localizado na Rua Monsenhor Salazar, bairro de São João do Tatuapé, onde funcionaram os

cursos de teatro; yoga; dança de salão; e de pintura; na Fundação Waldemar Alcântara,
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situada na Rua Júlia de Vasconcelos, bairro de São João do Tatuapé, onde se instalaram os

cursos de concentração e memória; expressão corporal; coral; e de etiqueta e comportamento

social; no Instituto Equatorial, localizado na Rua Conselheiro Tristão, bairro de Fátima, onde

foram realizados os cursos de obra de arte; história da arte; história da cultura ocidental;

comportamento humano; e até no Restaurante La Boeme, centrado na Rua dos Tabajaras,

Praia de Iracema, onde foi cumprido o curso de etiqueta e comportamento social.

Mas o que se pode depreender dessa reconfiguração dos tempos e espaços escolares da

Unisf para além da insuficiência ou mesmo da negação de espaço físico pelas instâncias

acadêmicas e administrativas do Centro de Humanidades e da própria Reitoria da UECE para

as práticas extensionistas daquela universidade da terceira idade e da necessidade, legítima, de

tal programa de extensão universitária, de adentrar no espaço comunitário de seu público alvo

a fim de estabelecer um canal para o relacionamento entre a citada universidade estadual e a

sociedade fortalezense?

No aspecto da produção de um conhecimento da realidade social dos idosos

aposentados de Fortaleza/BRA, a ampliação dos espaços escolares da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) promoveu o fortalecimento de uma cultura escolar capaz de dar relevância

social, no âmbito científico, para a temática do envelhecimento humano enquanto fenômeno

sócio-demográfico emergente no cenário nacional e mundial. Nessa direção, a educação de

idosos promovida pela Unisf foi vista, simultaneamente, como uma consequência da

cidadania ativa e uma condição para a plena integração desse grupo populacional na

sociedade, como preconizado pelas políticas educacionais abalizadas pela concepção de

educação ao longo da vida, e pelas correntes teóricas que defendiam o fenômeno da

‘reprivatização da velhice’.

Nesse caso, os saberes e práticas que circularam no interior da cultura escolar da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) entre os anos de 1988 e 1998 não se limitaram no tempo

acadêmico e muito menos no espaço escolar da Universidade Estadual do Ceará (UECE), em

outras palavras, as ações sócio-educativas, culturais, recreativas e de lazer da Unisf não eram

tidas como um fim em si mesmo, como a certificação de seus participantes, por exemplo, mas

como um meio para se construir uma imagem culturalmente positiva sobre o envelhecimento,

como a terceira fase da vida humana, carregada de novos hábitos, crenças e costumes atrelada

a categoria etária da terceira idade.

Deste modo, a educação de idosos promovida pela Unisf também foi tomada como

parte da dimensão não escolar do ato educacional total de aprender a envelhecer

positivamente, pois a educação ao longo da vida era vista como um continnum existencial
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que, por sua vez, era executada por meios não formais de aprendizagem como, por exemplo,

pela oferta de cursos regulares, especiais e intensivos nas áreas de artes, comunicação,

humanidades e da saúde, sendo acolhida mais pela comunidade não escolar se comparada ao

meio universitário da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Por outro lado, como a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) fora gerida não como

uma demanda social que inquietou o espaço universitário da UECE, mas como resultado da

vontade e/ou inspiração pessoal de sua fundadora que, ao ressignificar o modelo de

universidade da terceira idade do professor universitário Pierre Vellas a partir de seus achados

como pesquisadora social sobre a realidade do idoso aposentado de Fortaleza/BRA, deu nova

acepção a esse modelo de instituição escolar ao inserir, em suas bases conceituais, a cultura da

solidariedade intergeracional, o que, em certa medida, também criou resistência acadêmica

para que tal projeto tivesse êxito enquanto programa de extensão universitária.

De outra forma, apesar da importância acadêmica de ter se constituído como a

primeira universidade da terceira idade que inaugurava novas situações cotidianas vivenciadas

pelos elementos chaves que compunham o cenário universitário do Estado do Ceará, fazendo

com que a Unisf fosse concebida, no ano de 1988, como uma unidade escolar com suas

características culturais próprias, sem se colocar como uma transposição do modelo de

universidade da terceira idade gaulês, o sentido da institucionalidade pessoal desse projeto

educacional da assistente social Zilma Gurgel Cavalcante fez com que se instalasse uma crise

no cenário do Centro de Humanidades da UECE capaz de precipitar o seu processo de

aposentadoria como docente de tal instituição de ensino superior e, consequentemente, de

extinguir o programa Unisf dos quadros da Pró-Reitoria de Extensão da UECE no ano de

1998.

Todavia, durante sua permanência nos espaços escolares da Universidade Estadual do

Ceará (UECE) entre os anos de 1988 e 1998, como era idealizada e vivenciada a noção de

tempo como um elemento constitutivo da cultura escolar da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf)? Qual fora a proposta diferenciada de tal universidade da terceira idade brasileira para

organizar seus tempos escolares em busca de manter sua proposta diferenciada de promoção

de uma educação ao longo da vida para a construção de um envelhecimento positivo para seus

sujeitos escolares?

Antes de responder a essas indagações, foi razoável chegar a algumas considerações

sobre o assunto a partir do ponto de vista da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante

sobre a noção de tempo como parte da ação humana e, quiçá, do envelhecimento humano:
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Por outro lado, na velhice existem dois fatores que podem impedir este
estado de plenitude, são a nostalgia do passado e a preocupação com o
futuro. Continuadamente estes dois fatores nos impedem de viver
plenamente o presente. “É preciso saber contentar-se com o presente,
amá-lo o bastante para não desejar nada além dele” (como diz Luc Ferry
em seu livro “Aprender a viver: filosofia para os novos tempos” 93) [...] A
velhice tem um presente e futuro viável. Para concretizá-lo é necessário
construir um projeto de vida. Como desejo envelhecer? Que tipo de idoso
quero ser? O que desejo conquistar, realizar na minha velhice? Qual a
melhor lição de vida que posso deixar para meus filhos?
(CAVALCANTE, 2000, s/p).

Logo, foi presumível perceber que autora da citação acima se referia ao passado como

parte integrante do presente, mas não como um obstáculo para vivenciar expectativas com

relação ao momento presente e, muito menos, com relação ao futuro. Entendendo o passado

como uma condição para a passagem pelo tempo presente, para o movimento do tempo que

está por vir, a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante levava os agentes escolares da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) a refletir sobre a ação humana, uma vez que o sujeito é

conduzido por seus pensamentos constituídos pelo passado, presente e projeções do futuro,

permitindo a eles, desse modo, perceber que a ação humana em direção ao inexorável

processo de envelhecimento é movida pela inter-relação desses três tempos, compondo a

identidade que cada sujeito poderá imprimir, ou não, a sua velhice.

Dessa forma, perceber o tempo como um elemento constitutivo do ser humano,

definidor da individualidade do sujeito, foi fundamental para se pensar o processo de

educação ao longo da vida proposto pela fundadora da Unisf que, ao mesmo tempo,

respeitasse o processo pessoal e a história de vida de cada aluno e construísse uma imagem

cultural de que a terceira idade era um momento de vida transitável. Por conseguinte, ao

compreender o tempo como diferença, construção e desenvolvimento do ser, a fundadora da

Unisf buscava propostas de ensino que proporcionassem em sua organização das atividades

dos Eixos de Prevenção, Formação e Pesquisa um espaço de tempo mais flexível e capaz de

desenvolver competências e respeitar a fase de desenvolvimento humano de cada indivíduo

envolvido na construção dos saberes e práticas escolares do aludido espaço escolar.

Posto que o termo ‘tempo escolar’, segundo Viñao Frago (1995), é apenas uma das

modalidades temporais, sendo um vocábulo diverso e plural, individual e institucional,

93 Luc Ferry é um filósofo francês cujo livro “Aprender a Viver: filosofia para os novos tempos” aborda a
história da filosofia a partir dos gregos até a filosofia contemporânea, com enfoque na questão da salvação,
propondo-se a dar um embasamento para refletir sobre as angústias da atualidade. Dessa forma, justifica o estudo
da filosofia: auxiliar na compreensão de mundo e ajudar a viver melhor.
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condicionante e condicionado por outros tempos sociais, uma construção cultural e

pedagógica, vale retomar a seguinte indagação: como a Universidade Sem Fronteiras (Unisf)

pensou e vivenciou seus tempos escolares nos âmbitos internos e externos a Universidade

Estadual do Ceará (UECE)?

Se, ao mesmo tempo, for tomada em consideração a citação de Escolano (1992) que

assim como o espaço escolar, o tempo das instituições educativas não seria um simples

esquema formal ou uma estrutura neutra, pois ele seria uma “seqüência de momentos em que

se distribuem os processos e ações educativas, o trabalho escolar; um tempo em que se

manifestam os supostos psicopedagógicos, valores e formas de gestão, um tempo a

interiorizar e aprender” (p.56), nesse sentido, os tempos escolares da Unisf foram analisados

historicamente na presente tese de doutoramento em Educação como um tempo próprio,

institucional e organizativo, ou seja, um tempo de e para a produção de suas culturas

escolares.

