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RESUMO 

 

Em um Brasil envelhescente, em que a população idosa será maioria nas próximas 
décadas, urge a criação de medidas que atendam aos aspectos subjetivos do 
envelhecimento, que o desatrele de sentidos como decrepitude e exclusão. O grupo 
da Oficina da Linguagem, que se reúne semanalmente na cidade de Curitiba para 
ler, contar e escrever histórias de vida, desponta neste cenário, como uma iniciativa 
de promover mudanças na relação de idosos com os seus processos de 
envelhecimentos e com a linguagem. Este trabalho objetiva analisar os efeitos que 
as atividades dialógicas no grupo operativo da Oficina da Linguagem, exerceu na 
relação de idosos com a linguagem e com a velhice após interações 
sociodiscursivas que objetivam a escrita e a publicação de uma narrativa 
autobiográfica ao final de cada ano de atividades do grupo. Trata-se de um estudo 
de caráter qualitativo, sendo que o desenvolvimento das atividades foi pautado na 
Filosofia de Linguagem de Mikhail Bakhtin, e os dados analisados pelos 
pressupostos de grupo operativo de Pichon-Rivière e pelo dialogismo bakhtiniano. 
Além disso, para a coleta de dados, foi aplicada uma entrevista semiestruturada 
junto as treze idosos que compuseram o grupo dialógico-operativo, somada às 
anotações feitas em diário de campo durante os encontros da Oficina pela 
pesquisadora. Tais enunciados anunciam que práticas grupais perpassadas por 
atividades socioverbais em grupos operativos, promovem mudanças nas relações 
dos idosos com seus modos de se relacionarem consigo e com o outro, seja a 
família, o grupo de amigos, o meio social em que se inserem. As interações 
dialógicas lhes auferiu autoestima, segurança pessoal, lugar de autoria que os 
instiga a enunciar os seus discursos nas mais heterogêneas cenas sociais. Assim, a 
pesquisa apresenta o grupo fonoaudiológico dialógico-operativo como uma 
possibilidade de desenvolvimento de práticas com linguagem, indicando que 
atividades socioverbais embasadas em uma perspectiva dialógica podem se 
configurar como uma alternativa capaz de promover envelhecimentos ativos e 
dotados de sentido na sociedade brasileira envelhescente. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Linguagem. Subjetividade. Fonoaudiologia. 
Bakhtin. Dialogismo. Grupo Operativo. 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

In an aging Brazil, where the elderly population will be the majority in the coming 
decades, it urges the creation of resolutions that answer the subjective aspects of 
aging, the uncouple the senses as impotence and exclusion. The Language 
Workshop group, that gathers weekly in Curitiba to read, tell and write life stories, 
emerges in this scenario, as an initiative to make changes in the elderly relationship 
with their processes of aging methods and language. This assessment aims to 
analyze the effects that the dialogic activities in the operating group of Language 
Workshop, practiced in respect of elderly with language and with aging after socio- 
discursive interactions that focus on the writing and publishing an autobiographical 
narrative at the end of each year group activities. This is a qualitative study, and the 
development of activities was guided by the philosophy of language Mikhail 
Bakhtin, and the data analyzed by the assumptions operative group Pichon-Rivière 
and the Bakhtinian dialogism. Furthermore, for data collection, a semi-structured 
interview was applied along the thirteen seniors who composed the dialogical – 
operative group, added to notes made in the field diary during the Workshop 
meetings by the researcher. These statements announce that group practices 
permeated by socioverbal activities in operative groups, make changes in the 
relations of elderly participants with their own ways of relating with other people, be 
it family, group of friends, or the social environment in which they operate. The 
Dialogical interactions provided them self-esteem, personal safety, place of 
authorship that push them to spell out their speeches in the most heterogeneous 
social scenes. Thus, the research presents the dialogical speech-operative Group 
as opportunity of developing practices with language, indicating that socio-verbal 
activities based on a solid dialogical perspective, can be configured as a capable 
alternative of making significant aging methods and endowed with the meaning in 
the Brazilian aging society. 
 
Keywords: Aging. Language. Subjectivity. Speech. Bakhtin. Dialogism. Operative 
Group. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese analisa as mudanças na relação de idosos com a linguagem e com 

a velhice a partir de atividades dialógicas em um grupo operativo. Especificamente, 

interessam os modos como os idosos participantes de uma Oficina de Linguagem, 

que objetiva a escrita de um livro autobiográfico ao final de cada ano de atividades, 

relacionam-se com a linguagem e a velhice após as vivências em um grupo 

operativo pautado em práticas dialógicas. Tais atividades são orientadas pela 

Filosofia de Linguagem de Bakhtin, com ênfase nos conceitos de Dialogismo e de 

Alteridade. Além disso, interessam os efeitos grupais nos psiquismos dos sujeitos 

envolvidos nestas práticas discursivas, que são analisados à luz dos vetores e 

papéis de Grupo Operativo teorizados por Pichon-Rivière. 

A Oficina da Linguagem existe desde o ano de 2006 com esse nome. 

Anteriormente, era intitulada Oficina da Voz, porque, vinculada ao curso de 

Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do Paraná, objetivava o trabalho da 

impostação da voz de idosos, a sua tonalidade e o que se relacionava ao seu uso. A 

coordenadora atual do grupo, ao substituir a fonoaudióloga que direcionava as 

atividades para a dimensão física da voz, passa a se interessar mais pelo teor 

metafórico das vozes dos idosos do que pelos puros sons produzidos pelas pregas 

vocais.  

Orientada pela Filosofia de Linguagem de Bakhtin, que privilegia o tom 

emotivo e interativo da fala, volta-se à escuta das histórias narradas pelos idosos em 

primazia aos sons produzidos pelo aparelho fonador. A partir desta mudança na 

interação da coordenadora da Oficina da Linguagem em relação ao que ouve, as 

vozes dos idosos assumem outros sons e tons, a saber, as cores e (dis)sabores dos 

afetos e vivências, materiais psíquicos concernentes aos seres de linguagem. 

Deste modo, os sons e as vozes enunciadas no grupo, desatrelaram-se de 

simples produções orgânicas e assumiram estatuto de discurso; e a linguagem, 

neste trabalho, passa a ser considerada como atividade constitutiva do sujeito, que 

se (re)engendra em processos sociointerlocutivos e em interações dialógicas, 

preceitos do filósofo russo Mikhail M. Bakhtin, os quais serão explicitados no 

decorrer da pesquisa.  

Foi nesse espaço orientado e analisado pela Filosofia de Linguagem de 

Bakhtin e pelos pressupostos de Grupo Operativo de Pichon-Rivière, que os idosos 
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se propuseram a falar e a escrever sobre as suas histórias de vida. Para tanto, 

escolheram temas impregnados de sentidos e afetos, como as brincadeiras de 

infância, as músicas que embalaram momentos significativos de suas vidas, os 

trabalhos formais e informais desenvolvidos ao longo da vida, as mudanças que 

precisaram enfrentar para chegar à velhice. Também escreveram sobre o que é 

envelhecer para eles; a respeito da liberdade na velhice e memórias narradas a 

partir de fotografias. No momento da tessitura desta tese, costuram uma obra sobre 

memórias de futuro, a saber, os sonhos e projetos que ainda têm para os anos 

vindouros.  

Já publicaram oito livros desde a existência do grupo e estão na elaboração 

do nono. Todos os livros por eles produzidos foram editados e publicados pela 

Universidade Tuiuti do Paraná, exceto o Liberte o “velho” que existe em você, o qual 

recebeu o selo da Editora Juruá, no ano de 2012. Suas histórias foram lançadas em 

noites e manhãs de autógrafos em diversos espaços culturais de Curitiba, cidade em 

que a Oficina se aloca. Inclusive os efeitos que a escrita dessas narrativas 

autobiográficas exerceu em suas subjetividades no momento do envelhecimento foi 

dissertado por nós no livro: Linguagem e velhice: considerações acerca da escrita no 

processo de envelhecimento (LOURENÇO; MASSI, 2011). 

Os dados apresentados nesta pesquisa provieram de uma entrevista 

semiestruturada e de anotações em diário de campo, junto a treze idosos, com 

tempos diversos de participação no grupo da Oficina da Linguagem que varia entre 

dois e oito anos. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Tuiuti do Paraná sob o número 102/2008. 

O trabalho compõe-se de sete capítulos. O Capítulo 1 é a introdução desta 

tese, e o 2 discorre sobre grupo pelo fato de as mudanças narradas pelos idosos 

deste estudo, em suas relações com a linguagem e com a velhice, terem ocorrido 

em um grupo. Nesse capítulo a Oficina da Linguagem é apresentada como espaço 

de promoção de interações dialógicas e de incidência de operadores psíquicos 

grupais. Recorremos aos vetores e papéis no grupo Operativo de Pichon-Rivière 

para nos auxiliar na leitura da dinâmica psíquica em funcionamento durante as 

atividades dialógicas vividas no grupo da Oficina da Linguagem, pois a filosofia que 

orientou as práticas não se voltou ao estudo de grupo tão pouco se ocupou da 

dimensão inconsciente dos seres falantes.  



 

 

14 

O terceiro capítulo debruça-se sobre a apresentação da Filosofia de 

Linguagem que orientou as atividades da Oficina, a do filósofo russo Mikhail Bakhtin 

que concebe um sujeito engendrado na e pela linguagem, a partir de e em situações 

sociointerlocutivas. 

O Capítulo 4 apresenta o cenário do envelhecimento na nossa sociedade, o 

lugar destinado aos velhos provenientes dos discursos enunciados nesta cultura 

capitalista que prima pelo novo e desmerece o que se refere à velhice, por esta 

remeter à falta e à morte. Abordar a velhice é confrontar-se com a finitude com o 

limite e com a morte, algo de que a sociedade e os sujeitos nela envolvidos, que 

pregam o prazer momentâneo e a qualquer preço, não querem saber. 

O quinto capítulo explicita o percurso metodológico deste estudo, o seu 

material e método. Apresentamos o cenário de pesquisa; os participantes; os 

materiais e os procedimentos de coleta de dados, bem como a base teórico-

metodológica para a análise destes dados.  

O Capítulo 6 expõe os dados e os interpreta à luz dos conceitos de dialogia e 

alteridade em Bakhtin e dos vetores e papéis atuantes em um grupo operativo 

durante a realização da tarefa, de acordo com o psiquiatra e psicanalista social 

Enrique Pichon-Rivière. 

As mudanças experimentadas pelos idosos desta pesquisa em suas relações 

com a linguagem e com a velhice após as atividades dialógicas em um grupo 

operativo são expostas no Capítulo 7, como resultados de pesquisa e sustentação 

de uma tese que afirma que um trabalho interativo-dialógico promove alterações 

significativas na relação dos idosos com a linguagem e com a velhice. 
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2 A FUNÇÃO DO GRUPO NA RELAÇÃO DOS IDOSOS COM A LINGUAGEM E 
COM A VELHICE 

 

O grupo configura-se como espaço ímpar na promoção de encontro entre 

idosos e possibilidade de (re)negociação com a subjetividade. 

 

2.1 DISCUSSÃO ACERCA DE ESTUDOS EM TORNO DE TRABALHOS GRUPAIS 

 

Zanella e Pereira (2001) elucidam que a literatura referente à formação de 

grupos é ampla, levando a uma pulverização de conceitos do que venha a ser um 

grupo. Etimologicamente a acepção da palavra tem duas origens: a do provençal 

grop que significa nó, laço, e do germânico ocidental kruppa, que significa mesa 

arredondada. A palavra kruppa vincula-se à tradição celta, que tem como exemplo 

os cavalheiros da Távola Redonda que se reuniam em torno de uma mesa redonda 

(PERES, 1997). Inclusive este autor refere que possivelmente se deva a esta 

tradição, o fato dos grupos se reunirem em círculos até os dias atuais. 

Anzieu (1993) contribui com a definição de grupo comparando-o a um 

envelope, em que os membros se inserem e ficam envoltos com um objetivo em 

comum a ser realizado. 

Acerca das práticas grupais na Fonoaudiologia – área da produção do 

conhecimento a que o grupo estudado nesta pesquisa se vincula – Souza et al. 

(2001) informam que o grupo terapêutico fonoaudiológico surgiu no Brasil apenas na 

década de 1980, ocasião na qual os profissionais depararam-se com uma grande 

quantidade de sujeitos que necessitavam de atendimentos nas Unidades Básicas de 

Saúde. Foi decorrente da necessidade em atender à demanda das longas listas de 

espera das instituições públicas e diante da impossibilidade de assistir a todas as 

pessoas individualmente, que os profissionais fonoaudiólogos começaram a optar 

pelos atendimentos em grupo. 

O trabalho de Friedman e Passos (2007) ressalta que as abordagens grupais 

na Fonoaudiologia se voltam eminentemente para os aspectos clínicos e 

terapêuticos, e constituem-se matéria importante que necessita ainda de melhor 

sistematização, de modo que permita um uso operacional calcado em dimensão 

teórica e metodológica próprias. Os autores esclarecem que a atividade 

psicoterápica, diferentemente da fonoaudiológica de grupo, tem apresentado um 
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acentuado crescimento na realidade brasileira, originada a partir dos movimentos da 

reforma psiquiátrica que visavam à reintegração social do paciente. Contudo, 

afirmam que a ampliação do trabalho fonoaudiológico com grupos indica a 

necessidade de a área definir a intervenção grupal como um de seus domínios de 

investigação.  

Santana et al. (2007) e Berberian e Santana (2012) apresentam diversos 

contextos e aplicações de abordagens grupais em Fonoaudiologia, e constataram 

que na Fonoaudiologia brasileira, essa forma de intervenção ainda está por ser 

devidamente estudada. 

Existem experiências exitosas de trabalhos grupais na Fonoaudiologia, em 

áreas voltadas ao atendimento de portadores de distúrbios da comunicação e 

inclusive as práticas narradas por Berberian e Santana (2012) salientam que a 

Fonoaudiologia encontra-se em um profícuo momento de sistematizações 

metodológicas e teóricas. Elenir Fedosse (2012), ao apresentar a obra das autoras 

supracitadas, adverte que o trabalho com grupos tem se mostrado um importante 

dispositivo para a concretização dos propósitos da Fonoaudiologia nos seus 

diferentes espaços de atuação. 

Desde os apontamentos feitos por Panhoca et al. (2005) pode-se afirmar que 

a Fonoaudiologia tem empreendido esforços em estudar e compreender grupos, 

conforme as obras anteriormente referenciadas acerca dos estudos grupais 

fonoaudiológicos. Inclusive a análise das características de um grupo fundamentado 

na Filosofia de Bakhtin em operar mudanças na relação de idosos com a linguagem 

e com a velhice após a participação neste constitui-se como iniciativa de avanço na 

construção das investigações sobre as práticas grupais na Fonoaudiologia.  

Com relação à produção do conhecimento acerca de grupos, Souza et al. 

(2001) anunciam que a Psicologia foi a primeira área a investigar cientificamente a 

utilização da terapia grupal. Nesse sentido, a Psicologia Social é a que 

eminentemente interessa-se pelos processos psíquicos atuantes em grupo. A 

Psicanálise tem se voltado também a práticas grupais. As produções da Sociedade 

de Psicoterapias Analíticas do Estado de São Paulo (SPAGESP) são exemplo disso, 

todavia, nesta área da produção do conhecimento, as práxis de linguagem em grupo 

ainda representam minoria.  