Do ponto de vista da instituição de ensino superior na qual a Unisf estava ligada

administrativamente, o tempo escolar da UECE se apresentava como prescrito e uniforme,

dada a sua estrutura curricular de educação universitária94 que estabelecia um período

determinado de tempo para que seus sujeitos escolares assimilassem os seus conteúdos,

estrutura esta identificada com os arcabouços acadêmicos e institucionais das universidades

brasileiras que muito sofreram com a reforma universitária imposta pelo governo militar no

final dos anos 1960, sendo dominada “[...] por um poderoso viés profissionalizante, com uma

concepção curricular simplista, fragmentadora e distanciada dos saberes e das práticas de

transformação da sociedade” (ALMEIDA FILHO, 2007, p.198).

Mesmo assim, os tempos escolares da UECE foram diversos enquanto construção

social e cultural visto que foi capaz de corroborar, por exemplo, com a concepção de sua

própria função e compromisso social ao articular os programas das carreiras profissionais de

seus cursos de graduação com as demandas locais da sociedade cearense e interesses de parte

do corpo docente e discente do seu Curso de Graduação em Serviço Social ao inovar a

arquitetura de seus programas de extensão na medida em que aprovara o funcionamento das

atividades extensionistas da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) junto aos idosos

aposentados de Fortaleza/BRA, dentre outros programas, por exemplo.

94 A História da Educação apresenta que a origem da composição curricular da educação universitária brasileira
situava-se nos modelos de formação das universidades européias do século XIX, principalmente das escolas
superiores francesas e das instituições lusitanas, herdeiras tardias da universidade escolástica (ALMEIDA
FILHO, 2007).
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Utilizando as três configurações de ‘tempo escolar’ definidas por Viñao Frago

(1995)95, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) vivenciou seus próprios tempos como

instituição escolar ao definir seus saberes e práticas escolares em cursos regulares, especiais e

intensivos de duração específicas, sem necessidade de certificações ou exames escolares,

como instituído no modelo de universidade da terceira idade criado pelo professor

universitário Pierre Vellas.

Em sua outra configuração temporal estabelecida pelo seu calendário escolar, a Unisf

apresentava a cada semestre letivo um cardápio de cursos de extensão nas áreas de

comunicação, humanidades, artes e de saúde, com previsão de início e de terminalidade, além

de interrupções para a execução de atividades festivas, respeitando-se o calendário religioso

(festas juninas e natalinas, por exemplo) ou até mesmo na organização de viagens de lazer e

culturais.

Sobre o que Viñao Frago (1995) denominou de micro-história das instituições

educativas enquanto terceira configuração temporal, a citada universidade da terceira idade

brasileira, por meio de seus sujeitos escolares, docentes e discentes, ou seja, professores

adultos maduros, jovens universitários extensionistas ou da iniciação científica e,

principalmente, os alunos idosos aposentados, definiram os temas e a distribuição temporal

das tarefas escolares envolvidas nos cursos de extensão promovidos por eles ao longo dos

anos acadêmicos da Universidade Estadual do Ceará (UECE) desde sua origem, em 1988, até

sua saída do território da citada universidade pública cearense, no ano de 1998.

Contudo, qual fora, na visão da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, o

resultado do tempo despendido pelos sujeitos escolares nos espaços da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) para o seu processo de aprendizagem ao longo da vida e,

consequentemente, para a construção do seu envelhecimento positivo?

Para ela, os agentes da Unisf deveriam vivenciar o próprio tempo escolar como tempo

de vida, para aprender a se organizar, a ser pessoas autônomas, capazes de saber administrar

sua própria velhice como um novo tempo, compreender o valor da vida na terceira idade,

enfim, precisariam, antes de tudo, se conhecer como sujeitos de direitos. Para tanto, a

estrutura, usos, funções e relações existentes entre os tempos e espaços escolares da UECE e

95 Viñao Frago (1995) definiu três configurações de tempo escolar. A primeira seria aquele de longa duração que
tem suas origens nas estruturas do sistema educativo com seus ciclos, níveis, cursos e ritos de passagem
(formaturas) e exames. Outra configuração temporal são aquelas estabelecidas pelos calendários escolares, ou
seja, os cursos acadêmicos, com a previsão do seu início, fim e interrupções festivas. A terceira modalidade
mostra a micro e intra-história da instituição escolar. Nela se definem os horários de disciplinas e atividades ao
longo das unidades de tempo estabelecidas (ano acadêmico, bimestre, trimestre, semestre, mês, semana, dia,
manhã, tarde), como os quadros de horários e as distribuições temporais das tarefas e programas.
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da Unisf, principalmente, como territórios escolares que mantinham relações bilaterais, surgiu

como uma proposta diferenciada de cultura escolar, tendo em vista que em sua organização

institucional fora proposto o ato de se respeitar os diferentes tempos de aprendizagem,

considerando o processo de produção de conhecimento gerontológico social, entre seus

sujeitos, notadamente entre aqueles com mais de 60 anos de idade.

Para isso ela estabeleceu na esfera da Unisf uma organização curricular flexível,

permitindo mobilidade de retomar aos conteúdos não assimilados durante os cursos ofertados

e, ao mesmo tempo, prosseguir os saberes e práticas extensionistas e de iniciação científica,

cujo processo avaliativo consistia em acompanhar o desenvolvimento do aluno, de forma

processual e gradativa, sem processo seletivo e muito menos classificatório.

Destarte, se foi razoável, na presente tese de doutoramento em Educação, conceber a

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) enquanto produto histórico que se configurou a partir da

interação entre dispositivos de normatização e de práticas diferenciadas dos agentes que se

apropriaram deles, sejam elas os alunos idosos, os professores adultos maduros ou os jovens

universitários ligados ao mencionado programa de extensão, tomar o conceito de cultura

escolar, nesse caso, implicou aceitar o enfrentamento dos processos ‘internalistas’ de

produção, imposição, circulação e de apropriação de modelos culturais de universidades da

terceira idade, sem desconsiderar suas ‘externalidades’, isto é, foram levados em conta os

processos externos à realidade da Unisf, uma vez que foi posto em relevo o conjunto de

características do modo de ser e viver tipicamente escolares envolvendo a história de seus

agentes.

No caso específico da história do modo de ser e viver dos sujeitos escolares da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) ao longo de sua permanência nos espaços escolares

ociosos da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e de outros estabelecimentos não

escolares que congregaram os saberes e os fazeres da citada universidade da terceira idade e

dos sujeitos envolvidos, foi possível discorrer como a cultura escolar analisada impregnou

suas vidas nos planos pessoal, profissional e coletivo.

Sobre os sujeitos escolares docentes, foi visto que os professores da Unisf eram

advindos do quadro de instituições de ensino superior da rede pública do Ceará, notadamente

da UECE, como no caso das docentes Heloise Maria Riquet Correia e Zilma Gurgel

Cavalcante, ambas do Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social, o professor

Carlo Tursi, do Departamento de Engenharia Mecânica, os professores José Cajuaz Filho,

Pedro Bezerra de Araújo e Gerardo José Campos, todos do Centro de Humanidades, além de

professores sucedidos da Universidade Federal do Ceará (UFC), como no caso do professor
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Antônio Mourão Cavalcante, do Departamento de Clínica Médica, das professoras Wilma

Maria Barreto Paiva e Izabel Cristina Ferreira Borsoi, do Departamento de Psicologia, do

professor Aécio Feitosa, do Departamento de Educação e do professor José Lourenço

Mont’Alverne, do Centro de Tecnologia.

Sobrevindas da rede privada de ensino superior do Ceará para compor o quadro

docente da Unisf se enquadravam as professoras Ivana Marinho Paiva Freitas e Regina Barros

de Leal, cedida pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Além dos docentes vinculados ao

ensino superior brasileiro, a Unisf contava com a cooperação internacional da professora de

Psicologia Gerontológica do l'Institut de Psychologie da Université Lumière Lyon 2 (França),

no caso, a orientadora do Doutorado em Geografia Humana da professora Zilma Gurgel

Cavalcante, a psicóloga e assistente social Hélène Reboul.

Vale salientar que todos estes docentes estavam ligados as atividades do Eixo

Formação da Unisf, mais notadamente como professores de disciplinas do Curso de

Especialização em Gerontologia Social da UECE e, consequentemente ora também atuavam

na função de orientadores de monografia e/ou como membros avaliadores nas bancas de

defesa de monografias do citado curso de pós-graduação da UECE.

No caso específico da professora francesa Hélène Reboul, suas atividades de ensino

também se estendiam para a oferta de seminários e cursos na área da Gerontologia Social,

para alunos e professores envolvidos no fazer escolar dos grupos de estudos, como também

ela realizava palestras nos cursos de PPA nas empresas estatais brasileiras que solicitavam à

Unisf tal programa aos seus servidores pré-aposentados.

Diante da descrição da atuação dos seus pares docentes advindos da UECE, da UFC e

da UNIFOR, quem foram os demais sujeitos escolares da Unisf que responderam às

solicitações e às exigências inerentes as atividades de aprendizagem não formal dirigidas aos

idosos de Fortaleza/BRA contidas nos Eixos Prevenção e Pesquisa?

A partir da resposta a esta indagação foi presumível, na presente tese de doutoramento

em Educação, conferir a atuação docente de Zilma Gurgel Cavalcante para a constituição da

profissão docente na educação não formal de pessoas idosas no âmbito da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), em particular, e em outras universidades da terceira idade no Nordeste, no

geral, ao inaugurar o Curso de Especialização em Gerontologia Social da UECE no ano de

1991.