Gonçalves e Bock (2009) enfatizam a influência do social na constituição 

da subjetividade, na medida em que a entendem como individual, porém 
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amalgamada socialmente. Salientam a impossibilidade de dissociar o sujeito do 

meio social em que se encontra inserido. As autoras elevam a Psicologia Social 

de base sócio-histórica ao patamar de uma das mais bem sucedidas na empreitada 

de assinalar a natureza histórico-social do ser humano. Para estas psicólogas, a 

dicotomia indivíduo/sociedade é um mito, pois, segundo elas, a personalidade só 

pode ser compreendida dentro do complexo jogo das inter-relações sociais. 

Para essas autoras, toda Psicologia é social, ao considerarem a constituição 

histórico-social do ser humano e concebê-lo como sujeito da História, transformador 

de sua vida singular e da sociedade enquanto coletividade. Isto porque, a Psicologia 

Social estuda as bases psicológicas da atividade social e as inter-relações dos 

sujeitos na vida social. Concordamos com Ramos (1952), ao afirmar que a 

Psicologia Social considera a influência dos grupos sobre a personalidade: 

 

O indivíduo é um elemento do rebanho. Não pode ser estudado nem 
compreendido isoladamente. Há influências várias e complexas que sobe 
dêle ao grupo ou do grupo repercutem sôbre ele. Tôda a interpsicologia é 
um estudo das influências recíprocas interindividuais... há tôda uma 
influência complexa do meio social e cultural sobre o indivíduo, considerada 
em sua totalidade. O indivíduo como membro do grupo sofre a influência 
total deste grupo. Não só no comportamento como nos padrões subjetivos 
da personalidade. (RAMOS, 1952, p. 235) 

 

As palavras do psicólogo referenciado cujo excerto foi mantido na forma 

ortográfica vigente na ocasião desta enunciação, evidenciam a sua posição em 

conceber o homem isolado como um mito e sustentar que a personalidade só pode 

ser compreendida dentro do complexo jogo das influências ambientais, físicas, 

sociais e culturais.  

Arthur Ramos foi o primeiro psicólogo a abordar a Psicologia Social no Brasil, 

e o primeiro professor a ministrar tal disciplina em um curso de graduação em 

Psicologia. A Psicologia Social era uma disciplina de fronteira no campo dos 

conhecimentos humanos da época, localizada entre a determinação biológica dos 

comportamentos vigentes no discurso psicológico e as influências comportamentais 

de origem social. Ramos (1952) distinguiu a Psicologia Social dos estudos 

referentes à Psicologia fisiológica, pois, sendo o homem um animal gregário, as 

suas funções psíquicas só se compreenderiam no jogo das relações sociais.  

Gayotto (2002), professora do curso de especialização em coordenação de 

grupos operativos do Instituto Pichon-Rivière em São Paulo, apresenta a Psicologia 
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Social como área do conhecimento que estuda o sujeito contextualizado a partir de 

suas interações no interjogo entre a vida psíquica e a vida social. Para esta 

terapeuta grupal, a constituição do sujeito é marcada pelo conflito da necessidade 

em estabelecer interações ininterruptas com o outro, vincular-se a este outro para o 

estabelecimento de laços sociais, pois, é somente a partir das relações vinculares 

que pode emergir o sujeito social, que se insere em uma cultura em que estabelece 

vínculos ao relacionar-se com o outro. É nesta trama complexa que constitui o seu 

psiquismo segundo os estudos da Psicologia Social. 

Conforme constatamos até este ponto, a Fonoaudiologia não dispõe de 

referencial teórico-metodológico próprio que fundamente intervenções grupais e 

sendo assim, inferimos ser pertinente apresentar uma técnica grupal oriunda da 

Psicanálise de bases sociais, para nos auxiliar na leitura dos processos grupais 

atuantes durante as atividades dialógicas em um grupo orientado pela Filosofia de 

Linguagem de Bakhtin. 

Convém esclarecer que a Filosofia de Linguagem de Bakhtin é capaz de 

orientar práticas grupais e inclusive, é apta a fornecer subsídios de leitura de seus 

efeitos, conforme afirmação de Souza (2014). Todavia, como Bakhtin não se 

debruçou sobre o estudo de grupos especificamente, entendemos que a convocação 

de um arcabouço teórico e prático que propicie a leitura dos efeitos de uma Filosofia 

de Linguagem nos psiquismos dos sujeitos envolvidos em grupos, configura-se 

como agregadora do processo de compreensão e sistematização de manejo grupal, 

ao introduzir conceitos acerca dos processos mentais. 

Isto porque, o grupo escolhido para a compreensão dos processos grupais 

nesta pesquisa, o operativo, oportuniza a leitura das fantasias inconscientes dos 

idosos da Oficina da Linguagem, que operam por ocasião da execução da tarefa da 

escrita da narrativa autobiográfica. A constatação destas fantasias, empodera o 

manejo grupal. 

Além disto, a intersecção entre as ciências humanas que privilegiam a 

subjetividade e o psiquismo, e a de uma ciência da saúde como o é a 

Fonoaudiologia, apresenta-se como iniciativa de promover diálogo entre estas áreas 

da produção do conhecimento e incrementar uma e outra intereciprocamente, 

estabelecendo com este movimento, um encontro interdisciplinar que promove 

alastramento na leitura, compreensão e intervenções em grupos.  
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É Freitas (1996) que nos lembra de que Bakhtin teve um interesse pela 

Psicologia, abordando-a pelo ponto de vista da cultura, ao enfatizar a constituição do 

sujeito a partir e junto ao outro: 

 

O eu para Bakhtin só existe a partir do diálogo com outros eus. O eu precisa 
da colaboração dos outros para poder definir-se e ser autor de si mesmo. 
Uma única consciência não pode dar sentido ao seu eu; só uma outra 
consciência pode dar ao eu um sentido da sua própria personalidade. 
(p. 175)  

 

A Psicologia Social de base psicanalítica pode ser essa psicologia sugerida 

por Freitas (1996), que se afasta de um modelo de fazer ciência calcado em 

princípios fisiológicos e biológicos, e estabelece um entrelaçamento entre o 

psiquismo e o social, pois: 

 

A consciência individual nada pode explicar, a não ser a partir do meio 
ideológico e social. Ela é um fato socioideológico e o reconhecimento dessa 
premissa é indispensável para a construção de uma verdadeira Psicologia. 
(FREITAS, 1996, p. 179) 

 

O grupo da Oficina da Linguagem não é um grupo psicológico, mas por ser 

um grupo fonoaudiológico pautado em uma perspectiva social e histórica da 

linguagem, entendemos que a Psicologia Social pode ser decisiva para dialogar com 

a Fonoaudiologia, pois é a área da Psicologia interessada pela influência do social 

no engendramento psíquico. Ressaltamos tal caráter da Psicologia Social por ser 

justamente nela que Pichon-Rivière também vai se apoiar para a criação dos grupos 

operativos. Ele afirma que o grupo é o campo operacional da Psicologia Social 

(PICHON-RIVIÈRE, 1998). 

Se foi em um grupo vinculado à Fonoaudiologia de orientação sócio-histórica 

que as mudanças relatadas pelos idosos deste estudo ocorreram, e esta carece de 

episteme própria na condução com grupos, apresentamos o grupo operativo de 

Pichon-Rivière como instrumento teórico-prático de leitura dos operadores psíquicos 

grupais envolvidos no processo de mudanças narradas pelos idosos.  

Isto porque, Pichon-Rivière foi um psiquiatra que se afastou do modelo da 

Psiquiatria clássica da classificação nosográfica das doenças e da Psicanálise 

ortodoxa de atendimento clínico e se voltou aos aspectos sociais da constituição 



 

 

20 

psíquica. Aproxima-se da Psicologia Social ao afastar-se do caráter cientificista, 

experimental e mecanicista da Ciência. 

Cumpre, neste momento, discorrer acerca dos pressupostos dos grupos 

operativos que servem de dispositivos de análise das mudanças dos idosos com a 

linguagem e com a velhice ocorridas a partir de atividades dialógicas no grupo 

operativo da Oficina da Linguagem, conforme apresentado no item subsequente.  

 

2.2 O GRUPO OPERATIVO PICHONIANO 

 

A teoria e a técnica do Grupo Operativo foram desenvolvidas pelo psiquiatra e 

psicanalista suíço radicado na argentina Enrique Pichon-Rivière. Seus estudos se 

inspiraram nas pesquisas sobre os conflitos sociais resolvidos em grupo, 

desenvolvidos pelo psicólogo alemão Kurt Lewin (1890-1947), responsável em 

fundar um centro de pesquisas em dinâmicas de grupo no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), no ano de 1945, sendo considerado o “pai” da pesquisa-ação. 

Grupo Operativo para Pichon-Rivière (1998) constitui-se em um conjunto de 

pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, que objetivam de forma 

explícita ou implícita a realizar uma tarefa. 

Pichon-Rivière considera o grupo como uma forma privilegiada de exercício 

de liderança democrática e de participação de todos na tomada de decisões na 

realização da tarefa. O psiquismo para ele não é fato individual, mas construção 

social a partir da e na relação com o outro.  

Nascido em Genebra no ano de 1907, Enrique Pichon-Rivière engendrou-se 

em uma variedade cultural heterogênea, o que despertou o seu interesse pela 

diversidade de vozes na constituição do psiquismo, elegendo o grupo como lugar 

possível do interjogo entre o psicossocial e o sociodinâmico. 

Ao ter se mudado aos três anos de idade com seus pais franceses – Alfonso 

Pichon e Josefina de La Rivière – para a região do Chaco, uma região de selva 

situada ao nordeste da Argentina, este menino suíço recorre à observação dos 

modos de relacionamento entre os sujeitos nesta nova realidade que estava 

inserido, para situar-se em relação aos conflitos ocasionados pelas discrepâncias 

entre uma cultura europeia iluminista e positivista, e outra sedimentada no 

misticismo e na magia.  
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Pichon-Rivière conflita-se com a diversidade precocemente em sua vida, o 

que lhe possibilita transitar por discursos outros além dos que estava familiarizado, 

ao se mudar de país e ser convocado a dialogar com a radical diferença cultural. 

Inclusive, aprende a falar uma língua completamente diversa à sua, o Guarani, para 

poder interagir com o outro no lugar de pura alteridade e heterogeneidade. 

Ele justifica seu interesse pelas Ciências do Homem, pela “tentativa de 

resolver a obscuridade entre duas culturas” (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 2) ao 

protagonizar a inserção de um grupo minoritário europeu em um estilo de vida de 

agricultores. Viveu junto a uma população rural influenciada pela cultura guarani até 

os 18 anos, e foi perpassado pelas noções de morte, luto e loucura da mitologia 

desta sociedade:  

 

Assim deu-se em mim a incorporação, certamente não inteiramente 
discriminada, de dois mundos culturais quase opostos. Meu interesse pela 
observação da realidade teve, inicialmente, características pré-científicas e, 
mais exatamente, místicas e mágicas, adquirindo uma metodologia 
científica através da tarefa psiquiátrica. (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 2) 

 

Foram vivências com a loucura, com a magia, com os mitos, enfim, com toda 

a sorte de diferenças e conflitos culturais deste povoado do Chaco, que 

influenciaram Pichon-Rivière no estudo dos fenômenos que emergem no psiquismo 

dos sujeitos em situação de grupo.  

Após estes anos vividos nesta província, Enrique Pichon-Rivière se mudou 

para Buenos Aires aos 18 anos de idade, onde cursa medicina e se especializa em 

psiquiatria. Ficou reconhecido internacionalmente pela técnica do Grupo Operativo, 

que desenvolve a partir de uma experiência no Hospital Las Mercedes, em Buenos 

Aires, na década de 1930, por ocasião de uma greve de enfermeiras. Bastos (2010) 

informa que essa greve inviabilizou o atendimento aos pacientes portadores de 

doenças mentais, ao que se refere à administração medicamentosa e aos cuidados 

aos pacientes de uma maneira geral. 

Diante desta falta que se impõe, Pichon-Rivière propõe para os pacientes 

“menos comprometidos”, que prestem uma assistência aos “mais comprometidos” 

psiquicamente. A alternância de papéis e a ruptura de estereótipos de quem cuida e 

de quem é cuidado foram os elementos referenciais do processo de evolução dos 

enfermos no Hospital de Las Mercedes. 
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Nestes primeiros tempos de suas atividades, orientou sua prática de 

atendimento psiquiátrico em grupo principalmente pela Psicanálise. Contudo, 

tempos depois, se afasta da Psicanálise ortodoxa de modelo de atendimento clínico, 

pois segundo Pichon-Rivière, tal modelo o impedia de desenvolver um enfoque 

dialético. Considerava que a Psiquiatria pautada em uma perspectiva dialética, 

poderia ser mais efetiva do que se fosse pensada somente nos termos abstratos de 

uma nosografia desvinculada dos determinantes sociais do engendramento da 

subjetividade.  

Com esta proposição, inseriu a psiquiatria dinâmica na medicina e fundou 

junto com outros psicanalistas a APA (Associação Psicanalítica Argentina). Estas 

iniciativas possibilitaram, na Argentina, o estudo da psicossomática, da psicanálise 

de grupo, da análise institucional e, ainda, do trabalho comunitário, todas estas 

práticas inclinadas ao estudo do papel do social. Mediante este interesse, funda, em 

1953, o Instituto Argentino de Estudos Sociais, e como parte desta instituição, o 

Instituto de Psiquiatria Dinâmica, cujo nome mudará mais tarde para Escola de 

Psiquiatria Social. Aqui se vislumbra o seu encaminhamento da Psicanálise para a 

Psicologia Social, ou para a Psicanálise socialmente orientada. 

Em 1967, Pichon-Rivière muda o nome da Escola de Psiquiatria Social para 

Escola de Psicologia Social. Esta existe até os dias atuais e abre seu curso de 

formação de cinco anos para grupos heterogêneos de sujeitos, sem o pré-requisito 

de qualquer nível de formação escolar. Atualmente esta escola recebe o nome de 

Primeira Escola de Psicologia Social fundada por Enrique Pichon-Rivière.  

Este psicólogo social apresenta a Psicologia Social como uma síntese 

dialética entre a estrutura social e a fantasia inconsciente e institui o Grupo 

Operativo como o campo operacional onde as fantasias inconscientes dos seus 

membros são projetadas a partir de papéis e lugares, propiciados pelos vínculos 

intersubjetivos. 

O vínculo é uma operação psíquica complexa na teoria pichoniana. No 

vínculo, cada sujeito reconhece o outro como diferenciado de si e ao mesmo tempo 

relacionado com ele. É nesse processo que emerge o Nós. É na vivência com os 

outros que nos constituímos por meio de uma história vincular que vai se tecendo 

nessa relação. O lugar privilegiado da tecitura da trama vincular é o grupo operativo. 