Neste caso, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante lançou mão de uma

estratégia para manter o funcionamento dos saberes e práticas escolares da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) envolvidos nos Eixos Prevenção e Pesquisa: ela passou a recrutar seus ex-
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alunos do Curso de Especialização em Gerontologia Social da UECE, cujas características

comuns, além de possuírem titulação em pós-graduação lato sensu coordenada pela própria

professora fundadora da Unisf, eram ser profissionais liberais de formações acadêmicas

distintas e sem habilitação pedagógica, como no caso de Elcyana Bezerra de Carvalho,

Afonso Paulo, Potyguar Fernandes Fontenelle (músico mais conhecido no Ceará como

Maestro Poty) para executar os cursos de extensão e as pesquisas que embasavam sua

produção acadêmica, como exposto em uma de seus textos sobre a Unisf transcritos logo

abaixo:

Como estratégia para vencer resistências do meio universitário, criou-se
[no Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE]
um grupo de estudos [em Gerontologia Social]. Durante cinco anos
(1982-1987), conseguiu-se sensibilizar e formar aqueles que seriam os
futuros professores da Universidade Sem Fronteiras (CAVALCANTE,
2000, p.4).

Vale retomar a discussão de que os cursos regulares, especiais e intensivos da Unisf

eram escolhidos semestralmente mediante consulta aos alunos idosos freqüentadores da citada

universidade da terceira idade da UECE e seus professores recrutados nas instituições de

ensino superior da rede de ensino do Estado do Ceará e, em último caso, dentre seus ex-

alunos, de acordo com a afinidade deles com o tema do curso a ser ministrado e sua

experiência profissional na área da Gerontologia Social.

Além de recrutar seus ex-alunos para o exercício da docência, outros profissionais que

atuavam na área da Gerontologia Social em Fortaleza/BRA para participar das atividades

sócio-educativas, culturais e de lazer da Unisf de forma voluntária como a geriatra Silmara

Galera, médica especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)

foram convidados pela assistente social Zilma Gurgel Cavalcante para compor o corpo

docente da primeira universidade da terceira idade brasileira instalada no UECE durante as

décadas de 1980 e 1990.

Desta forma, concebida como uma produção histórica, o modelo escolar da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) que se delineava foi se constituindo a partir de uma

cultura que tomou uma forma escolar própria, e que foi caracterizada por dispositivos de

normatização pedagógica e, sobretudo, de práticas dos sujeitos escolares que se apropriaram

deles, por meio de estratégias e de táticas - como o recrutamento de professores para ministrar

cursos de extensão da Unisf fora dos muros da UECE - reveladoras de saberes socialmente
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acumulados que permitiram que a identidade escolar da Unisf fosse construída e que seus

valores e comportamentos fossem difundidos para outras universidades da terceira idade

brasileiras.

Mas quem foram os sujeitos escolares a quem esse modelo escolar da Universidade

Sem Fronteiras (Unisf) se dirigia? Em outras palavras, a quem se conduzia o modelo de

aprendizagem participativa, significativa e autonomizante, que proporcionasse ao aluno

buscar novos conhecimentos e reorganizar conhecimentos anteriores, ao experienciar e

transformar suas ações e a realidade em que estivesse inserido por meio da aplicação de seus

princípios escolares96?

No caso da Unisf enquanto programa de extensão intergeracional e interdisciplinar,

além dos docentes e alunos bolsistas de extensão e de iniciação científica, outro público

ocupava seus espaços escolares, a saber, os idosos aposentados da comunidade de

Fortaleza/BRA, de ambos os gêneros, que tentavam reocupar espaços significativos na

sociedade local, utilizando as possibilidades existentes na instituição universitária da UECE,

isto porque arriscavam construir sua imagem de pessoa idosa inscrita na terceira idade como

sujeitos com potencial para exercer atividades específicas importantes.

Vale relembrar que o programa de extensão da UECE em pauta proporcionou a tais

sujeitos escolares uma revisão no processo de socialização de pessoas idosas, permitindo e

oferecendo experiências de aprendizagens sobre o ritmo e a sequência das mudanças

evolutivas do curso de vida. Normas e papéis sociais, assumidos ou atribuídos, funcionando

como agenda social apareceram como evidências que regularam as possibilidades de

mudanças de estereótipos e visão do mundo da dita terceira idade, como comprovado na

citação a seguir:

Passados alguns meses, podia-se constatar a evolução [dos idosos da
Unisf]. Os alunos passaram a ter uma maior autonomia, já não vinham
com os filhos. A aparência e a postura também mudaram: pintaram os
cabelos, se vestiam de uma forma mais atraente e apresentavam sorriso
mais constante e seus olhos brilhavam de felicidade. Adquiriram, enfim,
um novo sentido de vida (CAVALCANTE, 2000, p.6).

96 Vale rememorar que os princípios da Unisf, em consonância com o conteúdo dos “Quatro Pilares da
Educação” de Delors - a) aprender a conhecer; b) aprender a fazer; c) aprender a viver com os outros; e d)
aprender a ser - eram os seguintes: 1) nunca é tarde para se conhecer, aprender e amar; 2) toda realidade é
modificada, mas é preciso vontade, perseverança e esperança; e 3) ninguém cresce sozinho.
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Mais ainda, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) enquanto um espaço escolar de

estudos, ensino, debates, pesquisas e de atividades sócio-educativas, culturais e de lazer

voltado para questões inerentes ao envelhecimento humano e que, por meio da formação de

recursos humanos em Gerontologia, contribuiu para a transformação do pensar da sociedade

fortalezense sobre os seus idosos, ao inseri-los no contexto acadêmico da UECE, de forma

gradual, como visto na citação de sua fundadora logo abaixo:

O entusiasmo dos alunos foi contagiante. Em 1989, foram cinqüenta
alunos participando de sete cursos; em 1991, atingiu-se a marca dos
trezentos, sendo necessária a realização de vários cursos fora do Campus
da UECE. No ano de 1997, chegou-se atender um mil cento e vinte e sete
alunos, oferecendo-se trinta e dois cursos. A Universidade Sem Fronteiras
vai, assim, ao encontro da comunidade para servi-la, para cooperar na
mudança e na humanização das relações do idoso com a sociedade
(CAVALCANTE, 2000, p.6).

Afinal, a inserção do idoso no contexto acadêmico foi uma das funções sociais da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) que se utilizou das possibilidades existentes na

Universidade Estadual do Ceará (UECE) para efetivar o acesso e a permanência dessa

população ao meio universitário, ao oferecê-los diferentes oportunidades de cursos em

diversos estabelecimentos, escolares ou não.

Como forma de averiguar a freqüência dos sujeitos escolares discentes da Unisf e sua

proposta intergeracional, interdisciplinar e instituinte, foi analisado que, no ano de 1993, a

Unisf ofereceu 23 cursos distribuídos em cursos de línguas e de literatura (Francês I, II e III;

Português prático; Inglês I, II, III e IV; Espanhol; e de Literatura brasileira), de atividade

física (Dança de salão; Expressão corporal; Antiginástica; Yoga; e de Hidroginástica) e de

humanidades (Maturidade: caminho, evolução e conquista; História da cultura ocidental;

Concentração e memória; Coral; Etiqueta social; Comportamento humano; Leitura da obra de

arte; Mitos, lendas e religião; e de História da arte) para um total de 732 alunos inscritos

(Quadro 02).
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Quadro 02 – Número de alunos da Unisf por faixa etária nos cursos oferecidos no ano letivo de 1993.

Aluno por faixa etária Número de alunos

Jovens (21 a 30 anos) 41

Adultos (31 a 40 anos) 73

Meia-idade (41 a 50 anos) 173

Maturidade (51 a 60 anos) 250

3ª idade (61 a 70 anos) 172

4ª idade (mais de 71 anos) 23

Total de alunos 732

Fonte: CAVALCANTE, 1995, p. 32.

Prontamente, a noção de cultura escolar mostrou-se particularmente importante para

esta pesquisa, pois ela consentiu “[...] articular, descrever e analisar, de uma forma muito rica

e complexa, os elementos-chave que compõem o fenômeno educativo tais como os tempos, os

espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares” (FARIA FILHO, 2002, p. 17)

Para a compreensão dessa temática, foi adotado o conceito de cultura escolar de Viñao

Frago (1995; 2000; 2005), uma vez que ele foi considerado como capaz de compreender as

infinitas peculiaridades que compõem o cotidiano escolar, e que este cotidiano, por ser

singular de cada instituição escolar, deveria ser analisado de uma forma abrangente, em uma

percepção de um tempo histórico mais longo, da configuração da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), tanto nos aspectos concernentes aos fatores que lhes foram internos quanto

com os externos que marcaram a sua relação com a sociedade fortalezense como um todo.