Para Bastos (2010), na concepção de Pichon-Rivière, o Grupo Operativo 

apresenta-se como instrumento de transformação da realidade do cotidiano de seus 
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membros, e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se 

constituindo na medida em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma 

participação criativa e crítica, e a poder perceber como interagem e se vinculam. 

No grupo operativo atuam diversos modos de funcionamento psíquicos 

conscientes e inconscientes; papéis são desempenhados e mecanismos projetivos e 

introjetivos ocorrem durante a realização da tarefa, objetivo primordial da existência 

deste tipo de grupo, a saber, o contato dos seus membros com tais conteúdos 

psíquicos, a fim de poder tomar conhecimento deles e trabalhá-los.  

A título de esclarecimento, mecanismo introjetivo e projetivo são conceitos 

elaborados pela Psicanálise, com o intuito de elucidar modos dos sujeitos  

inter-relacionarem-se. Na relação com o outro, o sujeito tende à introjetar 

características da personalidade de outrem com quem se identifica, e localiza 

aspectos de sua subjetividade no outro, ao estar junto dele. Tais mecanismos só 

podem ser operados a partir dos próprios conteúdos psíquicos que são misturados e 

com-fundidos com os do outro, com o intuito de defender e desviar os sujeitos do 

contato e conhecimento de si. Tais conceitos podem ser elucidados nas obras de 

Freud (1980a, 1980b) e de psicanalistas como Melanie Klein, como exemplo. 

O objetivo da existência de grupos operativos é a ocorrência de mudanças 

nos modos de relacionamentos entre sujeitos consigo e com o meio social que os 

envolve. Para que estas mudanças ocorram, Pichon-Rivière propõe a realização de 

tarefas grupais e o cumprimento de objetivos estabelecidos pelo grupo que, segundo 

ele, não se dão sem a ocorrência de conflitos. 

Há o momento da pré-tarefa grupal, que é caracterizado pelas resistências 

dos integrantes do grupo em estabelecer contato com outros e consigo mesmo, ao 

se depararem com o novo que ameaça as certezas arraigadas anteriormente à 

participação no grupo operativo. A pré-tarefa antecede ao momento da realização da 

tarefa, em que os membros do grupo ainda não se vincularam em prol da execução 

da tarefa.  

Pichon-Rivière (1998) salienta que, quando o grupo aprende a problematizar 

as dificuldades que emergem no momento da realização de seus objetivos, é 

possível afirmar que ele entrou em um segundo momento – o da tarefa – pois a 

elaboração de um projeto comum já é possível e este grupo pode passar a operar 

um projeto de mudanças. 
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Conforme Bastos (2010), a realização da tarefa está relacionada à trajetória 

que o grupo percorre para atingir seus objetivos, e está intimamente relacionada aos 

modos como cada integrante interage a partir de suas próprias necessidades: 

“Compartilhar essas necessidades em torno dos objetivos comuns do grupo 

pressupõe flexibilidade, descentramento e perspectiva de abertura para o novo” 

(p. 166). 

A resistência ao novo gera ansiedade e medo. A partir do momento em que 

as ansiedades básicas são elaboradas e há negociação com os conflitos, é possível 

afirmar que o grupo já está envolvido com a tarefa, pois seus membros se 

permitiram romper com as estereotipias e abriram-se para o novo e o desconhecido, 

rumo à realização de mudanças.  

Acerca do processo de mudança que ocorre em um grupo operativo, o autor 

utiliza uma figura para ilustrar o movimento de estruturação, desestruturação e 

reestruturação de um grupo, que é a figura do cone invertido. Lança mão desta 

forma geométrica para explicar que o processo grupal não se desenvolve de forma 

linear, mas como um ciclo e que muitas vezes parece que o grupo anda em círculos 

viciosos.  

O cone invertido é um esquema idealizado por Pichon-Rivière (1998), para 

avaliar os movimentos de um grupo durante a realização de uma tarefa e o 

cumprimento dos objetivos grupais. Eis os vetores de análise do cone invertido 

estabelecidos por ele: 

 Afiliação: Consiste em um primeiro momento comum à história de todo 

grupo que é o movimento de querer afiliar-se e pertencer a um dado 

grupo. 

 Pertença: É a sensação de sentir-se parte integrante do grupo. O 

sentimento de pertença auxilia as pessoas a se organizarem para 

planejar e executar a tarefa proposta pelo grupo. 

 Pertinência: Através da pertinência os sujeitos, em um grupo operativo, 

percebem a eficácia com que as ações são realizadas, o quanto os 

membros estão centrados na tarefa e no esclarecimento desta. A 

qualidade deste compromisso é percebida pelo empenho na realização 

da pré-tarefa, ou seja, pela capacidade dos membros do grupo 

aderirem e executarem criativamente a tarefa. 
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 Cooperação: É a contribuição, mesmo que silenciosa, para realizar a 

tarefa por meio de papéis diferenciados, que surgem na dinâmica 

grupal pela interação entre a história pessoal e a grupal em face dos 

obstáculos de uma produção conjunta. São as ações realizadas junto 

ao outro. 

 Comunicação: Para Pichon-Rivière, a comunicação é uma das mais 

eficientes ações para a realização da tarefa no grupo. A comunicação, 

no grupo Operativo, refere-se aos modos de vinculação dos sujeitos 

envolvidos na situação de grupo e todos os mal-entendidos decorrentes 

das contradições que nele despontam. Estes mal-entendidos, os ditos, 

os não ditos, os papéis desempenhados e as atividades psíquicas que 

operam no grupo são lidas a partir da teoria psicanalítica do 

inconsciente vinculada ao social.  

 

A comunicação no grupo operativo é verbal e não verbal. Refere-se tanto aos 

enunciados quanto aos olhares, gestos, postura corporal e todas essas atividades 

devem ser interpretadas pelo coordenador durante a realização da tarefa.  

Segundo Gayotto (2002), essas relações que se estabelecem entre os 

membros de um grupo influenciam a interpretação da dinâmica grupal, pois nela 

estão inseridos elementos para a análise do diagnóstico do que está se passando no 

grupo, o que está oculto – o ruído – e precisa ser esclarecido para que o trabalho em 

equipe seja efetivo. Esses ruídos citados se dão de forma consciente e inconsciente 

e são lidos nas entrelinhas dos discursos dos sujeitos.  

A Aprendizagem é um outro vetor do cone invertido e advém do processo de 

comunicação entre as pessoas. Através das trocas interlocutivas é possível haver 

aprendizagem e mudança qualitativa na resolução das ansiedades. Soluções 

criativas na produção conjunta para a realização dos objetivos comuns 

concretizados nas tarefas são efeitos de eficientes formações vinculares em grupo.  

É fundamental esclarecer que Pichon-Rivière não se utiliza do termo 

aprendizagem com o sentido atribuído a esta palavra pela Psicologia experimental, 

até porque, é deste modelo que ele se afasta ao fundamentar sua práxis na visão de 

mundo e de um sujeito da Psicologia Social. 

Aprendizagem, no grupo operativo, é um vetor e fenômeno básico de todo 

grupo operatório que é conquistada a partir da interação dos membros dos grupos. 
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Ela produz uma mudança qualitativa no grupo, que se traduz em termos de 

resolução de ansiedades, criatividade e concretização de projetos. Pessoa (2008) 

nos lembra que Pichon-Rivière aponta a ansiedade como uma das causas que 

dificultam a realização da tarefa, devido à necessidade de mudança no padrão de 

funcionamento do grupo, relacionado à realização de qualquer tarefa nova. 

Ela ainda considera que, ao deparar-se com a necessidade de uma mudança, 

o sujeito adota uma atitude favorável ou uma resistência inconsciente. Para 

Pichon-Rivière, segundo Pessoa (2008), a resistência à mudança deve-se ao medo 

da perda do conhecido, do estabelecido, ou por medo do ataque, que consiste no 

risco de lidar com o desconhecido e não ser capaz de enfrentar uma nova situação. 

Aprender em grupo significa poder fazer uma leitura crítica da realidade, uma atitude 

investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações 

(BASTOS, 2010).  

Retornando à figura do cone invertido, Pichon-Rivière cita um último vetor de 

análise dos movimentos de estruturação, desestruturação e reestruturação que 

ocorrem nos grupos, que é a Tele.  

Tele: É uma palavra de origem grega que significa a distância afetiva positiva 

ou negativa entre os membros de um grupo. A tele consiste nos afetos projetados 

entre os integrantes de um grupo uns sobre os outros, que podem facilitar ou não o 

surgimento de vínculos. 

Estes vetores de análise dos operadores grupais, que despontam nos grupos 

quando se propõem a realização de tarefas e cumprimento de objetivos, são 

sistematizados por Pichon-Rivière no intuito de fornecer elementos de análise e 

metodologia de intervenção a terapeutas grupais. 

Por ter vivenciado dificuldades de relação com o outro em sua vida privada e 

também na profissional em relação aos impasses e conflitos que emergem nos 

trabalhos em grupo, é que este psiquiatra social oferece diversos elementos de 

análise dos mecanismos psíquicos operantes nos grupos, pois, como aponta Bastos 

(2010), todo grupo operativo é terapêutico. Porém nem todo grupo terapêutico é 

operativo.  

Possivelmente sua mudança para a zona rural na tenra idade, para uma 

região de selva influenciada pela cultura guarani, convocou Pichon-Rivière a 

interagir com um modelo de relações interpessoais radicalmente heterogêneo e 

discrepante ao europeu que havia nascido e sido criado nos seus primeiros três 
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anos de vida. Tamanha diversidade o colocou em relação com a diferença do outro 

precocemente em sua vida, e o instigou a vivenciar outros papéis e negociar com a 

alteridade. 

O sentido de terapêutico atribuído ao grupo operativo afasta-se de uma noção 

meramente curativa. Por ser uma técnica que perpassa a vivência de papéis e 

funções, seu caráter terapêutico não se refere à cura de doenças, mas ao 

desempenho dos mais variados papéis, ou seja, uma flexibilidade psíquica no 

trânsito pela linguagem. É terapêutico negociar com os conflitos, assim como as 

mudanças dos idosos nas relações com a linguagem e com a velhice, também são 

terapêuticas. 

O terapêutico em Pichon-Rivière refere-se à possibilidade de aprendizado de 

novos papéis a partir da execução da tarefa. Tanto é assim que diversas áreas do 

conhecimento beneficiam-se dos operadores grupais: a saúde, a educação, a 

administração, o serviço social, dentre outras, e possibilitam a desestabilização de 

lugares de antemão conhecidos assim como a experiência de ocupar lugares 

diversos. É comum o uso da técnica de Grupo Operativo com o objetivo de interação 

de sujeitos nas mais diversas instituições, inclusive em um grupo orientado por uma 

Filosofia de Linguagem, como é o fonoaudiológico deste estudo. 

A técnica de grupos operativos pode atender a heterogêneos objetivos no que 

se refere à variedade do cumprimento das mais diversas tarefas. Não importa qual é 

o tipo de grupo operativo, há sempre uma tarefa a ser executada. É a realização da 

tarefa que deve promover uma mudança operativa no sentido de que o grupo e seus 

membros mudem de uma interação para outra, e transitem por papéis diversos no 

próprio grupo em que estão inseridos. 

Durante o processo de realização das tarefas, despontam obstáculos em 

todos os grupos. As dificuldades que emergem no momento do cumprimento dos 

objetivos do grupo concernem às singularidades das histórias dos sujeitos reunidas 

na coletividade grupal. A estas singularidades dos sujeitos reunidos em grupo, 

Pichon-Rivière nomeia de Esquema Conceitual Referencial e Operativo (ECRO). 

Este estudioso sugere a construção de um esquema único orientado para a 

aprendizagem através da tarefa. Esta unidade operacional permitiria compreender a 

totalidade comunitária em uma direção horizontal, e o sujeito nela inserido a partir de 

uma compreensão vertical. O ECRO permite planificar um manejo das relações nas 
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quais o sujeito se modifica a si mesmo e modifica o mundo, em um constante 

interjogo dialético. 

Ele elucida que cada um de nós possui um ECRO individual, e que 

dialogamos com nosso próprio ECRO e com o ECRO dos outros à medida que cada 

qual possui seu esquema conceitual de referenciais construídos a partir de suas 

histórias de vidas singulares. Este esquema apoia-se na preexistência em cada um 

de nós de um esquema referencial, anteriormente ao ingresso no grupo, que se 

constituiria no conjunto de experiências, conhecimentos e afetos com os quais um 

sujeito atua e que são escancarados no trabalho grupal. 

O ECRO pichoniano diz respeito aos valores, verdades, crenças, referenciais 

simbólicos e vozes engendradas junto a outros nas mais diversas situações 

interativas que antecederam a chegada do sujeito ao grupo. É baseado nesse 

esquema que Pichon-Rivière entende a Psicologia como Psicologia Social, à medida 

que vê o sujeito como emergente de uma complexa trama de vínculos e relações 

sociais. 

Ressalta que os conflitos no grupo advêm da não clareza e exposição aos 

outros de seu ECRO singular. Uma vez que as histórias singulares de vida de cada 

um dos membros de um grupo são heterogêneas, elas hão que ser compartilhadas e 

conhecidas entre os sujeitos, para que tais singularidades não boicotem a realização 

do objetivo grupal. O diálogo e o cumprimento de tarefas podem ser dificultados 

pelas diferenças dos ECRO em jogo. Conforme aponta, há que ser criado um ECRO 

grupal para que a tarefa seja cumprida e as diferenças negociadas. Assim, o grupo 

se torna sujeito do processo de cumprimento da tarefa proposta: “Uma das leis 

básicas da técnica de grupos operativos é que quanto maior a heterogeneidade 

dos membros e maior a homogeneidade na tarefa, maior a produtividade” 

(PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 168). 

Esta afirmação de Pichon-Rivière deve-se ao fato de que quanto mais ECRO 

singulares e heterogêneos em um grupo, tanto maior a riqueza e diversidade 

possível de trocas e interlocução entre os membros de um grupo. As diferenças 

entre eles os permite incrementar o ECRO grupal e a qualidade da tarefa realizada. 

Um grupo é tão mais rico e interessante na medida em que seus membros 

disponham-se a socializar os seus ECRO. É a busca da unidade de trabalho frente à 

diversidade de seus membros. 



 

 

29 

São os ECRO que atuam em um grupo durante a realização da tarefa, e é 

com eles que cada integrante do grupo operativo é instigado a dialogar e negociar. 

Em situações de interações dialógicas em grupo como as que ocorrem no grupo da 

Oficina da Linguagem, os ECRO singulares e coletivos são ressignificados junto às 

heterogêneas vozes dos outros. Serão os dados da pesquisa que corroborarão tal 

afirmação.  

Acerca da verticalidade e da horizontalidade atuantes nos grupos operativos, 

a verticalidade corresponde ao movimento de cada integrante do grupo comparecer 

com sua história pessoal, consciente e inconsciente. À medida que estes sujeitos se 

constituem em grupo, passam a converter necessidades individuais e singulares em 

objetivos comuns e nesta negociação intersubjetiva criam uma nova história, a da 

horizontalidade do grupo. 

Foi neste sentido que afirmamos que um grupo é quão mais rico e 

interessante na medida em que os ECRO singulares se fazem conhecer entre os 

seus membros, pois, eles são a matéria-prima da pré-tarefa que se converterá no 

ECRO grupal e, em consequência, na realização da tarefa. 

A horizontalidade grupal não é simplesmente a somatória de suas 

verticalidades, mas uma história própria, inovadora e coletiva, fruto da interação de 

aspectos de sua verticalidade. É justamente esta interação entre as histórias 

pessoais conscientes e inconscientes dos seus membros que constrói o vínculo 

grupal: 

 

No trabalho com os grupos temos que caminhar no sentido da explicitação 
do implícito em que predominam as resistências à mudança representadas 
tanto pelo medo da perda do referencial como do ataque em que uma 
situação nova passa a ser vivida como perigosa. É justamente a 
explicitação do implícito que faz o grupo caminhar em direção à tarefa como 
movimento de uma espiral dialética. (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 166) 

 

Esta posição acerca da horizontalidade grupal não ser a somatória das 

verticalidades das histórias singulares, mas sim a criação de uma nova história 

própria, configura-se como uma síntese dialética, um dialogismo com o outro a partir 

do vínculo estabelecido com ele. No caso do grupo operativo da Oficina da 

Linguagem, esta vinculação interativa é a que possibilita relações outras dos sujeitos 

nela implicados com a linguagem e com a velhice. As mudanças advêm dos 

estabelecimentos dos vínculos intersubjetivos entre os membros do grupo que 
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promovem a realização da tarefa da escrita de suas histórias de vida e estas, por 

sua vez, veiculam novos sistemas de referência ideológicos acerca do 

envelhecimento. 

Se é a linguagem que materializa a ideologia, e, para Pichon-Rivière, a 

comunicação é a parte mais importante para a realização da tarefa, o livro escrito é 

a materialidade da ideologia que está sendo reorganizada, questionada no grupo, a 

partir do momento em que os ECRO singulares se encontram no ECRO grupal e 

escreve histórias, transformando as condições materiais de vida dos idosos pela 

linguagem, ou em termos pichonianos, pela comunicação.  

Outros operadores grupais ainda são descritos por Pichon-Rivière no afã de 

fazer conhecer os mecanismos psíquicos atuantes no grupo, no que se refere tanto 

à concretização dos objetivos propostos como ao seu impedimento. Já citamos o 

relevante papel do vínculo e da comunicação no grupo operativo e, neste momento, 

cumpre expor que é a atuação de papéis que estes dispositivos grupais operam.  

 

2.2.1 Os Papéis no Grupo Operativo  

 

Os vínculos e a comunicação no grupo operativo atuam por intermédio de 

distintos papéis, que não são fixos, mas móveis entre seus membros. Um integrante 

do grupo pode desempenhar distintos papéis ao longo da execução da tarefa, a 

depender da função que determinada operação psíquica assume no momento da 

concretização do objetivo grupal. Segundo Gayotto (2002), o desempenho de um 

papel surge em decorrência dos empecilhos suscitados frente à emergência da 

realização da tarefa. Esses papéis são os seguintes: 

 Porta-voz: É o lugar desempenhado por aquele integrante do grupo 

que fala por todos os outros e denuncia o que ocorre explícita ou 

implicitamente no processo grupal. É a função denunciante das 

ansiedades, conflitos latentes do grupo, de toda sorte de dificuldades 

que enfrenta na realização da tarefa. Ele manifesta esses sentimentos 

porque o incomodam, sem se dar conta que suas dificuldades não são 

individuais, mas as sente como membro de um grupo. Se o grupo 

adere ao discurso deste membro, ouvindo-o e fazendo valer a sua voz, 

o grupo como um todo passa a enfrentar e resolver as dificuldades 
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grupais, e o porta-voz se torna líder da tarefa. O grupo passa a agir a 

partir de uma cooperatividade entre os seus membros. Entretanto, se o 

grupo não quiser ouvir o porta-voz, fazendo-o crer que a dificuldade 

narrada é apenas dele, o grupo passa a hostilizá-lo de modo sutil ou 

agressivo. Aos poucos o transformam em bode expiatório e o fazem 

crer que sua dificuldade é somente sua e a insistência em anunciá-la 

incomoda o trabalho do grupo. 

 Líder da Tarefa: Este papel opera quando o porta-voz é ouvido pelo 

grupo, levando-o a realizar a tarefa contando com a cooperatividade do 

grupo. O líder da tarefa se faz depositário dos aspectos positivos do 

grupo. Ele se encarrega de encaminhar a realização da tarefa, 

negociar com os conflitos inerentes ao processo de sua realização e 

buscar soluções para que o objetivo grupal se cumpra. 

 Bode expiatório: Todo o conteúdo que é negado pelo grupo é 

depositado neste membro depositário do conflito grupal. Ele é o 

depositário de toda expiação grupal, ou seja, de tudo aquilo sobre o 

que o grupo não quer saber. O bode expiatório assume as culpas do 

grupo, livrando-o dos conteúdos que provocam medo, ansiedade e 

outros sentimentos indesejáveis. O porta-voz pode se tornar bode 

expiatório, se o seu discurso no grupo for negado e o grupo eximir-se 

de culpa e depositar todos os males no enunciador. Neste caso, o 

grupo sustenta que a posição do porta-voz é somente sua e não do 

grupo como um todo. A migração do lugar de porta-voz para o de bode 

expiatório é um exemplo da circulação de papéis em um grupo.  

 Sabotador ou Líder da resistência: É a função de desviar o grupo da 

tarefa e dos objetivos comuns a serem alcançados por todos. O papel 

do sabotador da tarefa grupal é criar outras necessidades como sendo 

as mais importantes para o grupo no momento que deveria ser 

destinado ao cumprimento do objetivo. Ele puxa o grupo para trás, freia 

avanços e sabota as tarefas ao esboçar as melhores intenções em 

realizá-las, mas poucas vezes cumprindo-as.  

 Impostor: De igual modo ao sabotador, o papel do impostor é também 

desviar o grupo da realização da tarefa e da pré-tarefa. Este papel 
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assume a função de seduzir o grupo e desviá-lo do cumprimento dos 

objetivos em comum. 

 

Os diferentes papéis assumidos no grupo são resultantes de operações 

psíquicas conscientes ou inconscientes que visam a possibilitar ou dificultar a 

execução da tarefa. A técnica de grupo operativo propõe a presença e intervenção 

de um coordenador que indaga e problematiza os conteúdos psíquicos atuantes no 

grupo, com vistas a estabelecer algumas articulações entre as falas dos seus 

integrantes. Este movimento objetiva direcionar o grupo para a execução da tarefa 

comum e identificar as singularidades atuantes na execução das tarefas. 

 

2.2.2 O Coordenador no Grupo Operativo 

 

Os grupos passam por momentos de confusão ou indiscriminação, de 

discriminação e de integração. Frente a tais processos, as intervenções do 

coordenador de um grupo devem promover a passagem de um momento para outro. 

Neste sentido, Alves e Cunha (2010) salientam que o coordenador de um grupo 

operativo encaminha ao diálogo; auxilia os membros do grupo a transitarem pelos 

papéis; devolve as perguntas que lhe são feitas e desarma as dependências. 

A ele não cabe a coerção ou imposição de ideia alguma. O coordenador não 

toma partido e não deve voltar-se apenas aos aspectos cognitivos da tarefa, mas à 

subjetividade implicada na execução desta, como as emoções, sentimentos, toda 

sorte de material psíquico que emergem de relações tão próximas como são as de 

sujeitos reunidos em grupos. 

No grupo operativo, os sujeitos mostram sua subjetividade e conflitos 

psíquicos à medida que se constrói uma relação de confiança e intimidade entre os 

seus membros. O grupo, quando se reúne, sabe qual é a tarefa objetiva, o porquê 

de o grupo reunir-se e o que deve ser feito, porém, não se dá conta que além do 

objetivo do cumprimento da tarefa possui um outro, talvez o mais importante, que é 

a tarefa subjetiva que consiste em lidar com as ansiedades que são mobilizadas na 

realização da tarefa objetiva, aqui no caso do nosso estudo, a escrita das narrativas 

autobiográficas. 
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O coordenador é fundamental no manejo destas ansiedades. Sua escuta 

pode ser provocativa ao problematizar, levantar questões, propor cortes e rupturas 

nas falas dos membros do grupo. Além de escutar, Bastos (2010) aponta que o 

coordenador devolve o que escuta e com esse movimento desestabiliza os 

integrantes, se buscar surpreendê-los ao escutar suas próprias falas devolvê-las a 

eles. Essas desestabilizações proporcionam-lhes novas perspectivas e descobertas: 

 

O exercício da escuta possibilita torná-la cada vez mais apurada, auxiliando 
os coordenadores de grupos nas suas pontuações, sinalizações, na leitura 
do implícito, do latente, favorecendo desta forma a elaboração de conflitos, 
a transformação de modos de posicionamento frente ao próprio sofrimento, 
possibilitando insights e transformações significativas. (BASTOS, 2010, 
p. 167) 

 

Reiteramos que a coordenadora da Oficina da Linguagem não tinha estes 

pressupostos pichonianos como bússolas de suas intervenções. Ela perpassava e 

orientava as atividades do grupo pela Filosofia de Bakhtin conforme já explicitamos, 

todavia, no momento da análise dos dados deste estudo, identificamos a função 

exercida pelo coordenador do grupo operativo nas ações da coordenadora da 

Oficina da Linguagem. 

Uma vez assumidos os pressupostos de grupo operativo de Pichon-Rivière 

como balizadores da leitura e compreensão dos operadores psíquicos implicados na 

execução da tarefa grupal, estes apontam que a função de líder do grupo é exercida 

e ocupada alternadamente entre os membros do grupo, ela não é fixa e imóvel. 

Cada hora convém a um dos membros ocupar este lugar, a depender da trama 

psíquica implicada no momento da execução da tarefa, no que se refere às 

exigências no cumprimento do objetivo do grupo. 

O coordenador é uma figura imutável no grupo, já o lugar do líder circula a 

depender do grau de complexidade na execução da tarefa. O líder pode coincidir ou 

não com a função do coordenador no decorrer dos ciclos da execução da tarefa 

grupal. Portanto, líder de grupo e coordenador são figuras distintas. 

 

2.3 A OFICINA DA LINGUAGEM COMO UM GRUPO OPERATIVO  

 

No grupo da Oficina da Linguagem, visualizam-se estes operativos grupais 

pichonianos, uma vez que a tarefa explícita se configura como possibilidade dos 
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idosos conseguirem escrever as suas narrativas autobiográficas, e a tarefa implícita 

são os modos singulares e heterogêneos como cada integrante do grupo percebe os 

demais membros e os seus modos de funcionamento conscientes e inconscientes, 

no que diz respeito ao ritmo e às (im)possibilidades na execução da tarefa. 

É estipulado um prazo para as atividades dialógicas de leitura e outro prazo 

para as da escrita. O grupo despende aproximadamente o período do primeiro 

semestre de cada ano de trabalho, na construção de material disparador da escrita. 

Pré-textos aos seus textos escritos, acerca da temática elencada naquele ano para a 

escrita autobiográfica. Estes diversos textos são trazidos e lidos no grupo, no afã de 

suscitar o movimento da escrita. Este se constitui no momento da pré-tarefa grupal. 

No segundo semestre de trabalho sucedem as escritas individuais das 

narrativas que são trazidas para serem lidas pelos idosos a cada encontro do grupo. 

Suas histórias são lidas e os membros interferem dialogicamente criticando, 

inferindo, sugerindo mudanças (im)possibilitadoras de (re)significações e relações 

outras dos autores com os seus próprios textos. Ao submeterem seus textos à 

apreciação crítica dos demais membros do grupo, estes deixam de ser propriedade 

singular e assumem um caráter coletivo a partir da socialização da escrita. A tarefa 

está instaurada no grupo. 

Pichon-Rivière (1998) caracteriza o processo grupal como dialético, na 

medida em que é permeado por contradições. São justamente essas contradições 

que se configuram como sendo uma das tarefas primordiais do grupo operativo. 

Importante ressaltar as contradições e as impossibilidades na realização da 

tarefa no grupo operativo, pois de outro modo, faríamos uma alusão de que todas as 

misérias e males humanos podem ser dissipados em experiências grupais e esta 

afirmação é uma inverdade, quando se bordeia a dimensão da vulnerabilidade 

psíquica, emocional e afetiva a que estão afetos os seres de linguagem.  

É verdade que estas atividades dialógicas operativas propiciam oportunidades 

de vivências (re)inventivas dos conflitos e a negociação com eles, mas jamais o seu 

extermínio. Isto porque, existem os impossíveis concernentes ao que é demasiado 

humano.  

As vicissitudes do envelhecer não conseguem ser escamoteadas pela 

linguagem, tarefa impossível de ser realizada seja em um grupo ou fora dele. O que 

vimos sustentado acerca de um grupo dialógico-operativo é a propriedade deste 

tangenciar as questões concernentes a velhice e à vida, em atividades dialógicas 
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vinculares capazes de ofertar lugar e com-vocar sujeitos ao enfrentamento com a 

sua miserável condição de ser vivente.  

Os ensinamentos de Pichon-Rivière nos oferecem base para apontar a 

Oficina da Linguagem como um grupo em que cada integrante comparece com a 

sua história singular e cria com estas, uma história grupal própria, a de idosos que 

em sua maioria, carregavam junto a si o sonho de escrever. Muitos deles, 

conscientemente não se davam conta de terem o desejo da escrita de um livro e a 

partir das interações vinculares dialógicas, descobrem que este os acompanha 

desde tenra idade. 

Dentre outros operadores psíquicos atuantes no grupo que fisgam e 

determinam que os idosos permaneçam no grupo, como, por exemplo, sentirem-se 

aceitos pelo outro, sentimento de pertença e afiliação, a tarefa da escrita é a que 

sobrepuja aos demais anseios declarados, como os dados apontarão a seguir. 

Neste sentido, o grupo da Oficina da Linguagem é um grupo operativo nos termos 

de Pichon-Riviére. 

Como já referimos e aqui se torna oportuno reafirmar, a coordenadora do 

grupo da Oficina da Linguagem não procurou de antemão orientar-se pela técnica de 

grupo operativo, mas fundamentou suas atividades na Filosofia de Linguagem de 

Bakhtin, por ser uma fonoaudióloga vinculada a uma linha de pesquisa alicerçada 

sobre pressupostos sócio-históricos. Contudo, como estas duas concepções são 

interativas e sociais, os efeitos tanto desta filosofia como da operatividade 

pichoniana, despontam nas narrativas dos idosos.  

Frente a isto, o grupo operativo é apto a dialogar com a filosofia que orienta 

as atividades linguístico-discursivas da Oficina da Linguagem, uma vez que ambos, 

Bakhtin e Pichon-Rivière, subverteram os modelos de interação vigentes em suas 

épocas e se ancoraram em práticas sociais. Bakhtin criou o dialogismo a partir de 

questionamentos das duas orientações do pensamento filosófico linguístico de seus 

dias, as quais ele nomeia de subjetivismo individualista e objetivismo abstrato. 

Pichon-Rivière desenvolveu atendimentos em grupos operativos a partir da 

refutação do modelo de atendimento clínico individual da Psicanálise ortodoxa e da 

classificação nosográfica da psiquiatria clássica. 