Desse contexto macro das universidades da terceira idade brasileiras como espaços

para a socialização da velhice para a conjuntura micro da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) como o primeiro espaço escolar a se propor a executar tal proposta acadêmica, foi

verificado a emergência e a consolidação do citado modelo de educação para idosos em solo

nacional a partir da história de vida na formação e profissão docente da assistente social e

doutora em Geografia Humana Zilma Gurgel Cavalcante, também docente da UECE que em

fins dos anos 1980, conseguiu inserir a Unisf como programa de extensão universitária em

seu local de trabalho. Não por acaso, esse pioneirismo foi exposto na fala de uma das ex-

alunas da Unisf, Efigênia Souza Barbosa, como verificado logo a seguir:

A Universidade Sem Fronteiras foi a universidade pioneira no Brasil para
a educação de idosos. Existia só um núcleo de gerontologia na região sul
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[era o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de
Santa Catarina fundado em 1986], mas não era igual a proposta da Zilma
de abrir uma escola. A Universidade Sem Fronteiras era um projeto que a
Zilma trouxe da França e que nasceu na Universidade Estadual do Ceará
por uma oportunidade que o reitor [o professor Perípedes Franklin Maia
Chaves] deu a Zilma naquela época [1988]. A Universidade Sem
Fronteiras começou com oito alunos, todos convidados por Zilma. Ela me
convidou para ir para aula e ia buscar de carro todas as alunas. As
disciplinas oferecidas eram Francês (professora Lena), conhecimentos
gerais (professor Afonso Paulo), Filosofia [professor Carlo Tursi] e havia
estudos dirigidos sobre livros que a Zilma escolhia para serem debatidos
todos os sábados de manhã pela turma como o “Velho e o Mar”. Essas
disciplinas eram oferecidas uma atrás da outra como no sistema do
Colégio Santa Isabel [espaço escolar confessional onde a professora
Zilma circulou dos anos 1940 aos anos 1960 ora como aluna, ora como
professora primária]. No ano seguinte [1989] a turma passou para
cinqüenta alunos e foram introduzidas mais matérias. Foi nessa época que
a Zilma introduziu aulas de música com o Maestro Poty (SOUZA,
17/08/2011).

Todavia, apesar do desenvolvimento da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) enquanto

espaço escolar de socialização dos idosos de Fortaleza/BRA e de seu reconhecimento social,

verificado pelo aumento expressivo de alunos idosos matriculados em seus cursos de extensão

a cada ano letivo, por um lado, seu prestígio acadêmico não contava com substantiva

contribuição para que suas atividades sócio-educativas, culturais e de lazer tivessem

continuidade nos espaços escolares ociosos da Universidade Estadual do Ceará (UECE), visto

que suas instâncias administrativas, a partir do ano letivo de 1996, começaram a fechar o

diálogo com a coordenação da Unisf, ao não disponibilizar espaços físicos para a execução

dos cursos regulares de tal universidade da terceira idade, correndo o risco de extinguir sua

vivência, como constatado nas palavras proferidas por uma de suas ex-alunas:

A UECE começou a implicar com a Unisf dizendo que o coral fazia muito
barulho durante as aulas do Maestro Poty, mas nem havia outras turmas
estudando no horário da tarde na UECE para atrapalhar suas aulas. Depois
a Zilma encontrava as salas de aulas fechadas ou até mesmo em reforma,
sendo pintadas, mesmo com alunos matriculados nos cursos da
Universidade Sem Fronteiras. Uma aluna do coral, Luísa Alcântara,
ofereceu o espaço da Fundação Waldemar Alcântara para as aulas do
coral do Maestro Poty. A direção do Equatorial também ofereceu espaço
para as atividades da Unisf. Depois a Zilma começou a procurar outra
sede para a Unisf até que em 1998 ela encontrou a sede atual na Rua
Nunes Valente, que já tinha sido uma escola, e se transferiu para lá [como
empresa privada sem fins lucrativos] (SOUZA, 17/08/2011).
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Ainda sobre a crise estabelecida entre os sujeitos escolares da UECE e da Unisf em

busca de delimitar espaços para o seu funcionamento e, quiçá, sobrevivência acadêmica, a

professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante lançou mão de uma estratégia para

confrontar-se com a Reitoria da UECE e demovê-la de seu intento de paralisar as atividades

extensionistas do programa que ela projetara desde sua entrada como docente no

Departamento de Métodos e Técnicas do Serviço Social em 1982, qual seja, mobilizar a

opinião pública em prol da manutenção da Unisf em detrimento dos esforços da Reitoria da

UECE em não ceder espaço para o seu desenvolvimento escolar. O veículo de comunicação

em massa mais utilizado por ela fora as páginas do Jornal Diário do Nordeste97, como

constatado nas citações logo a seguir:

A Universidade Sem Fronteiras (Unisf) está sendo despejada do Centro de
Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O reitor
Manassés Claudino Fonteles98 quer que o projeto, vinculado a Uece desde
1988, passe a funcionar noutro local. Isso, na opinião da coordenadora e
fundadora da UNISF, Maria Zilma Cavalcante, e dos seus 1.035 alunos, é
uma tentativa de desestabilizar o programa (DIÁRIO DO NORDESTE,
1996, p.10).

A partir dessa crítica direta a gestão do Reitor Manassés Claudino Fonteles e da

acusação de que tal professor intencionava, deliberadamente, extinguir o programa

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) da Pró-Reitoria de Extensão da UECE, a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante passou a delinear novas estratégias de ataque para se

manter enquanto fundadora da primeira universidade da terceira idade brasileira como

demonstrado em sua fala no Diário do Nordeste logo a seguir:

Em idoso, na concepção do reitor, não vale a pena a Uece investir.
Ontem, professores e alunos da Unisf se reuniram no auditório do

97 O Diário do Nordeste é um jornal escrito e publicado no Ceará desde a data de 19 de dezembro de 1981, tendo
sua sede em Fortaleza e sucursais em Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral, Brasília, e
Recife.

98 Para a sétima gestão administrativa da UECE foram nomeados, em 24 de maio de 1996, o professor Manassés
Claudino Fonteles como reitor e o professor Francisco de Assis Moura Araripe, que assumiu a Vice-Reitoria em
10 de junho de 1996, ambos indicados pelo governador Tasso Ribeiro Jereissati. A partir de 22 de maio de
2000, os professores Manassés Claudino Fonteles e Francisco de Assis Moura Araripe adquiriram seu segundo
reitorado na UECE, porém o professor Manassés Claudino Fonteles afastou-se do cargo em 06 de outubro de
2003, sendo o citado reitorado ostentado pelo professor Francisco de Assis Moura Araripe, que terminou seu
mandato em 22 de maio de 2004 (UECE, 2013).
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Conselho de Educação do Ceará (CEC). Eles decidiram usar algumas
estratégias para sensibilizar a população e, desta forma, fazer com que a
administração da Uece volte atrás. O primeiro passo deles será formar
comitivas para expor o assunto em todos os veículos de comunicação de
massa (rádios, jornais impressos, televisão). A Unisf é um programa da
Uece, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), no
dia 19 de setembro de 1988. Proporciona às pessoas de qualquer nível
cultural, que estejam em processo de envelhecimento, a oportunidade de
viverem integradas no mundo e com o mundo. Todos os seus 1.035
alunos são da terceira idade. “É uma instituição que auto se sustenta”, diz
Zilma Cavalcante. Segundo ela, a Uece colabora apenas cedendo o espaço
físico e, mesmo assim, Zilma diz que a Unisf se responsabiliza pela
conservação dessas salas e até pelas melhorias (DIÁRIO DO
NORDESTE, 1996, p.10).

A repercussão de tal embate universitário entre UECE e Unisf ressoou para além da

sociedade acadêmica e local de Fortaleza/BRA, visto que a fundadora da segunda instituição

escolar supracitada mobilizou a opinião de profissionais da Gerontologia ligados a setores

governamentais, como o coordenador de Doenças Crônico-Degenerativas da Secretaria de

Projetos Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Jorge Alexandre Silvestre, e a chefe

do Serviço de Atenção à Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, Drª. Neidil Espínola da

Costa, como averiguado logo abaixo:

Ao longo de quase uma década, mais de 08 mil pessoas acima de 20 anos
foram beneficiadas com o programa. Como decorrência desse trabalho,
em 1991, foi criado o Curso de Pós-Graduação em Gerontologia Social,
tido como referência no Nordeste. Outra iniciativa da UNISF foi a de
realizar curso sobre como cuidar de pessoas afetadas por demência, em
novembro último [1996]. Atualmente, o envelhecimento acelerado da
população brasileira é considerado uma questão de saúde pública. A
importância do treinamento e da formação de profissionais que atuem
junto aos idosos foi destacada em fax enviado ao reitor [da UECE, o
professor Manassés Claudino Fonteles] pelo coordenador de Doenças
Crônico-Degenerativas, Jorge Alexandre Silvestre, e pela chefe do
Serviço de Atenção à Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, Neidil
Espínola da Costa (DIÁRIO DO NORDESTE, 1996, p.12).

Tal unanimidade discursiva em torno da manutenção das ações e serviços da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) no domínio universitário da UECE acabou pressionando

as instâncias acadêmicas e administrativas da referida universidade pública estadual cearense,

durante a gestão do Reitor Manassés Claudino Fonteles, a declinar de sua tentativa de não
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fornecer mais espaços físicos para as atividades da Unisf, como constatado em entrevista

concedida por Zilma Gurgel Cavalcante ao Jornal Diário do Nordeste no ano de 1996:

Há cerca de dez anos, a ousadia de uma professora provou que é possível
descobrir o talento que há em cada um de nós, mesmo se a pessoa em
questão passa dos 40 anos. Poder despertar o artista em indivíduos em
plena maturidade e resgatar a auto-estima dos que são tidos como
improdutivos foi a idéia que deu certo no Ceará há quase uma década e
serviu de modelo para o resto do país. Esse foi o desafio da Universidade
Sem Fronteiras (UNISF), programa desenvolvido pelo Departamento de
Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A maior parte
dos cursos da UNISF é ministrada nas salas de aula do Centro de
Humanidades da Uece e há poucos dias as salas foram pedidas pela
administração, representando uma ameaça ao funcionamento dos
trabalhos. Felizmente, após entendimentos mantidos na sexta-feira [no dia
13/12/1996], ficou assegurado o local para as aulas do programa e agora a
UNISF anuncia as inscrições para o próximo semestre letivo [1997.1]
(DIÁRIO DO NORDESTE, 1996, p.10).

Ainda sobre os resultados positivos com relação às estratégias que a professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante lançou mão para manter em funcionamento as

atividades extensionistas e de iniciação científica da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), se

situou uma declaração pública do próprio Reitor da UECE, o professor Manassés Claudino

Fonteles, no Jornal Diário do Nordeste, como comprovado logo abaixo:

O reitor da Uece, Manassés [Claudino] Fonteles, reconhece a abrangência
social do programa enquanto extensão junto à sociedade. “É uma maneira
de atingir outros estratos da população não atingidos pelos cursos de
graduação” pontua o ocupante da reitoria. A Universidade Sem Fronteiras
possui autonomia financeira99, sendo administrada pela Associação dos
Amigos da UNISF. A fundadora e coordenadora da UNISF, Zilma Gurgel
Cavalcante, explica que a instituição surgiu a partir de sua tese de
doutorado, ocasião em que realizou pesquisa de campo nas cidades de
Lyon (França) e Fortaleza (Brasil), entre aposentados (DIÁRIO DO
NORDESTE, 1996, p.12).

Tal virada histórica, aliada a outros processos intimamente ligados a disputa entre os

sujeitos escolares da UECE em torno da permanência ou não dos fazeres escolares da

99 Os aposentados e demais alunos interessados nos cursos da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), além de
pagarem uma taxa de inscrição no início de cada período letivo, também arcavam com uma taxa mensal para
manter a autonomia financeira da referida universidade da terceira idade cearense. A título de exemplo, no ano
letivo de 1997, a taxa de inscrição custava R$ 15,00 e a mensalidade R$ 20,00 (DIÁRIO DO NORDESTE, 1996,
p.12).
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Universidade Sem Fronteiras (Unisf), possibilitou a constituição de um lugar para tal

universidade da terceira idade cearense dentro da História da Educação brasileira, bem como

contribuiu para o crescente prestígio do modelo de educação para idosos dentro do campo da

educação nacional.

Como parte desse novo cenário, mais e mais profissionais liberais e educadores foram

chamados a participar do debate gerontológico sobre os problemas da educação de idosos no

âmbito do ensino superior brasileiro: da formação de professores à constituição dos saberes e

práticas escolares, passando pela problemática da organização dos tempos e espaços, os

sujeitos escolares da Unisf tiveram oportunidade de discutir sobre esse novo lugar ocupado

pelos idosos no campo universitário brasileiro.

Apesar dessa mudança, a saída da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) dos espaços

escolares ociosos da Universidade Estadual do Ceará (UECE) foi um fato histórico forçoso,

dado o sentido da institucionalidade pessoal que estava impregnado nas origens da

mencionada universidade da terceira idade desde suas origens como projeto de extensão

elaborado por Zilma Gurgel Cavalcante desde 1982. Em outras palavras, criadora e criatura

saíram dos domínios da UECE devido ao pedido de aposentadoria da fundadora da Unisf no

ano de 1998, como ela mesma relatou a seguir:

Em 1998 eu me aposento, quando faço isso vou entregar o programa da
Unisf ao reitor da UECE que, na época, ainda era o professor Manassés
Claudino Fonteles. Eu disse a ele que tinha a indicação de duas pessoas
que poderiam tomar conta do programa, o professor Poty [Fontenele] ou a
professora [Maria Gomes de] Queiroz, e que o Reitor poderia escolher
qualquer um dos dois porque ambos tinham especialização em
Gerontologia Social. Aí ele me perguntou: “Zilma, me diga uma coisa,
quantos alunos você tem?”. Eu digo a ele assim: “Eu tenho 1.500 alunos”.
Então ele disse: “Leve o programa com você porque só um louco trabalha
como você sem ganhar um tostão”. Inclusive colegas minhas do
departamento [de Métodos e Técnicas do Serviço Social da UECE]
diziam também: “Tu és muito boba, só falta se acabar por esse programa e
tu não ganhas nada” e eu respondia que tinha minha realização pessoal,
que o programa [Unisf] me dava muito alegria porque eu estava
aplicando, na prática, aquilo que eu tinha aprendido com meus estudos
[...] foi então que ele [o Reitor Manassés Claudino Fonteles] disse uma
frase que eu nunca me esqueci “O filho é seu, foi você quem chorou, foi
você quem amamentou esse filho, foi você quem o alimentou, então leve
esse filho com você”. Daí eu perguntei: “Quer dizer que eu posso levar
esse mesmo nome Universidade Sem Fronteiras comigo?”. E o professor
Manassés disse: “Pode sim, vamos fazer de conta que a UECE foi a
incubadora desse projeto que é a Unisf”. Aí eu saio dos muros da UECE e
venho para essa casa [na Rua Nunes Valente, nº. 919, bairro Aldeota, em
Fortaleza/BRA] em 1998 e a Unisf passou a ser uma empresa particular
com o mesmo nome, mas sem mudar seus objetivos, lema e princípios.
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Ela se tornou uma empresa privada auto-sustentável, pois se mantém,
ainda hoje, com a mensalidade dos seus alunos (CAVALCANTE,
17/08/2011).

De outra parte, no âmbito da história das universidades da terceira idade no Brasil, se

encerrava a história da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como programa de extensão

universitária da UECE, não havendo dúvidas de que sua permanência em tal espaço

acadêmico esteve intimamente atrelada ao debate educacional gerontológico nacional em

torno da (nova) missão da universidade brasileira de se constituir em um espaço de

socialização não apenas de jovens e adultos, mas também de pessoas idosas. Além disso, a

saída da Unisf da UECE não encerrava a história da primeira como instituição escolar e,

principalmente, de sua cultura escolar, visto que sua fundadora, mesmo aposentada de sua

função docente como servidora pública do Estado do Ceará, deu novo status ao seu projeto

pessoal, como visto nas palavras dela transcritas logo a seguir:

Após a minha aposentadoria, que se deu em 1998, ousei dar início a uma
segunda carreira, tornando-me responsável pela transformação da
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS em uma empresa privada, com a
mesma missão, princípios e objetivos [de quando ela era um programa de
extensão da UECE] (CAVALCANTE, 2001, p.7).

1998 – A Universidade Sem Fronteiras atinge a maturidade. Dá início a
uma nova etapa da vida. Deixa as dependências da UECE e ousa mais
uma vez. Muda sua natureza jurídica e passa a ser uma empresa [privada
sem fins lucrativos]. No entanto, seus princípios e objetivos permanecem
inalterados. Nessa nova etapa, melhoraram as condições físicas. Todos os
cursos são realizados na nova sede [na Rua Nunes Valente, nº. 919, bairro
Aldeota, em Fortaleza/BRA], localizada em um ponto geograficamente
eqüidistante de todos os bairros da cidade, com boa malha de transportes
coletivos, facilitando o acesso [dos alunos idosos]. Ampliou-se o número
de cursos e de professores, refletindo o crescimento da Universidade Sem
Fronteiras. Estes resultados vêm reforçar o papel político exercido pela
Universidade Sem Fronteiras que é o de sentir, refletir e construir uma
melhor qualidade de vida para o ser humano. No horizonte de sua
filosofia [na verdade, de acordo com os valores neotomistas de sua
fundadora], de acreditar sempre no mesmo ideal; de persistir e não
desanimar frente aos obstáculos e dificuldades, mas ter a flexibilidade em
contorná-los; promover o Amor e a União, no lugar da competição;
investir no outro e ajudá-lo a crescer, mesmo diante de seus limites, a
Universidade Sem Fronteiras construiu sua fortaleza. E assim,
caminhando juntos, vamos viver um tempo de plenitude [fora do espaço
escolar da UECE] (CAVALCANTE, 2000, p.7).
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Incitada a refletir e a escrever sobre a saída da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) e

os frutos que tal instituição escolar semeou e colheu durante o período histórico em que se

localizou no território acadêmico da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ou seja, de

1988 a 1998, ela assim resumiu em um breve histórico, os resultados dos fazeres escolares da

Unisf:

Pontos para serem ressaltados no breve histórico da Unisf [na UECE]: a
importância do seu pioneirismo ao quebrar paradigmas [gerontológicos] e
[instituir um] novo modelo de envelhecer [ao longo de quase uma década,
mais de 08 mil pessoas acima de 20 anos foram beneficiadas com o
programa]. A importância do papel da Unisf na [constituição acadêmica e
da categoria profissional da] Gerontologia do Ceará visto que os
gerontólogos de Fortaleza foram formados pela Unisf; os nossos
professores são formados em GERONTOLOGIA; e os nossos professores
como [Maria Gomes de] Queiroz, Silvana [Sucupira] e Elcyana [Bezerra
de Carvalho] assumiram cargos administrativos em órgãos da
Gerontologia no Ceará como no Conselho do Idoso, Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e na Associação Brasileira de
Alzheimer (ABRAZ), respectivamente (CAVALCANTE, 2000, s/p).