Ambos os autores que escolhemos dialogar com o intuito de fundamentar as 

análises dos efeitos grupais nas mudanças narradas pelos idosos deste estudo, 

interessam-se pelos aspectos sociais na (re)negociação dos sujeitos com as suas 
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subjetividades e estabelecem uma interação dialógica com os paradigmas de suas 

épocas. Tanto Pichon-Rivière como Bakhtin elegem a seara do campo social e a 

dimensão da relação com o outro como possibilidade de interação e negociação 

com os conflitos imanentes aos seres de linguagem. 

Para finalizarmos este capítulo, convém indagarmos sobre como a 

compreensão dos operadores psíquicos atuantes em um grupo operativo pode ser 

incrementada pela Filosofia de Linguagem de Bakhtin. Da mesma forma vale 

perguntarmos como as atividades dialógicas exercidas em um grupo fundamentado 

na filosofia bakhtiniana podem se enriquecer com a teoria Pichoniana. 

Na sequência, será elucidada a Filosofia de Linguagem que orientou as 

atividades da Oficina da Linguagem.  
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3 A FILOSOFIA DE LINGUAGEM DE MIKHAIL BAKHTIN E DO SEU CÍRCULO 

 

Este capítulo objetiva apresentar a Filosofia de Linguagem de Bakhtin e do 

seu círculo, com ênfase nos conceitos de Dialogia e de Alteridade. A importância da 

averiguação destes conceitos neste momento do trabalho decorre do fato que foram 

por meio de interações dialógicas que os idosos desta pesquisa experimentaram 

mudanças em seus modos de “serem velhos” e de se relacionarem com a 

linguagem, ou seja, mudanças na relação dos pesquisados com as suas 

subjetividades e, portanto, com a vida. 

A Filosofia de Linguagem de Bakhtin lança luzes acerca do engendramento 

da subjetividade na e pela linguagem. Na percepção de Fiorin (2008), este filósofo 

russo é um dos pensadores mais fecundos do século XX. Sua Filosofia de 

Linguagem influenciou a Arte, a Literatura, a Filosofia, a Psicologia, a Psicanálise, 

a Linguística, a Fonoaudiologia, dentre outros campos da produção do 

conhecimento.  

Em Bakhtin, o sujeito é pensado pelo outro da cultura e só assim se torna 

pensante. Esse filósofo transcende tanto os aspectos subjetivos como os objetivos e 

positivistas vigentes em sua época, ao conceber o Homem como um ser pensante, 

crítico e cuja subjetividade transcende teorias. Ele assevera: 

 

Nenhuma orientação prática da minha vida no mundo teórico é possível: 
nele não é possível viver, agir responsavelmente, nele não sou necessário, 
nele, por princípio, não tenho lugar [...] este mundo teórico [...] não pode 
oferecer nenhum critério para a minha vida como agir [postuplenie] 
responsável, não pode fornecer nenhum critério para a vida da práxis, para 
a vida do ato, porque nele eu não vivo; e se fosse tal mundo o único, eu não 
existiria [...] no momento do ato, o mundo se reestrutura em um instante, a 
sua verdadeira arquitetura se restabelece, na qual tudo o que é 
teoricamente concebível não é mais que um aspecto. (BAKHTIN, 2010, 
p. 52 e 53)  

 

Do enunciado supra se depreende que Bakhtin atribui sentido aos atos 

humanos vinculados à vida e não sedimentados em teorias divorciadas do mundo 

prático. Ele sustenta que não são as explicações subjetivistas que dão vida aos atos, 

nem tampouco as sistematizações objetivistas que arquitetam a existência, mas o 

agir responsável, que se dá em trocas interlocutivas junto ao outro.  
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Gamburgo (2006), fonoaudióloga perpassada pela Filosofia de Bakhtin, 

salienta o papel da interação verbal junto a idosos que vivem em instituições de 

longa permanência, e utiliza o seguinte conceito para definir a linguagem:  

 

Considero a linguagem um componente essencial para a manutenção da 
saúde e de uma vida com qualidade, na medida em que todas as esferas de 
atividade humana pressupõem um contexto social e o uso da linguagem. 
Através dela o sujeito se constitui como tal, num processo que se 
desenvolve ao longo de toda a sua vida. Compartilhar com sujeitos idosos 
suas histórias, fortemente marcadas pelas experiências vividas, 
proporcionou-me a oportunidade de conhecer sujeitos social e 
historicamente situados [...] Portanto, a linguagem e a comunicação 
dialógica contribuem para promover a saúde integral e um envelhecimento 
salutar, permitindo ao sujeito significar a si e ao mundo, processo que não 
se interrompe com a chegada da velhice; ele continua até o último dia de 
vida. (GAMBURGO, 2006, p. 14) 

 

Tanto Gamburgo como Bakhtin apontam a linguagem como possibilidade do 

Homem se subjetivar e se relacionar com o outro. “É pela linguagem que o Homem 

mergulha no caldo da cultura e no mar da vida, rumo ao centro de sua própria 

história e discurso” (BAKHTIN, 1992, p. 388). O sujeito responsabiliza-se por seu 

discurso e por sua própria vida na linguagem e, por meio dela, a partir de atos 

responsáveis que o comprometem com seus semelhantes e o fazem ocupar um 

lugar de Ser necessário e imprescindível na história, pois apenas ele mesmo poderá 

realizar os feitos que tem para desempenhar. Não existe Homem sem linguagem e é 

na linguagem e por meio desta que o Homem se constitui como sujeito.  

Uma vez que é a linguagem o amálgama da subjetividade humana, esta não 

existe desatrelada das condições materiais da existência. A humanidade só existe 

porque é banhada de linguagem, e esta, por sua vez, é perpassada por ideologias. 

É na linguagem que as ideologias se ancoram, se veiculam e se disseminam. 

Ela apresenta-se como materialidade dos sistemas de referência, construídos 

historicamente, a que porta vozes sociais e ideológicas. Logo, as subjetividades 

engendram-se materialmente na e pela linguagem, e faz-se possível afirmar que o 

psiquismo é amalgamado pela materialidade da linguagem. É por ela que se faz 

possível mudar as condições materiais da vida dos sujeitos.  

No caso específico desta pesquisa, os idosos mudam materialmente suas 

relações com o envelhecimento pela e na linguagem, ao agir sobre ela e criar novos 

sistemas de referências e ideologias acerca dos modos de se viver a velhice. O 

próprio livro que escrevem, constitui-se como materialidade da ideologia que está 



 

 

39 

sendo reorganizada e questionada no grupo. Eles materializam questionamentos 

acerca de ideologias cristalizadas em torno do ser velho na cultura em que estão 

semioticamente banhados. 

Os velhos trabalham suas vozes nas atividades dialógicas na Oficina e 

passam a usá-las em situações fora dali, em toda sorte de relações que vem a 

estabelecer com o outro, seja no âmbito público ou privado, com reivindicações de 

olhares e medidas da sociedade em promoção de envelhecimentos dignos. Ao 

mesmo tempo em que podem exigir tomadas de posições sociais e políticas para a 

velhice, fazem-se ouvir e serem respeitados pelo outro a partir de ações que 

valorizem o processo do envelhecer. 

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin (2009) propõe reflexões 

sobre a natureza da linguagem. Nessa obra, o filósofo aborda a relação estreita 

existente entre a complexidade do mundo social e a singularidade do sujeito. 

Questiona-se acerca do objeto da Filosofia da Linguagem, em que ele consiste, qual 

é a sua natureza concreta e que metodologia adotar para estudá-lo. Ele enfatiza a 

natureza ideológica do signo linguístico, ou seja, a relação entre linguagem e 

ideologia, pois o objeto real da Filosofia da Linguagem para Bakhtin é sua natureza 

semiótica e ideológica, a linguagem enquanto sistema ideológico. 

Com o desejo de compreender o seu objeto de pesquisa, a linguagem da qual 

os humanos são constituídos, Bakhtin se lança a uma análise geral das duas linhas 

mestras do pensamento filosófico e linguístico de seu tempo. Nomeia a primeira de 

“subjetivismo idealista” e a segunda, de “objetivismo abstrato”. 

O subjetivismo idealista interessa-se pelo ato da fala, da criação individual 

como fundamento da língua. Nessa tendência, é o psiquismo individual o que 

constitui a fonte da língua. As leis da criação linguística, nessa orientação, são as da 

Psicologia individual e são tais leis que devem ser estudadas para que a linguagem 

seja compreendida, de acordo com ele. Esse filósofo da linguagem procura explicar 

as principais posições do subjetivismo idealista quanto à língua em quatro 

proposições: 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de 

construção que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da Psicologia 

individual. 
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3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 

artística.  

4. A língua, enquanto produto acabado, enquanto sistema estável (léxico, 

gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal como 

uma lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos 

linguistas com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto 

para ser usado. 

 

Bakhtin pontua que foi Wilhelm Humboldt quem estabeleceu os fundamentos 

do subjetivismo idealista, e que o seu pensamento influenciou toda a linguística por 

ele ser um dos mais notórios representantes dessa tendência do pensamento 

filosófico linguístico. O pensador russo aponta que as ideias humboldtianas 

constituem a expressão mais forte e profunda das tendências essenciais do 

subjetivismo individualista.  

Nos termos do subjetivismo idealista de Humboldt, poderíamos inferir que os 

termos velho, idoso, envelhecimento são autoengendrados, ou seja, não portam 

sentidos apriorísticos ideologicamente constituídos no seio de uma dada sociedade 

e cultura. É como se cada idoso pensasse e concebesse o seu envelhecimento per 

si, dependendo do seu próprio psiquismo e da sua consciência individual e singular, 

desvinculado e desgarrado do momento social em que vive. Como se fosse possível 

produzir discursos desatrelados das condições sociais e ideológicas em que se está 

banhado.  

A segunda orientação do pensamento filosófico linguístico tem em Ferdinand 

de Saussure, da escola de Genebra, o seu maior representante, e suas concepções 

de linguagem fundamentaram a Linguística moderna.  

De acordo com Bakhtin (2009), Saussure distingue os elementos da 

linguagem em La langue e La parole. A primeira refere-se ao sistema de formas, à 

própria língua, e a segunda, La parole, ao ato da enunciação individual da fala.  

O pai da Linguística moderna concebe a língua como absolutamente social. 

Para ele, a língua se opõe à fala como o social ao individual. Nas palavras de 

Amorim (2004), Bakhtin (2009) critica Saussure e a oposição língua/fala definida 

como uma oposição entre o social e o individual, e esclarece que esse é o próton 

pseudos de Saussure e de toda a tendência do objetivismo abstrato, que atrela suas 
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ideias ao espírito racionalista para o qual “a história é um domínio irracional que 

corrompe a pureza lógica do sistema linguístico” (p. 90). 

Para a segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico, o que faz da 

língua o objeto de uma ciência bem definida situa-se no sistema linguístico, no 

sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. Bakhtin assim 

distingue as duas orientações: 

 

Enquanto que, para a primeira orientação, a língua constitui um fluxo 
ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada conserva 
sua identidade, para a segunda orientação a língua é um arco-íris imóvel 
que domina este fluxo. (p. 79)  

 

Não importa, para a segunda orientação do pensamento, a condição real e 

concreta de interação verbal em que a palavra é enunciada, o sentido a ela atribuído 

pelo sujeito dentre o estoque de vozes sociais disponíveis na cultura. Nessa 

orientação, o sistema linguístico é independente do ato da criação individual e da 

sua intenção. Como característica desta segunda orientação do pensamento 

filosófico linguístico, Bakhtin aponta que o sujeito tem que tomar o sistema 

linguístico e assimilá-lo tal como ele é, ipsis litteris, e, em seu bojo, não há lugar para 

ideologias. Enuncia nesse sentido: “Na verdade, só existe um critério linguístico: 

está certo ou errado, além do mais, por correção linguística deve-se entender 

apenas a conformidade a uma dada norma do sistema normativo da língua” 

(BAKHTIN, 2009, p. 81).  

Bakhtin (2009) sustenta que, para o objetivismo abstrato, a lógica da história 

da língua é a lógica dos erros individuais ou dos desvios (p. 83), ou seja, um erro 

individual desemboca em uma norma linguística e a passagem de uma norma à 

outra se efetua fora do campo da consciência individual, é involuntária e 

despercebida. Esclarece que a cada época só pode corresponder uma única norma 

linguística. 

Como exemplo, o autor faz referência à passagem de uma forma linguística 

no germânico antes do século XVI, que conjugava Ich Was – Wir Waren com o 

alemão contemporâneo que conjuga Ich War – Wir Waren. Pretende com esse 

exemplo explicitar as transformações que a língua sofre por transgressões 

individuais imperceptíveis e, portanto, não corrigidas. Desse exemplo depreende-
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se, que foi pelas transgressões sofridas pela língua que o português assumiu o 

lugar do latim. 

Bakhtin com essas analogias assinala a divergência que existe entre as duas 

orientações da Filosofia da Linguagem: o subjetivismo individualista e o objetivismo 

abstrato. Para a primeira orientação, a essência da língua está na sua história, em 

que a lógica não é a da repetição de formas identificadas a uma norma, mas uma 

renovação constante e, para a segunda orientação, é justamente esse sistema de 

formas normativas que se torna a substância da língua.  

Questiona em que medida um sistema de normas imutáveis, como as da 

segunda orientação do pensamento, conformam-se à realidade linguística. Salienta 

que os representantes dessa orientação acentuam que o sistema linguístico constitui 

um fato objetivo externo à consciência individual e independente dela. Argumenta 

que afirmar que a língua, como sistema de normas imutáveis e incontestáveis, 

possui uma existência objetiva, é cometer um grave erro. 

O autor adverte para a necessidade de nos perguntarmos se a língua existe 

realmente para a consciência subjetiva do locutor unicamente como sistema objetivo 

de formas normativas e intocáveis. Questiona-se se o objetivismo abstrato captou 

adequadamente o ponto de vista da consciência subjetiva do locutor e se é 

realmente esse o modo de existência da língua na consciência linguística subjetiva.  

Ele responde a essa pergunta com o argumento que a consciência subjetiva 

do locutor não se utiliza da língua como de um sistema de formas normativas. Tal 

sistema é uma mera abstração produzida com dificuldade por procedimentos 

cognitivos bem determinados, e o sistema linguístico é o produto de uma reflexão 

sobre a língua, reflexão que não procede da consciência do locutor nativo e que não 

serve aos propósitos imediatos da comunicação. 

Nesse sentido, ainda afirma que, na realidade, o locutor serve-se da língua 

para suas necessidades enunciativas concretas. O que importa não é a forma 

linguística, mas aquilo que permite que a forma linguística figure num dado contexto, 

aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação concreta dada. 

“Para o locutor, a forma linguística não tem importância enquanto sinal estável e 

sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível” 

(BAKHTIN, 2009, p. 96). 

O pensador russo salienta que o processo de compreensão não deve ser 

confundido com o de identificação. Tratam-se de dois processos profundamente 
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distintos. O signo necessita de interpretação para ganhar sentido, só o sinal é 

identificado. O sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode substituir, 

nem refletir, nem refratar nada; constitui apenas um instrumento técnico para 

designar este ou aquele objeto ou este ou aquele acontecimento. O sinal não 

pertence ao domínio da ideologia; ele faz parte do mundo dos objetos técnicos, dos 

instrumentos de produção.  