Do geral para o particular, a assistente social Zilma Gurgel Cavalcante, agora na

situação social de idosa aposentada, realizou uma ponderação sobre sua história de vida

enquanto docente e gerontóloga envolvida com a questão social do idoso e pioneira na criação

de um modelo de universidade da terceira idade de acordo com a realidade brasileira:

Tenho uma convivência de 20 anos com os velhos. Eu mesma estou
ficando velha. Tenho 63 anos e estou aposentada. Desta experiência
cheguei a várias conclusões. A maneira como você se confronta com sua
velhice tem muito a ver com a sua capacidade de aceitar e se adaptar às
MUDANÇAS DA VIDA. É preciso ver o envelhecimento como um
processo lento, contínuo, se instalando em sua vida. Se soubermos aceitar
com certa dose de “acolhimento positivo” as mudanças físicas, psíquicas
e sociais que vão “chegando” ao longo da vida, o envelhecimento não
será doloroso. Talvez seja importante compreender que este “novo ciclo”
lhe estimula a criar novos hábitos que possam promover uma melhor
saúde física, mental e social. Para atingir esta meta é preciso cuidar do
corpo, da mente e do espírito, fazendo exercício físico, continuando a
aprender, desenvolvendo novos conhecimentos e mantendo contato social
com os amigos, com a família e com Deus (CAVALCANTE, 2000, s/p).

Como dizia Dante Moreira Leite “[...] o professor vence ou é derrotado na profissão

não apenas pelo seu saber maior ou menor, mas principalmente, pela sua capacidade de lidar

com os alunos e ser aceito por eles” (1981, p.237) e entendo essa citação como a capacidade
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que um professor tem de fomentar uma cultura institucional capaz de entretecer, entrever e

mesmo de “fazer uma leitura” das necessidades educacionais dos sujeitos escolares em sua

cotidianidade, foi razoável averiguar que o debate gerontológico instituído pela professora

universitária Zilma Gurgel Cavalcante no campo do ensino superior cearense em prol da

conversão da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em um espaço acadêmico capaz de

promover a socialização de idosos foi um projeto vitorioso, tendo em vista o lugar assumido

pela Universidade Sem Fronteiras (Unisf) na História da Educação brasileira como a primeira

universidade da terceira idade produtora de uma cultura escolar singular.



322

CONCLUSÕES

Na esfera da História da Educação brasileira, não há dúvida de que a renovação dos

estudos esteve (e ainda está) intimamente ligada à possibilidade de uma nova história das

instituições escolares e a pretensão de se produzir uma história do cotidiano escolar - a famosa

assertiva acerca da probabilidade de entrar na ‘caixa preta’ da escola proposta pela Sociologia

- e de dar visibilidade aos diversos sujeitos que participaram da cultura escolar, notadamente

aos professores.

Não por acaso, a emergência e consolidação do tema ‘cultura escolar’ nas pesquisas

brasileiras em História da Educação se deu ao mesmo tempo em que se ampliou o diálogo

com a chamada História Cultural francesa. Uma das explicações para isso foi que tanto a

temática - cultura escolar - quanto à abordagem - História Cultural - contribuíram para a

criação de um lugar confortável para a Educação no terreno da cultura, só que agora não mais

ancorado nos estudos sociológicos, mas sim, historiográficos.

Ainda sobre a História Cultural como aporte teórico no campo da História da

Educação, é válido garantir que uma das dimensões fundamentais das pesquisas acadêmicas

sobre as culturas escolares é aquela que enfoca as práticas do universo escolar. Aliás, para

alguns historiadores da Educação, a análise das práticas é a pedra de toque da renovação dos

estudos históricos em Educação. No entanto, também é sabido o quanto é difícil realizar a

pesquisa histórica que pretende ter acesso aos fazeres escolares.

Nos últimos anos do século XX, a conversação estabelecida pelos historiadores da

Educação brasileiros com a historiografia e com outras áreas das Ciências Humanas e Sociais

- Antropologia, Sociologia, Lingüística, entre outras - muito tem colaborado para uma melhor

delimitação teórico-metodológica das pesquisas sobre os saberes a ensinar e as práticas a

exercitar nas instituições escolares e para uma discussão do próprio estatuto epistemológico

desse objeto histórico, os saberes e práticas escolares enquanto produto cultural.

Na mesma linha de argumentação, os estudos históricos sobre cultura escolar têm

permitido desnaturalizar às instituições escolares e empreender pesquisas sobre o processo de

emergência desse espaço como o lugar de socialização nos tempos modernos. Articulada as

análises dos processos que enfocam os saberes e práticas escolares, tal perspectiva coloca no

cerne da História da Educação, desde logo, a necessidade de pensar a relação da escola com

as outras instituições educativas - como aludido por Saviani (2007) - responsáveis pela

socialização da infância, e da juventude, principalmente com a família, a Igreja e o Estado.
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E foi nessa dimensão fundamental das investigações históricas da cultura escolar que

se encontrou a contribuição da presente tese de doutoramento em Educação: são poucos os

estudos historiográficos brasileiros sobre o desempenho da família, da Igreja e do Estado na

formação dos sujeitos escolares que ofereçam subsídios, a partir de narrativas de história de

vida na formação e profissão docente desses mesmos personagens históricos, para se refletir a

relação dos modos de se pensar e de viver desses agentes no interior dessas instituições

educativas com a cultura de um espaço escolar em particular, no caso, com as universidades

da terceira idade responsáveis pela socialização da velhice.

Pela razão anteriormente exposta, pensar a cultura da Universidade Sem Fronteiras

(Unisf) enquanto espaço escolar de socialização entre jovens universitários e alunos idosos

em seu necessário entrelaçamento com a história de vida na formação confessional e profissão

docente de sua fundadora - a pesquisadora social e gerontóloga cearense Zilma Gurgel

Cavalcante - nos domínios do Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade

Estadual do Ceará (UECE) entre as décadas de 1980 e 1990 envolveu rigorosamente alguma

reflexão histórica sobre o significado dos conceitos de cultura, de instituição escolar e, por

conseguinte, da perspectiva do método (auto)biográfico adotado.

Diante de escassa bibliografia nos campos e domínios de investigação da História e da

Educação brasileiras sobre o tema da cultura escolar das universidades da terceira idade

enquanto instituições escolares responsáveis pelo processo de socialização da velhice, com

ênfase nos saberes e práticas e na formação de seus sujeitos constituintes, notadamente seus

professores, foi definido o uso metodológico da (auto)biografia na investigação sobre a

história da formação e da profissão da docente Maria Zilma Barbosa Gurgel Cavalcante,

fundadora da primeira universidade da terceira idade verdadeiramente brasileira, a partir de

um processo de ressignificação do modelo pioneiro de tal instituição escolar produzido pelo

professor universitário Pierre Vellas na cidade de Toulouse/FRA no início da década de 1970.

Neste sentido, o recorte temático da presente tese de doutoramento em Educação,

situado na fronteira entre a História, a memória e a cultura escolar, se inscreveu nas narrativas

e nas escritas de si dos sujeitos vinculados à história educacional da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) enquanto primeira universidade da terceira idade a funcionar no território

do ensino superior brasileiro, notadamente sobre os saberes e práticas escolares instituídos

pela assistente social Zilma Gurgel Cavalcante ao longo de sua trajetória como fundadora da

citada instituição escolar para idosos, permitindo, assim, desnaturalizar a história da Unisf,

historicizando a própria institucionalização da educação de pessoas idosas no ensino superior

nacional ao mesmo tempo em que se discutiram os tempos, os espaços e os fazeres escolares
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envolvidos no processo de escolarização das pessoas idosas no plano local (Ceará), nacional

(Brasil) e internacional (França).

Vale alegar que o recorte temporal adotado na citada pesquisa - para além das

clivagens e demarcações clássicas da história política brasileira - atendeu à dinâmica do

próprio objeto histórico educacional estudado, qual seja, a subjetividade contida nas narrativas

e nas escritas (auto)biográficas da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante em torno

de sua história de vida, com destaque para seus processos de formação escolar (dos estudos

primário, ginasial e normal no Colégio Santa Isabel em Fortaleza/CE nas décadas de 1940 e

1950; de seus estudos de graduação em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará na

década de 1970; e de pós-graduação em Gerontologia Social pela Université de Lyon II -

Université Lumière na França, nas décadas de 1970 e 1980, sob orientação da professora

Héléne Reboul que, por sua vez, fundou, em 1975, L’université Tous Ages) até a sua

aposentadoria como professora da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em 1998.

Tratou-se, portanto, da tentativa de significar e construir uma História da Educação de

pessoas idosas no Brasil segundo o marco (auto)biográfico e educacional da mencionada

professora sem cair no risco de se deixar conduzir por interpretações lineares, simplificadoras

ou deterministas da história de vida que foi construída para a compreensão histórica da gênese

das universidades da terceira idade ao longo da segunda metade do século XX no Brasil que,

por sua vez, foi narrada através da história cultural dos saberes, práticas, tempos e espaços

escolares da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) postas em circulação no recorte temporal e

temático da citada instituição escolar enquanto programa de extensão universitária da

Universidade Estadual do Ceará (UECE), ou seja, de 1988 a 1998, tomando como fonte

histórica primária, sobretudo, as narrativas (auto)biográficas de uma de suas personagens

históricas, a professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante, enquanto idealizadora de tal

instituição escolar voltada para a socialização dos aposentados de Fortaleza/BRA.

No referente período histórico, a pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante,

influenciada pela ideologia da Doutrina Social da Igreja Católica implícita em suas Encíclicas

Papais, notadamente a Rerum Novarum (Papa Leão XIII) e Quadragesimo Anno (Papa Pio

XI), que se reportavam ao neotomismo para a compreensão dos problemas da humanidade

moderna e normas genéricas referentes ao exercício da fé católica, vistas na presente tese de

doutoramento em Educação como vestígios de suas práticas e saberes enquanto membro da

Ação Católica brasileira, quando a citada professora universitária participara como membro

da Juventude Estudantil Católica (JEC) por condicionamento de suas instituições educativas

de base - a família Gurgel, o Colégio Santa Isabel e a Arquidiocese de Fortaleza - em sua
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tentativa de entrelaçar o modelo pedagógico cristão humanista no qual foi formada como

professora primária no espaço confessional das Irmãs Clarissas do colégio supracitado aos

seus saberes e práticas gerontológicos enquanto fundadora, única coordenadora e docente da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf).