Assim, o que ele sustenta é que o elemento que torna a forma linguística um 

signo não é sua identidade como sinal, mas sua mobilidade específica; do mesmo 

modo que aquilo que constitui a apreensão da forma linguística não é o 

reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu sentido particular, 

isto é, a apresentação da orientação que é conferida à palavra por um contexto e 

uma situação precisos, uma orientação no sentido da interlocução e não da 

imobilidade.  

Corrobora tal proposição afirmando que a assimilação de uma língua se dá 

quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento, pela 

compreensão, como no caso do ensino de uma segunda língua. É por isso que, para 

ele, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada 

tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a 

linguagem no sentido dos contextos possíveis de uso de cada forma particular. 

Exemplifica que, para o falante nativo, a palavra não se apresenta como um item de 

dicionário. A esse respeito, escreve: 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 2009, 
p. 95)  

 

O importante nesse contexto bakhtiniano é menos a correção da enunciação 

do que seu valor de verdade ou de mentira, seu caráter poético ou vulgar, etc. Esse 

autor esclarece que a língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo 

ideológico e vivencial. Sustenta que a separação da língua de seu conteúdo 

ideológico constitui um dos erros mais grosseiros do objetivismo abstrato, uma vez 

que a língua, para a consciência dos indivíduos que a falam, não se apresenta como 

um sistema de formas normativas.  
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O sistema linguístico tal como é construído pelo objetivismo abstrato não é 

diretamente acessível à consciência do sujeito falante, definido por sua prática viva 

de comunicação social. Bakhtin relata que a linguística elaborou seus métodos e 

categorias trabalhando com monólogos mortos, todavia, inclusive uma inscrição num 

monumento, constitui um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda 

enunciação é um elo da cadeia dos atos de fala. 

Bakhtin (2009) assume que a verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. Arremata 

que o objetivismo abstrato não sabe ligar a existência da língua com sua evolução 

ao concebê-la como sistema de formas que remetem a uma norma, e que esta não 

passa de uma abstração e só pode ser demonstrada no plano teórico do ponto de 

vista do deciframento de uma língua morta e do ensino de uma segunda língua.  

Ainda acompanhando as ideias do filósofo russo da linguagem, este se 

questiona se seriam os princípios fundamentais do subjetivismo individualista os 

corretos, os que conseguiriam tocar de perto a verdadeira natureza da linguagem, 

ou se a verdade estaria no meio-termo, entre as teses do subjetivismo individualista 

e as antíteses do objetivismo abstrato, constituindo um compromisso entre as duas 

orientações.  

Esse autor postula que a verdade se encontra mais distante de um meio-

termo entre as teses do subjetivismo individualista e as antíteses do objetivismo 

abstrato. Ele recusa tanto a tese como a antítese, ao conceber que a verdade 

encontra-se além, mais longe, em uma síntese dialética.  

Conclui seus questionamentos a respeito da real natureza da linguagem, em 

que ela consiste e qual é a sua natureza concreta, apontando que tal natureza não 

foi explicada pelo objetivismo abstrato e tampouco pelo subjetivismo idealista 

unilateralmente, mas a partir do existir, evento único singular, intransponível, 

irrepetível, responsável e responsível do ser no contexto emotivo volitivo da cultura. 

A real natureza da linguagem ocorre na relação, na dialogicidade, de acordo com o 

filósofo russo. 

A grande inovação trazida pelo autor é que a realidade da linguagem se 

constitui na interação verbal, no diálogo ininterrupto com o outro em eventos únicos 

e singulares. Nesse sentido, assinala que ao mesmo tempo em que a língua penetra 
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na vida, a vida também penetra na língua, e ambas modificam-se e são modificadas 

ininterruptamente. 

Bakhtin postula que a enunciação é de natureza social, pois não pode ser 

explicada a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. Sua conclusão 

sobre a natureza da linguagem é de que ela é de natureza social e ideológica, e o 

seu lugar privilegiado de existência é o diálogo: “A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui 

senão uma das formas mais importantes da interação verbal” (BAKHTIN, 2009, 

p. 127). 

O diálogo, em Bakhtin, é compreendido como toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja. Na Filosofia de Linguagem de Bakhtin, o diálogo é condição 

sine qua nom da existência humana e de relações intersubjetivas, o que conceitua 

como dialogismo. A dialogia de Bakhtin põe em discussão a monologia em qualquer 

forma que se apresente.  

Sobral (2012a) esclarece que a proposta do Círculo de Bakhtin de não 

considerar os sujeitos apenas como seres biológicos, nem apenas como seres 

empíricos, implica ter sempre em vista a situação social e histórica concreta do 

sujeito, que os situa em relações dialógicas.  

Os eventos únicos de interação dialógica em que os humanos se encontram 

ininterruptamente, como arquitetônica do ato e da alteridade, para Bakhtin, 

constituem-se espaços de luta entre as vozes sociais em agitados balaios e arenas 

discursivas com o outro, que se impõem como lugares de contradição. Nisso 

consiste a arejada e complexa arquitetura bakhtiniana (BRAIT, 2005) e, em Ponzio 

(2011), a verdadeira revolução bakhtiniana, que desloca o ponto de referência da 

visão e da construção do mundo calcada no eu para o horizonte do outro. 

Essas vozes sociais e singulares em que os sujeitos imergem são 

constitutivas das diferentes posições ideológicas que circulam numa dada formação 

social, as quais conflitam os sujeitos e os expõem à sua condição de incoerência e 

tensão. Há que se dialogar com esses outros, o outro social, e o outro meu 

semelhante. Faraco (1988) elucida o dialogismo bakhtiniano, afirmando: 

 

Dialógica é toda cosmovisão de Bakhtin: a ele parecem interessar todas as 
vozes; quer ouvi-las com atenção e quer com elas interagir, não num 
diálogo ingênuo e esquemático que se esgota na substituição sucessiva de 
locutores, mas numa interação em que a meta não é nem a imposição 
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dogmática de uma única voz, nem o relativismo duma coexistência acrítica 
de todas as vozes. (p. 24) 

 

Nesse contexto, a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam a estrutura da enunciação. A enunciação é socialmente dirigida. Sendo 

assim, os estratos mais profundos da sua estrutura são determinados pelas 

pressões sociais a que está submetido. O locutor que estrutura a atividade mental é 

tão social como a da sua objetivação exterior. Portanto, o grau de consciência, de 

clareza, de acabamento formal da atividade mental são diretamente proporcionais 

ao seu grau de orientação social. Assim, é certo que, sem uma orientação social de 

caráter apreciativo, ou seja, sem os ouvintes possíveis para quem se exerce apelo, 

não há atividade mental. A esse respeito, Bakhtin esclarece: 

 

A atividade mental do nós não é uma atividade de caráter primitivo, 
gregário: é uma atividade diferenciada. Melhor ainda, a diferenciação 
ideológica, o crescimento do grau de consciência são diretamente 
proporcionais à firmeza e à estabilidade da orientação social. Quanto mais 
forte, mais bem organizada e diferenciada for a coletividade no interior da 
qual o indivíduo se orienta, mais distinto e complexo será o seu mundo 
interior. (BAKHTIN, 2009, p. 115) 

 

Decorrente disso, podemos afirmar que a personalidade individual é tão 

socialmente estruturada como a atividade mental de tipo coletivista. Assim, a 

personalidade que se exprime apreendida do interior revela-se um produto total da 

inter-relação social. Bakhtin (2010) afirma que, quando a atividade mental se realiza 

sob a forma de uma enunciação, a orientação social à qual ela se submete adquire 

maior complexidade graças à exigência de adaptação ao contexto social imediato do 

ato da fala e aos interlocutores concretos. 

Bakhtin (2010) expõe que todo humano é responsável por suas escolhas e 

tem que responder a elas. Frente às múltiplas e heterogêneas vozes constitutivas da 

sociedade, cada ser é chamado a dialogar com elas e tomar partido. Não há álibi 

para a existência e, conforme ele, pelos atos da vida há que se responder. É desse 

modo que apresenta o Homem como responsável e responsível, ou seja, não lhe é 

possível culpar o acaso ou o destino pelo que lhe acontece. E é com atos que 

responde aos chamados incessantes que as situações cotidianas lhe apresentam e 

convocam a escolher e autorar suas decisões. Há que se dialogar com os 

enunciados que o precederam e engendrar os que o sucederão responsavelmente. 
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Como disse Miotello (2013): “ou eu tenho essa postura responsável e responsiva ou 

eu sou um impostor”. 

Ponzio (2012) descreve o diálogo na obra de Bakhtin como uma 

responsabilidade em responder ao outro, assegurando que desse ato responsável e 

responsivo o sujeito não tem como escapar. O mundo ao seu redor está impregnado 

de ideologias, mas com elas tem que dialogar, negociar, em uma variedade de 

sentidos que conflita e contrita o sujeito ao convocá-lo ao ato. 

Essa condição inacabada do ser, dividido e conflitado pela linguagem, 

inserido em um mundo heterogêneo e multifacetado, é que o remete à necessidade 

de relacionar-se dialogicamente com o outro. Se nossa natureza constitutiva como 

seres de linguagem se dá com o outro eu, o outro de mim, o outro de cada um 

(PONZIO, 2010), há que se manter relações ininterruptas com eles. Estar fora de 

interações verbais e dialógicas é estar morto subjetivamente. Não se ouvir a partir 

do outro e não escutá-lo é pura morte simbólica. 

Se o humano só se constitui como tal na e pela linguagem, e ela vem do 

outro, necessário se faz que esteja em interações dialógicas por toda a sua vida, 

para que não empobreça de sentidos e valores subjetivos. O estar junto ao outro 

enriquece a condição miserável de abandono a que o Homem é afeito e, para isso, 

situações de encontro entre humanos devem ser propiciadas.  

Para elucidar esse movimento que os idosos da Oficina da Linguagem 

fizeram em direção ao outro, é possível utilizar o conceito de Postupok, um Stup, 

como Bakhtin (2010) nomeia um passo arriscado, a-ser-riscado no caminhar, um 

ato, uma tomada de posição. O Postupok é um ato que caracteriza a singularidade 

em sua impossibilidade de ser substituído em seu dever de responder 

responsavelmente e sem álibi às demandas da vida. Assim o define: 

 

Postupok é um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, de fala, de 
ação, que é intencional, e que caracteriza a singularidade, a peculiaridade, 
o monograma de cada um, em sua unicidade, em sua impossibilidade de 
ser substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a partir do 
lugar que ocupa, sem álibi e sem exceção. (BAKHTIN, 2010, p. 10) 

 

O Postupok, então, implica dar um passo fora, o colocar-se fora, o achar-se 

fora de uma maneira única, absolutamente outra, não equiparável, singular. 

Extralocalizar-se transgradientemente no sentido de dar um passo fora de qualquer 

alinhamento, combinação, sincronia, semelhança, identificação. Afirmar sua verdade 
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Pravda, como entonação do ato. Esses são termos em russo, idioma em que 

Bakhtin escreve sua obra, para se referir a um ato do qual não se pode esquivar-se, 

por ser inafiançável e não endossável.  

Ao andar, o caminhante imprime marcas e deixa rastros dos seus passos em 

sua caminhada, os quais podem ser seguidos ou não, a depender da inspiração e 

confiança que suscitar no outro. O Postupok, em Bakhtin, constitui-se como esse 

monograma, como essa marca pessoal e indelével que o sujeito imprime à vida, 

marcando-a e decalcando-a com seus passos de modo singular e impreterível de 

ser. Dar um passo significa tomar uma atitude, ousar, assumir uma posição, autorá-la 

e endossá-la.  

Estes passos, traços, rastros, entonações e atos inafiançáveis diante do 

mal-estar da existência foram vividos no evento único Oficina da Linguagem, no 

compromisso estreito que os idosos firmaram uns com os outros e sem álibi para 

isto, da escrita de um livro a cada ano.  

Finalizamos este capítulo com as palavras de Augusto Ponzio, linguista 

italiano que propaga entusiasticamente a Filosofia de Bakhtin, com ênfase na 

interdependência entre o eu e o outro: 

 

Onde encontram palavras, encontram-se vozes de sujeitos em relações 
singulares... Na comunicação, tudo está em movimento... Linguagem não é 
só comunicação, mas é também modelagem... Ao falar ou escrever, o autor 
se encontra com outras vozes... Terminamos um texto escrito porque 
sentimos as vozes do outro, já que escrever é também dialogar. (PONZIO, 
2012, p. 72)  

 

Os dados desta pesquisa apontarão o encontro dialógico de palavras e de 

vozes singulares, estabelecidas entre os idosos no grupo da Oficina da Linguagem. 

Antes, porém, descreveremos o processo de envelhecimento e sentidos a ele 

atribuídos pela sociedade hipermoderna (BAUMAN, 2008), com o objetivo de 

destacar o peso ideológico de seus enunciados sobre a velhice e a linguagem, após 

as práticas dialógicas ocorridas no grupo. 
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4 DADOS E PROPOSTAS ACERCA DO ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

 

Meu saco de ilusões, bem cheio tive-o. 

Com ele ia subindo a ladeira da vida. 

E, no entanto, após cada ilusão perdida... 

Que extraordinária sensação de alívio! 

(Mário Quintana) 

 

O envelhecimento é fato incontestável no Brasil e no mundo. Segundo dados 

estatísticos sobre o envelhecimento da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (BRASIL, 2013), de acordo com as projeções das Nações 

Unidas, uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Um estudo 

feito por essa secretaria anuncia que, em 2050, haverá mais idosos que crianças 

menores de 15 anos no mundo. Indica, que em 2012, 810 milhões de pessoas 

tinham 60 anos ou mais, o que constituiu 11,5% da população global. Projeta-se que 

esse número alcance um bilhão em menos de dez anos e que duplique em 2050, 

alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global. 

O Brasil tem despontado, no cenário mundial, como uma nação 

envelhescente em decorrência dos avanços da ciência e da tecnologia, dos 

programas de controle da natalidade, dos avanços na medicina preventiva, na 

geriatria, na genética molecular, na farmacologia e das descobertas da indústria 

biotecnológica, bem como em função de medidas sanitárias que vêm garantindo a 

redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) aponta que será 

de 32 milhões o número de idosos brasileiros no ano de 2025, em contrapartida aos 

aproximadamente 23,5 milhões, em 2010. Em 1970, o país tinha 4,7 milhões de 

pessoas com mais de 60 anos; em 1980, já eram 7,2 milhões e, em 1991, a 

população de idosos cresceu para 10,7 milhões. As projeções são que, nas 

próximas quatro décadas, quase que quadrupliquem e atinjam o número de 58,4 

milhões, o correspondente a 26,7% da população brasileira, quando haverá um 

idoso para cada 13 habitantes no país. 

A expectativa de vida dos brasileiros que, em 1950, era de cerca de 50 anos, 

atualmente é de 75 anos e deve aumentar para os 81 anos até 2060. As mulheres 

continuarão vivendo mais que os homens e a expectativa de vida delas será de 84,4 

anos contra 78,03 dos homens, nas próximas quatro décadas. Conforme o IBGE 
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(2012), elas vivem em média 78,5 anos atualmente e eles 71,5 anos. Em 2050, o 

Brasil terá a sexta maior população idosa do mundo, ficando abaixo da China, Índia, 

Rússia, Estados Unidos e Japão.  

O IBGE (2012) divulgou ainda, por meio de indicadores sociais e 

demográficos, que a estrutura etária do país está mudando de forma rápida e que o 

grupo de idosos é um contingente populacional expressivo em termos absolutos e 

de crescente importância relativa no conjunto da sociedade brasileira. Daí decorre 

uma série de novas exigências e demandas em termos de políticas públicas de 

saúde e de inserção ativa dos idosos na vida social. 

Para Iacub (2011), nas últimas cinco décadas se produziu mais material 

teórico acerca do envelhecimento e da velhice que em todas as anteriores. Segundo 

este psicólogo social argentino, este movimento ocasionou um aprofundamento nas 

perspectivas teóricas, novas formas de indagações metodológicas e construção de 

hipóteses de trabalho mais precisas, a fim de fazer crescer os estudos sobre a 

temática. 

Birman (1995) é um dos autores que aborda o processo de envelhecimento 

populacional, sustentando que tal processo aponta para a necessidade do 

incremento de medidas sociais efetivas para os tempos da velhice: 

 

Assim, com o desenvolvimento tecnológico da medicina, que inventou nas 
últimas décadas múltiplos instrumentos para se confrontar com as 
enfermidades crônicas, a longevidade aumentou no Ocidente e transformou 
em muito os patamares históricos anteriores. Com isso, o volume da 
população idosa, no âmbito da população geral, adquiriu uma pregnância 
significativa, de forma a exigir para a velhice uma modalidade de 
preocupação e de interesses sociais até então inexistentes. (p. 37)  

 

Dessa mudança no cenário social resultam projetos e planos de intervenções 

no afã de atender a esse contingente de pessoas que envelhece. A velhice passa a 

receber um reconhecimento social por meio de documentos, planos, estatutos, 

políticas públicas voltadas a medidas em prol de envelhecimentos ativos e 

saudáveis. Como exemplo, já em 1994 é criado o Conselho Nacional do Idoso pela 

Lei nº 8.842/1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948/1996, e finalmente, em 01 

de outubro de 2003, pela Lei nº 10.741, é instituído o Estatuto do Idoso. Após sete 

anos tramitando no Congresso Nacional, o Estatuto foi aprovado em setembro de 

2003 e sancionado pelo Presidente da República no mês seguinte, ampliando os 

direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a Política 
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Nacional do Idoso, lei de 1994, que dava garantias aos velhos, o Estatuto coloca 

penas severas para quem desrespeitar ou abandonar os cidadãos idosos. 

Composto por 118 artigos distribuídos em VII Títulos, o Estatuto do Idoso 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2004. Nesse documento, constam políticas 

referentes à proteção dos direitos básicos dos idosos, como o direito à vida, à 

saúde, à educação, à habitação, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, à justiça, às 

políticas de proteção à cidadania, à liberdade, ao respeito e à dignidade, além da 

convivência familiar e comunitária. 

O Estatuto do Idoso assegura direitos sociais à pessoa idosa, indicando a 

relevância da criação de condições para promover a sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade, além de reafirmar o direito à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os documentos, planos, estatutos e políticas públicas voltados a 

envelhecimentos ativos são subsidiados pelo Plano de Ação Internacional para o 

Envelhecimento, resultado da II Assembleia Mundial do Envelhecimento, promovido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e realizado em Madri, em abril de 

2002. O documento Envelhecimento Ativo: uma política de saúde (WHO, 2005), 

elaborado pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), é um projeto de política de saúde que busca formular 

planos de ação que promovam um envelhecimento saudável e ativo.  

O termo envelhecimento ativo foi adotado pela OMS no final dos anos 90, do 

século XX, e abrange mais que um envelhecimento saudável. Por ele, entende-se o 

processo de oportunização das condições de saúde, participação e segurança do 

idoso, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

ficam mais velhas. Propõe a importância de as pessoas entenderem o seu potencial 

para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso de vida, participando da 

sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades.  

O documento especifica que a palavra ativo se refere à participação contínua 

nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Em um 

projeto que preconiza o envelhecimento ativo, as políticas e programas que 

promovem saúde mental e relações sociais são tão relevantes quanto aqueles que 

melhoram as condições físicas de saúde, pois o termo saúde refere-se ao bem-estar 

físico, mental e social, conforme a OMS, para além da ausência de doença. 
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O que os governantes buscam por meio do Plano de Ação Internacional 

para o Envelhecimento Ativo é explicitar que os idosos precisam manter-se 

autônomos e independentes durante o processo de envelhecimento. É nessa 

perspectiva que a interdependência e a solidariedade entre as gerações são 

enfocadas, objetivando que os sujeitos desenvolvam inter-relações não 

segregativas em um país em que os idosos transitarão mais intensivamente pelo 

cenário social nas próximas décadas. 

Esse plano aponta que a interdependência e solidariedade entre as gerações 

é uma via de mão dupla, e é junto a sujeitos jovens e velhos que se dão e se 

recebem sentidos para envelhecimentos ativos. A qualidade de vida que as pessoas 

terão quando idosas dependerá também da maneira como as gerações posteriores 

irão oferecer ajuda e apoio mútuos quando necessário. Então, cumpre refletir acerca 

dos aspectos preconizados para envelhecimentos ativos, como autonomia, 

independência, qualidade de vida e expectativa de vida saudável.  

O documento define autonomia como habilidade de controlar, lidar e tomar 

decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com as suas 

próprias regras e conveniências. A independência do idoso, nesse documento, é 

caracterizada como a habilidade de executar tarefas da vida diária e de viver em 

comunidade com alguma ou nenhuma ajuda dos outros. Já a qualidade de vida, é 

definida como “a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do 

contexto de sua cultura e do sistema de valores onde vive, e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHO, 2005, p. 14).  

O conceito de qualidade de vida incorpora a saúde física de uma pessoa, seu 

estado psicológico, seu nível de dependência, seus vínculos sociais, suas crenças e 

sua relação com características proeminentes do ambiente. Vecchia et al. (2005) 

ressaltam que esse conceito varia entre os autores; é subjetivo e dependente do 

nível sociocultural, da faixa etária e das aspirações pessoais.  

Minayo (2000) acrescenta que há uma noção polissêmica para o conceito de 

qualidade de vida e esclarece que o termo abrange muitos significados que refletem 

conhecimentos, experiências e valores tanto de indivíduos como de coletividades, 

sendo uma construção social com a marca da relatividade cultural. A autora assim o 

define: 
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Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 
social e ambiental, e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 
de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que uma sociedade 
considera seu padrão de conforto e bem-estar. (MINAYO, 2000, p. 2)  

 

Se o conceito de qualidade de vida é polissêmico, na velhice, ele pode 

assumir diversas dimensões. Isso porque, embora a sociedade estipule os marcos 

de idade – no Brasil, é considerada idosa a pessoa acima de 60 anos –, é 

importante perceber que a idade da velhice é relativa e não tem o mesmo significado 

para todas as pessoas.  

Importante problematizar o conceito de saúde da OMS, porque por vezes, ele 

se assemelha a um ideal inatingível. A ideia de saúde e de bem-viver parte da 

concepção de que se seguidas determinadas orientações provenientes do saber 

médico, não haveria doenças e os sujeitos seriam felizes e satisfeitos. Contudo, 

vivencia seu processo de envelhecimento de modo singular e heterogêneo, e 

inclusive as doenças ditas de velhos sofrem os efeitos dos discursos dominantes 

sobre a velhice. Como exemplo, cabe explicitar, que não são todas as mulheres na 

menopausa que necessitam ingerir hormônios. As sintomatologias neste e em outros 

ciclos da vida, são plurais.  

Nessa direção, Mascaro (2004) aponta que a velhice é vivida de forma 

heterogênea pelos sujeitos, não havendo um único modo ou sentido para ela. Cada 

um vive a experiência de envelhecer singular e subjetivamente, apesar de inserido 

na coletividade. As palavras de Mucida (2014) incrementam tal visão: “A forma como 

cada um capta sua „entrada‟ na velhice é sempre singular e marcada por um ponto 

não assimilável” (p. 36). 

Iacub (2011) define velhice assim: 

 

El término „vejez' es definido como la cualidad de ser viejo o también es 
aplicable a las personas que han vivido más tiempo que las demás, es decir 
que surge desde una comparación con el interior de una comunidad o de un 
grupo. (p. 38)  

 

Assim, depreende-se que a velhice não é estanque, pré-determinada ou 

única; diversas variáveis precisam ser levadas em consideração ao intencionar 

aproximar-se do fenômeno do envelhecimento. O desenvolvimento cultural, 

histórico, tecnológico, econômico de uma sociedade perpassará os padrões e as 
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concepções que os sujeitos nela inseridos assumem do que venha a ser qualidade 

de vida e bem-estar no envelhecimento. Dessa forma, conforme a economista 

Camarano (2013), a heterogeneidade do grupo de idosos, seja em termos etários, 

de local de moradia ou socioeconômicos, acarreta demandas diferenciadas para um 

envelhecimento ativo. 

Todavia, no entender de Minayo (2000), existe um modelo hegemônico de 

qualidade de vida que está a um passo de adquirir significado interplanetário dos 

valores preconizados no mundo ocidental, urbanizado e rico. Esses valores seriam: 

conforto, prazer, boa mesa, moda, utilidades domésticas, viagens, carro, televisão, 

telefone, computador, uso de tecnologias que diminuem o trabalho manual, consumo 

de arte e cultura, entre outras comodidades e riquezas (p. 3). A autora salienta que 

valores não materiais como amor, liberdade, solidariedade e inserção social, 

realização pessoal e felicidade, também constituem o que vem a ser qualidade de 

vida.  

Esses imperativos descritos, preconizados pelo mundo ocidental como 

valores que auferem qualidade de vida, impregnam os sentimentos e discursos dos 

idosos acerca dos modos como vivem suas velhices, ao estarem dentro ou fora dos 

padrões do que venha a ser alguém reconhecido aos olhos do outro na cultura. Ou 

seja, os bens que possuem, as viagens que fazem ou não, influenciarão na 

concepção de suas velhices. 

Exemplo de vozes sociais que engendram modos hegemônicos de 

envelhecer os quais tatuam os idosos com seus discursos é o enunciado de uma 

idosa da Oficina da Linguagem que não gosta de ser chamada de velha, pois 

associa tal palavra a um objeto pronto a ser lançado no lixo. Ao enfrentar o sentido 

apriorístico atribuído a essa palavra pela cultura, no balaio de vozes com outros 

idosos do grupo, permite-se o uso do termo com outros sentidos para além do que é 

para ser jogado no lixo, mas como um bom vinho a ser degustado ou uma obra de 

arte rara envelhecida pelo tempo. 

Deste modo, são diversos e muitas vezes difusos os significados para o 

envelhecimento que são sociológica e ideologicamente constituídos. Isso em razão 

de o processo de envelhecimento diferir entre as culturas e nelas não serem 

equânimes os valores atribuídos ao velho e ao novo. Willig (2012) nomeia o 

processo de envelhecimento de Curso de Vida e afirma que “o mais importante 

conceito do Curso de vida é de que a idade não é apenas um ponto cronológico, 
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mas possui um significado sociológico e introduz uma compreensão subjetiva sobre 

a natureza temporal da vida” (p. 19). 

Nesse sentido, aponta Berberian (2007) que o tempo é um importante fator 

de transformações, porém isso não significa que ele possa ser, a priori, tomado 

como sinal de avanço ou evolução, tampouco de atraso (p. 25). É o mesmo sentido 

dado ao tempo por Biaggio (1988), de que este em si não é uma variável 

psicológica. Vai depender de como o sujeito vive seus anos de vida, qualitativa e 

subjetivamente, das experiências e vivências que têm ao longo dos anos, e não 

apenas diz respeito à data de aniversário que comemora no calendário todos os 

anos. Sujeitos de uma mesma idade não são iguais, o que corrobora a 

possibilidade de vivências heterogêneas durante o processo do envelhecimento, 

conforme apontado na diversidade das histórias de vida dos idosos da Oficina da 

Linguagem. 

É a autora supracitada que ainda ressalta que ser velho não é uma garantia 

de certezas ou soluções, assim como a juventude não é marcada por indefinições e 

inconsistências necessariamente. O sentido dado ao envelhecimento vai depender 

de como o velho vive de forma singular a sua velhice em dada cultura e das 

posições discursivas e materiais em que está imerso.  

Como exemplo da diversidade discursiva em torno do envelhecimento, 

Beauvoir (1970) pontua que o lugar dado à pessoa idosa varia entre as culturas e os 

momentos históricos. Ela assevera que, nas culturas em que a autoridade dos 

velhos continua a se afirmar, isso ocorre pelo desejo de a comunidade querer 

manter as suas tradições por meio deles. Ou seja, vai depender do lugar dado nos 

discursos pelo outro da cultura às (im)possíveis qualidades de vivenciar os 

envelhecimentos. 

A escritora cita a China como exemplo de país que valoriza os seus velhos e 

os eleva hierarquicamente à posição de autoridade. Ensina que, na literatura 

chinesa, a velhice é associada à sabedoria e nunca à desgraça ou à decrepitude. 

Essa posição discursiva da sociedade chinesa orienta e avaliza os lugares a serem 

ocupados pelos idosos no seio de sua cultura, ou seja, de seres sábios e 

respeitáveis.  

Beauvoir (1970) refere que o povo judeu também tratava, na antiguidade, com 

respeito os mais velhos, os quais eram considerados porta-vozes de Deus. Para 

constatar esses apontamentos de Beauvoir, basta ler o Velho Testamento para 
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identificar o lugar atribuído aos patriarcas na cultura hebraica. Entretanto, na maioria 

das mitologias, a velhice é tratada sob o ângulo do conflito de gerações, no qual a 

juventude obtém vantagem. Os deuses gregos são fortes, possuem corpos jovens e 

são imortais. A mitologia grega retrata seres que desejavam encontrar a eterna 

juventude e a imortalidade.  

Relativamente à questão das diversidades discursivas acerca do 

envelhecimento, Kamkhagi (2008) cita que o poeta Hesíodo, ao descrever a origem 

do universo, retrata a velhice a partir das forças negativas da vida. Já, para Homero, 

a velhice podia expressar sabedoria, bondade e vigor.  

Beauvoir (1970) nos lembra que em A República, Platão apregoa o respeito 

aos mais velhos nas leis da “Cidade Ideal” e na Grécia, e, referentemente aos 

negócios públicos, não se confiava nos jovens. Afirma que em Atenas, a idade 

mínima para tornar-se membro do Conselho ou ainda ter um posto de funcionário 

era de 30 anos; mas, para fazer parte da Assembleia num tribunal de arbitragem, 

era necessário ter, ao menos, 60 anos. Era também honroso o neto receber o nome 

do avô.  