Esse fato pode ser corroborado durante toda a coleta de fontes históricas orais e

escritas para a presente tese de doutoramento em Educação ao ser constatado, em linhas

gerais, no interior do seu discurso (auto)biográfico que a criação da referida instituição

escolar fora impregnada por “[...] um espírito de família e em estado de missão”

(CAVALCANTE, 17/08/2011).

Nesse contexto em que a docente Zilma Gurgel Cavalcante interpretava sua profissão

docente como um apostolado, uma missão apolítica, fruto de sua formação cristã humanista e

de sua concepção neotomista de mundo, algumas interpretações foram apresentadas na

presente tese de doutoramento em Educação sobre os fatores que influenciaram a criação da

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como um programa de extensão universitária da

Universidade Estadual do Ceará (UECE).

De acordo com a versão (auto)biográfica de sua fundadora, o estabelecimento da

primeira universidade da terceira idade em solo brasileiro se deu mais como resultado de sua

vontade em ajudar - no sentido cristão da palavra - as pessoas idosas aposentadas de

Fortaleza/BRA em seu processo de descobrimento da velhice enquanto uma nova fase de suas

vidas, no caso, a terceira idade, e menos como uma mera transposição do modelo de

universidade da terceira idade gaulesa investigado durante as pesquisas exploratórias

empreendidas por ela em tais espaços escolares nas cidades de Lyon/FRA e Toulouse/FRA a

fim de construir os resultados de sua tese de doutoramento em Geografia Humana e de sua

monografia de especialização em Gerontologia Social em solo europeu. Tal assertiva partiu da

negação da existência de condicionamentos históricos, sociais, econômicos, políticos e até

ideológicos que tenham favorecido o aparecimento e desenvolvimento da Universidade Sem

Fronteiras (Unisf) em solo cearense.

Outra interpretação constituída diferentemente da anterior se rebateu ao sentido da

institucionalidade pessoal imposta pelo mero desejo da citada professora universitária de

fundar uma universidade da terceira idade na Universidade Estadual do Ceará (UECE) ao

partir do entendimento de que o surgimento da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) ocorreu

como uma resposta da alegada universidade cearense às necessidades sociais da população

idosa aposentada fortalezense em situação de marginalização, fato este constatado nas

pesquisas realizadas pela pesquisadora social Zilma Gurgel Cavalcante desde seu trabalho de
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conclusão de curso em Serviço Social no ano de 1976, visando atuar nas situações de

carências que seriam solucionadas através do processo de integração social dessas pessoas,

como parte do pagamento de uma dívida que a sociedade local tinha com esses idosos ao

excluí-los do exercício de seus direitos de cidadania como o acesso ao ensino superior, por

exemplo.

Diante desse quadro de marginalização da velhice de Fortaleza/BRA surgiu a

Universidade Sem Fronteiras (Unisf) como uma ação social para tentar minimizar os efeitos

dessa problemática enquanto fenômeno demográfico brasileiro surgido desde os anos 1960,

sem, no entanto, aprofundar-se no estudo das suas causas, mas simplesmente para o

atendimento e o tratamento de seus efeitos deletérios a partir da criação de espaços escolares

para a formação de recursos humanos, para o fomento de pesquisas científicas no campo da

Gerontologia Social e para o atendimento de sua clientela idosa por meio da oferta de cursos

regulares, intensivos e especiais nas áreas de comunicação, de humanidades, de artes e de

saúde nos espaços escolares da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e de outros

estabelecimentos não escolares da capital cearense, como a Fundação Waldemar de Alcântara,

Náutico Atlético Cearense, Centro de Estudos da Família e Instituto Equatorial, por exemplo.

Enfim, uma (auto)biografia pode vir a desempenhar uma função político-pedagógica,

especialmente quando procura desvendar, no presente, de que forma os sujeitos históricos de

outras épocas conseguiram solucionar seus problemas e se sobressair dos demais,

principalmente no mundo do trabalho. Nesse sentido, foi visto a partir das narrativas

(auto)biográficas da professora universitária Zilma Gurgel Cavalcante que as explicações

dadas por ela para o surgimento da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) no cenário

educacional brasileiro pareceram convergir para a compreensão de que tal instituição escolar

passou a existir no âmbito da Universidade Estadual do Ceará (UECE) a partir de 1988 mais

pelo sentido da institucionalidade pessoal de sua fundadora e menos pelo condicionamentos

históricos e sociais que desempenharam papel preponderante no surgimento dos primeiros

espaços escolares dirigidos ao público idoso no cenário das universidades públicas e

confessionais brasileiras em meados dos anos 1980.

Esse ‘sentido da institucionalidade pessoal’ dado pela assistente social Zilma Gurgel

Cavalcante para a concepção da Universidade Sem Fronteiras (Unisf) enquanto instituição

escolar capaz de promover mais uma réplica social e menos uma resposta educacional

mediante o fenômeno de marginalização dos idosos aposentados de Fortaleza/BRA, foi

impingido pela cultura dos espaços educativos nos quais ela circulou enquanto componente de

um quadro familiar (família Gurgel), escolar (Colégio Santa Isabel) e paroquial (movimento
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da JEC e Bandeirantes), gerando, por sua vez, um discurso acadêmico apolítico em torno de

uma metáfora gerontológica capaz de se confrontar com a metafórica geriátrica da velhice em

busca de consolidar, no imaginário cultural das universidades públicas e privadas brasileiras,

o conceito de terceira idade enquanto categoria etária viável para os idosos aposentados e

alijados dos meios sociais por serem consideradas pessoas economicamente improdutivas.

Vale afiançar que mesmo sob essa carga histórica do sentido da institucionalidade

pessoal supracitado, a Universidade Sem Fronteiras (Unisf) reservou seu lugar na História da

Educação brasileira ao se constituir como o primeiro espaço escolar destinado ao processo de

socialização dos idosos, sob a marca da solidariedade intergeracional, com a denominação de

universidade da terceira idade, a desenvolver saberes e práticas gerontológicos em torno do

fenômeno do envelhecimento humano nos tempos e espaços escolares de uma universidade

pública brasileira.

E a fim de corroborar essa afirmação, foi situada a complexidade dos processos

históricos de mudança social, cultural e política, as continuidades e as permanências, as

rupturas e os jogos de disputa e tensões, imbricações e apropriações mútuas entre os sujeitos

educacionais da Universidade Estadual do Ceará (UECE), no geral, e na Universidade Sem

Fronteiras (Unisf), em particular, em torno do papel da professora universitária Zilma Gurgel

Cavalcante na implantação e da afirmação institucional da primeira universidade da terceira

idade no Brasil.
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCALRECIDO DA

PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO: MEMÓRIAS (AUTO)BIOGRÁFICAS E HISTÓRIAS DE

DOCENTES EM DEFESA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE

PESSOAS IDOSAS NO BRASIL: A HISTÓRIA DE VIDA NA FORMAÇÃO E

PROFISSÃO DOCENTE DE ZILMA GURGEL CAVALCANTE E A CRIAÇÃO DA

UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS (1943 - 1998)

INVESTIGADORES ENVOLVIDOS:

Daniella de Souza Barbosa Suassuna (pesquisadora)

Charliton José dos Santos Machado (orientador)

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)

Cidade Universitária, Bloco III, Campus I, João Pessoa – Paraíba – Brasil.

CEP: 58059-900. Fones: (83) 3216-7702/3216-7140. Fax: (83) 3216-7140.

Horário de funcionamento: 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00 (de segunda à sexta-feira,

exceto feriados).

Nome do entrevistado:

Data: / / Número de Participante:

PROPÓSITO:

O propósito deste estudo é analisar historicamente as contribuições educacionais da

professora Zilma Gurgel Cavalcante ao processo de implantação da primeira instituição

escolar voltada para a educação de pessoas idosas no Brasil, mais especificamente, na

fundação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), ligada a Pró-Reitoria de Extensão da
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Universidade Estadual do Ceará (UECE), em setembro de 1988 até sua aposentadoria no ano

de 1998.

PROCEDIMENTO:

Para o cumprimento deste propósito será feita, inicialmente, 01 (uma) entrevista, onde

seu depoimento será registrado por meio de um mini gravador de voz áudio digital (Sony

ICD-PX312), por uma filmadora (Sony Standard Definition DCR-SX21) e por anotações

feitas por mim em um diário de campo. Sua entrevista, de acordo com a importância dos

dados levantados por você sobre a história de vida de Zilma Gurgel Cavalcante, pode vir a ser

realizada por mais de uma vez. Entretanto, vale salientar que essa subdivisão da sua entrevista

será feita de acordo com sua disponibilidade.

A análise e tratamento de sua entrevista serão feitos por mim e por você, visto que esta

só será publicada após o processo de leitura da transcrição de sua entrevista. Caso queira

omitir alguma fala, corrigir o texto ou até mesmo refazer a entrevista sinta-se a vontade, pois

não haverá nenhum risco ou ônus para você.

RISCOS:

Não existe nenhum risco adicional envolvendo sua participação neste estudo.

BENEFÍCIOS:

Sua participação neste estudo é estritamente voluntária. Portanto, os participantes não

serão reembolsados ou compensados financeiramente de nenhuma maneira. Então, ainda que

não haja benefícios diretos para os participantes deste estudo, você poderá, certamente, ter

orgulho em saber que em virtude de sua participação, você, indiretamente, tem ajudado o

progresso da Gerontologia através da publicização da história de vida de Zilma Gurgel

Cavalcante na Unisf. Os resultados das entrevistas estarão disponíveis para você no final deste

estudo.

DECLARAÇÃO DE CONFIABILIDADE:

Os resultados desta pesquisa podem ser publicados para a informação e benefício de

todos os profissionais envolvidos com a Educação, com a História da Educação e com a

Gerontologia. Inicialmente na forma de tese, podendo gerar artigos científicos ou até mesmo

um livro sobre a contribuição de Zilma Gurgel Cavalcante para a Gerontologia e para a
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Educação Gerontológica no Brasil. Seu nome não será publicado ou usado sem o seu

consentimento.

DECLARAÇÃO DE REVISÃO DA ENTREVISTA, PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

E OFERECIMENTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DA PESQUISA:

Você ficará ciente da transcrição da entrevista da forma gravada em MP3 para a

redação do texto final. Você também pode alterar este texto, caso encontre alguma

disparidade interpretativa, ou seja, vai ser dada a você uma cópia escrita de sua entrevista para

você corrigir. Portanto, só após sua leitura o texto será utilizado em nossa pesquisa como

fonte histórica.

Vale salientar que qualquer informação nova ou mudança na natureza deste estudo ou

nos procedimentos que devam afetar sua boa vontade para continuar nesta pesquisa serão

comunicados previamente pelos pesquisadores. Sua recusa em participar não vai de maneira

nenhuma envolver penalidade ou perda de benefício. Sua participação é estritamente

voluntária e você pode retirar-se deste projeto de pesquisa a qualquer hora. Se em qualquer

momento você sentir que houve infração dos seus direitos, você deve contatar com a

Comissão de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da

Paraíba (0XX83 3216-7791), para respostas sobre qualquer questão ética ou legal que envolve

nossa pesquisa.

ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAR:

Não há procedimento alternativo que trará a mesma informação.

CONSENTIMENTO DO INDIVÍDUO:

Eu admito que revisei totalmente e entendi o conteúdo deste formulário de

consentimento livre e esclarecido, estando participando deste estudo de livre e espontânea

vontade, não tendo sido forçado ou coagido na minha participação.

Assinatura:

Testemunha:

Data: / /

DECLARAÇÃO DO INVESTIGADOR E DATA:
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Eu certifico que revisei o conteúdo deste formulário com a pessoa que assinou acima,

que, em minha opinião, entendeu a explanação. Eu expliquei os riscos e benefícios

conhecidos desta pesquisa.

Ass. dos Investigadores: Data:

Data:

É entendido que este formulário de consentimento não será usado por pessoas que não

entendam a Língua Portuguesa.
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APÊNDICE C: RELAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DA 1ª TURMA DO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GERONTOLOGIA SOCIAL DA UNISF

1. Afonso Paulo

Título da monografia: Abordagem terapêutica da U.S.F. no fenômeno da ressocialização
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2. Márcia Maria da Costa Martins

Título da monografia: O estudo vivencial de aposentados e suas relações dentro dos novos

hábitos de vida

3. Raimunda de Oliveira David

Título da monografia: Uma visão do idoso institucionalizado

4. Wilma Petralanada de Hollanda

Título da monografia: O corpo em movimento – a influência do trabalho físico-funcional

no desempenho das atividades de vida diária das pessoas idosas

5. Evaldo Cavalcante Monteiro

Título da monografia: A apatia do idoso institucionalizado na divisão de assistência básica

6. Maria Fabíola Benevides Bonfim

Título da monografia: A meia idade em mulheres mastectomizadas

7. Celina Maria Abraão Bonfim

Título da monografia: A crise na meia idade? Abordagem de 15 alunas da U.S.F

8. Maria Zênite Guimarães Ximenes

Título da monografia: Atividades terapêuticas ocupacionais com idosos deprimidos em

instituições

9. Lucíola Bonfim Lopes Pinto

Título da monografia: A necessidade de atividade funcional em idosos reumáticos

10. Célia Diniz Leandro

Título da monografia: Vivência e convivência do aposentado no programa de ação

integrada (PAI)

11. Elcyana Bezerra de Carvalho

Título da monografia: Estudo sobre lapso e perda de memória em indivíduos da 3ª idade

12. Maria Assunção de Oliveira Pinto

Título da monografia: Vivência e convivência dos aposentados no Grupo de Convivência

da LBA (Itapipoca-Ce)
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13. Maria Júlia Barros

Título da monografia: O cotidiano das pessoas idosas no Lar Torres de Melo
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ANEXO A: MARCOS HISTÓRICOS DA VIDA NA FORMAÇÃO E NA PROFISSÃO

DOCENTE DE ZILMA GURGEL CAVALCANTE

Nasceu em Fortaleza – 09.07.1943 – filha de João Gurgel de Oliveira (comerciante, falecido)

e Isabel Barbosa Gurgel (falecida, tradicional família de Aracati);

Fez estudos primário, ginasial e normal no Colégio Santa Isabel (Fortaleza.Ce) das Irmãs

Clarissas (alemães), destacando-se pela participação no Grêmio como presidente, na JEC

(Juventude Estudantil Católica) e Movimento Bandeirante. Essas experiências tiveram grande

influência em sua fé, na convivência social e política;

Em 1961, com estudos secundários recém-concluídos, foi convidada para ensinar

Alfabetização no Colégio Sta Isabel, iniciando também, idêntica experiência em escola

pública municipal. Começa a sua longa carreira de magistério;

Nessa época toma conhecimento e estuda bastante a obra de Paulo Freire;

Em 1972 ingressa no Curso de Serviço Social. Seu desejo era Psicologia. Mas, na época não

existia em Fortaleza. Sua monografia de conclusão do Curso teve como tema: “Velhice, nova

marginalidade?”

Em 1975 casa-se com Antonio Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, com o qual tem três

filhos: um homem, João Luiz e duas mulheres: Maria Cecília e Maria Isabel;

Em 1976 apresenta sua primeira contribuição científica, no I Seminário Sobre Velhice e

Aposentadoria: “A situação do Idoso no Ceará”.

Em 1977 começa estudos de Pós-Graduação na Universidade de Lyon 2 (França): Civilização

e Desenvolvimento para o 3o Mundo. Em 1978, prossegue estudos, agora sob orientação da

Profa. Hélène Reboul, vindo a concluir Doutorado em Gerontologia Social – novembro/81 -

com tese sobre tema: Como se envelhece em Fortaleza (Brasil) e como se envelhece em Lyon

(França), tendo recebido menção: Très Bien (muito bom), com recomendação de publicação;

De volta ao Brasil, 1982, ingressa no corpo docente da Universidade Estadual do Ceará

(UECe). Em 1984, cria um Grupo de Estudos em Gerontologia. Esse núcleo dará origem aos

Cursos de Pós-Graduação em Gerontologia Social (Especialização) e em setembro/88, ao

Programa Universidade Sem Fronteiras.

A Universidade Sem Fronteiras tinha como proposta:

- a integração de gerações;

- uma nova pedagogia do saber, baseada no fato de que a aprendizagem está ligada à

vontade, aos interesses e às necessidades do aluno;
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- não deve existir um sistema formal de avaliação com notas e provas. O aluno aprende pelo

prazer de adquirir novos conhecimentos;

- a quebra do paradigma social segundo o qual a velhice é declínio: maturidade é tempo de

continuar aprendendo, crescendo, participando, realizando integração social, os sonhos e os

projetos pessoais.

Paralelo a essas atividades, desenvolve, igualmente, Curso de Preparação para a

Aposentadoria em diversas instituições públicas e privadas no Ceará e Nordeste;

Em 1992, cria e coordena o I Curso de Especialização em Gerontologia Social, pós-graduação

latu sensu, na Universidade Estadual do Ceará;

Em 1993 organiza o I Seminário Nacional de Avaliação das Universidades da 3a Idade, em

Fortaleza;

Em 1995 cria a disciplina de Gerontologia Social no curso de Graduação do Serviço Social

(UECe), marcando um pioneirismo nessa área;

Em 1996 é designada consultora ad hoc do CNPq na área de Gerontologia, sendo de 95/97

coordenadora de pesquisa: “A condição de vida do idoso em Fortaleza”, financiada pelo

CNPq;

Ao longo destes anos tem participado de inúmeros eventos científicos nacionais e

internacionais.

Após aposentadoria da UECe (1998), a Universidade Sem Fronteiras tornou-se uma empresa,

com a mesma missão, princípios e objetivos. Hoje conta com 61 cursos diferentes, nas áreas

de Artes, Comunicação, Saúde, Humanidades e Informática e mais de 1200 alunos.

Como verdadeiro modelo de velhice bem sucedida, em 2002, ingressa no Curso de Psicologia

da UNIFOR, retomando um antigo sonho da juventude, procurando adquirir novos

conhecimentos para melhor servir na sua missão;

Em 2003 cria e organiza o trabalho voluntário com alunos da Universidade Sem Fronteiras:

Projeto Educando para a Vida, que inclui alfabetização, 1o e 2o Graus para pessoas idosas de

baixa renda;

A UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS é hoje uma referência nacional, pioneira na área de

educação contínua na maturidade.

Maria Zilma Barbosa Gurgel Cavalcante
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