Pelas vozes das autoras citadas constatamos os mais variados espaços 

sociais que o idoso ocupou ao longo da história; momentos e situações de prestígio 

e outros de depreciação de sua imagem e função na sociedade em que se insere, o 

que evidencia que o entendimento que dada cultura tem dos idosos, os convoca a 

ocupar os lugares sustentados por tais discursos. 

Beauvoir (1970) justifica o descrédito e a desvalorização que os idosos são 

vítimas pela postura da sociedade tecnocrática, a qual desconsidera o saber 

acumulado com a idade. Nela, a velhice não tem prestígio, pois, com o passar dos 

anos, advém uma desqualificação: os valores associados à juventude é que são 

cultuados, como força física, virilidade, possibilidade de responder aos padrões de 

beleza. A autora apresenta a velhice como uma misteriosa face do horror, que 

carece ser negada, rechaçada pelas sociedades que cultuam a juventude, 

potencializando valores de produtividade e vigor. Para ela, a velhice é uma ironia. 

Essa visão é corroborada por Mascaro (2004) ao destacar que: 

 

O mundo atual celebra os valores, o comportamento, a aparência e a moda 
dos jovens. Nunca se cuidou tanto do corpo e da aparência física como 
agora. Um corpo bonito, bronzeado, esbelto, ágil, saudável e, 
principalmente, jovem é exibido com prazer. Nega-se o envelhecimento, 
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combatendo, encobrindo e recalcando seus sinais mediante inúmeras 
estratégias e disfarces. Assim, ninguém quer ser ou parecer velho, e um 
dos maiores elogios que se pode fazer a uma pessoa é justamente dizer 
que ela parece ser mais jovem do que a idade que tem. (p. 21)  

 

Neste ponto, cumpre apontar que é com os conteúdos semióticos 

concernentes à velhice na contemporaneidade que os idosos têm que dialogar. Em 

uma sociedade alicerçada em um modelo neoliberal capitalista, em que o homem é 

visto como mercadoria ou próprio bem de consumo (BAUMAN, 2008; DEBORD, 

1997; LIPOVETSKY; SERROY, 2011), o ser velho se insere numa cadeia 

enunciativa de sentidos atrelados ao que não tem valor. 

É então que ao se compararem a um bem impróprio ao consumo, que os 

idosos assumem posições discursivas perpassadas pela noção de menos valia 

veiculada pela ideologia que valoriza a produtividade. Ao constatarem que não 

podem produzir bens de consumo e tampouco suas produções são desejáveis no 

seio desta sociedade, dela se excluem subjetivamente. 

Chauí (1994), neste sentido, aponta que na sociedade capitalista, a velhice é 

oprimida, banida, e os valores relativos às lembranças são recusados. Este modelo 

de sociedade desarma o velho e mobiliza mecanismos de opressão à velhice ao 

preterir as lembranças e privilegiar os discursos da contemporaneidade. Ela salienta 

que em tal cultura ser velho é lutar para continuar sendo Homem, e, de acordo com 

ela, a velhice não existe para si, mas somente para o outro e este, por sua vez, é um 

opressor.  

Do ponto de vista da autora Ecléa Bosi (1994), na sociedade capitalista, o 

velho é objetalizado, na medida em que deixa de se assumir como um trabalhador 

produtivo. Para ela, os idosos não têm voz nesta sociedade que atrela o ser ao seu 

fazer e lhe aufere um sentido utilitarista. 

Se os velhos estão recolhidos aos aposentos e retirados do cenário social que 

prima pela funcionalidade e a produtividade, a ideologia acerca da velhice contorna 

sentidos como os da não serventia e da descartabilidade, que, nas palavras da idosa 

do grupo, servem para serem jogados fora. 

Para Fiorin (2008), Bakhtin desvela que a circulação das vozes na formação 

social está submetida ao poder. Sendo assim, os discursos a respeito do 

envelhecimento se dão em um embate entre os enunciados sociais a respeito do 

que seja o velho na atualidade, e o que os idosos depreendem desses enunciados. 
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Nesse embate, na arena de vozes sociais em que se situam, hão que responder 

responsavelmente aos seus atos discursivos, e sem álibi para isso. Dessa forma, 

como para Bakhtin as vozes que aparecem nas relações dialógicas são sociais e 

singulares, pelo fato de o individual ser coletivo e vice-versa, as concepções dos 

idosos referentes à velhice atrelam-se às vozes do grupo social a que pertencem, ao 

mesmo tempo em que as singularizam. 

Esse pensamento de a velhice vir do olhar do outro e da boca do outro, é 

validado pela antropóloga Guita Debert (2004), ao se aperceber da criação de nova 

linguagem em oposição às antigas formas de tratamento dos velhos e aposentados 

na cultura contemporânea. “Nela, a velhice alcança visibilidade: a terceira idade 

substitui a velhice; o asilo passa a ser chamado de centro residencial, o assistente 

social, de arrumador social e a ajuda social ganha o nome de gerontologia” (p. 61).  

Segundo Kamkhagi (2008), quando a sociedade procura escamotear e jogar 

para as bordas marginalizantes tudo o que é concernente à velhice, assim o faz 

numa tentativa de afastar o que o termo velho, na nossa cultura, traz de proximidade 

da morte. A palavra velho soa como palavrão, xingamento e maltrato.  

Mas, as marcas da velhice são escancaradas no corpo. Ele anuncia e 

denuncia que a “mercadoria” está imprópria para o consumo. As rugas, as pelancas, 

a desaceleração nos movimentos evidenciam a partir do olhar do outro, que esses 

corpos estão fora de série na linha de montagem de corpos perfeitos e sarados, na 

cultura capitalista. 

Oportuno se faz refletir sobre a curiosidade do termo escolhido pela cultura 

atual para fazer referência aos corpos modelados nas academias e engendrados 

pelos imperativos sociais, que precisam de tratamento frente a tamanhas exigências 

impossíveis de serem deliberadas à maior parte dos mortais. Nesta sociedade 

medicalizada, urge sarar os corpos a partir de banhos de linguagem que revistam os 

furos simbólicos escamoteados pela aparência. Há que se questionar o termo 

sarado, no sentido de entrar na “fôrma” apregoada pela cultura do belo. Em que 

fôrma há que se entrar e o que há para ser sarado? Afinal, o que está doente?  

Neste sentido, cita Mucida (2014), que o corpo da velhice é olhado, tocado, 

vasculhado por inúmeros exames e é palco de diversos sintomas. Muitas vezes, o 

idoso é pouco olhado, pouco visto, a não ser quando o corpo, sobretudo doente, 

toma a cena. Em suas palavras, adoecer pode ser uma maneira de obter a atenção, 
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o olhar e o cuidado do outro. Para ela, alguns idosos, só são escutados, olhados, 

tocados e tratados quando estão doentes. 

Se existe algo que seja imanente à velhice é a decrepitude dos corpos. O que 

anuncia a chegada da velhice é o corpo. É pelas marcas do corpo que aparecem 

diante do olhar do outro que os sujeitos se reconhecem como velhos. É por ele que 

vem a notícia de que se está envelhecendo, denunciado pelo olhar do outro que 

cede lugar no ônibus, muda a forma e o pronome de tratamento de você para 

senhor, lugares outros reconhecidos e ofertados pela sociedade que avassala a 

subjetividade do que se torna visivelmente velho a olho nu. Essas formas de 

tratamento desestabilizam o sujeito envelhescente de um território conhecido, 

transportando o corpo para um lugar outro, o qual vai sendo demarcado pelas rugas, 

cabelos brancos, diminuição dos movimentos físicos, enfim, o que remete ao limite.  

Portanto, em uma cultura que determina o corpo ideal com o qual se deve 

transitar e se revestir, a fôrma em que se deve entrar, o corpo velho encontra-se fora 

dos padrões preconizados e apregoados como belo e bom, o que emblema os 

idosos os quais passam a responder dessa posição discursiva ao desqualificarem e 

desejarem retirar seus corpos da cena social.  

É irrefutável que o corpo na velhice sofre as vicissitudes do tempo. Nesse 

sentido, Côrte, Goldfarb e Lopes (2009), gerontólogas do programa de Estudos Pós-

graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) esclarecem 

que é previsível sentir-se frágil e desamparado em diversas situações ao longo da 

vida. No entanto, é fato que a fragilidade física seja mais intensa e definitiva na 

velhice. A pele perde o viço, os olhos já não enxergam o que outrora viam sem o 

auxílio das lentes, os movimentos se tornam menos ágeis, as rugas se instalam 

como denúncia de que se envelheceu, e essa velhice aparece diante do olhar do 

outro.  

Na mesma direção, o antropólogo Le Breton (2003) defende que o sentimento 

de envelhecer vem da percepção de um corpo que muda a partir do olhar do outro. 

Esse autor diz que o corpo muda e se expõe aos valores da cultura, que, com suas 

ideologias, julga e destina os lugares reservados a esses corpos; preferencialmente 

fora da exposição de seus olhares, nos aposentos. 

Como escreveu Gabriel García Márquez, em Memórias de Minhas Putas 

Tristes, “por dentro, ninguém sente que envelheceu, mas, por fora, todo mundo vê”. 

A atriz Maitê Proença corrobora a constatação de García Márquez em sua peça 
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intitulada À beira do abismo me cresceram asas, ao enunciar: “Eu sou o lado avesso 

da velhice que você vê”. 

É indubitável que a velhice aparece no corpo, contudo, este é efeito de 

linguagem. Existem sentidos apriorísticos atribuídos pela cultura que marcam cada 

corpo com linguagem e discurso muito antes do sujeito dar-se conta que tem um 

corpo. O corpo, então, se atrela a sentidos previamente nomeados e, assim sendo, o 

conflito com a imagem vai além das modificações vistas no espelho como rugas ou 

cabelos brancos, mas do (des)encontro com o outro que situa o velho na ordem 

social estabelecida. 

A esta altura, convém retomar que concebemos, neste trabalho, a velhice 

como posição discursivo-ideológica, imersa em um caldo cultural que anuncia, em 

alta e brava voz, os imperativos desejáveis em seu seio. Desse modo, o idoso, 

banhado nesses discursos, é afeito a essas posições discursivas e com elas 

chamado a dialogar em situações de interação verbal, como referido no capítulo 

anterior. Isso porque ideologias são passíveis de serem (re)significadas e autoradas 

pelos sujeitos singulares e responsáveis, que são convocados a optar pelas vozes 

que endossam e pelas quais refutam, ou seja, serem responsíveis a elas. 

É por essas razões que salientamos que os documentos, propostas, planos, 

estatutos e leis contemplam aspectos genéricos e homogêneos do envelhecimento, 

como os físicos, os orgânicos e os sociais.  

Para além dos anos cronológicos acrescidos pelo desenvolvimento da ciência 

à vida, há que se sugerir medidas que acrescentem vida aos anos. A proposta de 

escrita de narrativas autobiográficas no momento do envelhecimento pode 

configurar-se como uma delas.  

Com essas afirmações não se pretende dizer que o momento do 

envelhecimento é o melhor da vida, em que tudo é possível, em que não haja 

dificuldades reais impostas por um corpo que apresenta marcas de desgastes e, em 

alguns casos, dores emocionais quase impossíveis de serem simbolizadas. O que 

se apresenta nesta pesquisa como proposta é possibilitar a ampliação do espectro 

simbólico de inter-relação com as vozes sociais que apregoam o que é ser velho na 

cultura, visões homogêneas do envelhecimento como decrepitude, tempo de findar 

projetos, desejos e sonhos. 

Até porque, para além das marcas do envelhecimento que estão decalcadas 

no corpo biológico como os aparentes sinais dos desgastes físicos com a perda do 
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corpo ideal, há também as perdas referentes às transformações na relação com o 

outro, em fraturas estabelecidas em certos laços sociais, quando os sujeitos se 

retirarem de certas cenas públicas outrora ocupadas. 

O processo de envelhecimento que culmina com a morte e passa pela 

velhice, é determinado por uma conjunção importante de diferentes modificações e 

perdas que tocam os laços sociais, o corpo e a imagem. Estas modificações impõem 

um trabalho de luto, concernente a saber o que se perde e o que se ganha. Deste 

modo, suportar os limites dessas modificações pode não implicar em decrepitude, 

mas em um momento de se conseguir fazer substituições e novos acordos.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a velhice é efeito de discurso; é um 

momento no qual prevalece um enfraquecimento e um afrouxamento dos laços 

sociais, variável para cada sujeito, que impõe e convoca à criação de novas formas 

de atualizar o passado, enlaçando-o ao presente e ao futuro. 

Nestes termos, Mucida (2014) afirma que apesar da velhice, o psiquismo e o 

desejo não envelhecem, pelo fato da sexualidade adulta carregar as marcas da 

sexualidade infantil. O que muda, são as maneiras de realizar os desejos. Inclusive, 

no que se refere aos sintomas de velhos, estes não existem sem um sujeito, por 

tratar-se de manifestações singulares na relação com o outro. 

Então, em conformidade com Mucida (2014), podemos entender a velhice 

como parte do processo de envelhecimento, variável para cada sujeito, mas efetivo, 

no qual se confluem diversas perdas e modificações, reais e necessárias, sem 

promessa de ganhos, que tocam o corpo, a imagem e os laços sociais. E ainda, que 

“a velhice é isso que irrompe, faz corte e impõe o tempo de compreender” (MUCIDA, 

2014, p. 38). 

Assim, cada um envelhece de seu próprio modo. Não existe a velhice, mas 

diferentes velhices já que estas não existem sem a subjetividade. Afinal, como 

aponta Volich (2009), os corpos até podem ser retirados para os aposentos, todavia 

para o desejo não há aposentadoria. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Será apresentado o roteiro do processo da coleta e da interpretação de 

dados. 

 

5.1 CENÁRIO DA PESQUISA  

 

Este estudo, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Tuiuti do Paraná 

sob o número 102/2008, foi realizado junto a um grupo de idosos participantes de 

uma Oficina de Linguagem e se desenvolveu em uma unidade básica de saúde na 

cidade de Curitiba. O grupo se reúne em encontros semanais com duração de duas 

horas e se propõe a atividades socioverbais que culminam com a realização da 

tarefa da escrita de um livro a cada ano.  

Trata-se de um trabalho vinculado ao programa de Mestrado e Doutorado em 

Distúrbios da Comunicação e à graduação em Fonoaudiologia da UTP. 

 

5.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram desta pesquisa treze idosos que frequentam o grupo da Oficina 

da Linguagem de dois a oito anos. Eles serão referenciados pelas sílabas: AR; AS; 

EL; JA; JU; KY; MA; MI; MT; TE; TH; VA e Y. Um breve histórico de suas vidas é 

relatado a fim de situar as mudanças em suas relações com a linguagem e com a 

velhice, após as interações sociointerlocutivas em um grupo dialógico-operativo. 

Isto porque, se Pichon-Rivière (1998) sustenta que quanto maior for a 

heterogeneidade entre os membros do grupo maior é a homogeneidade grupal na 

execução da tarefa, impõe-se a necessidade e a relevância de um breve histórico 

sobre as condições de relação dos idosos com a linguagem e com a velhice a fim de 

destacar a heterogeneidade das histórias singulares, que contribuíram para a 

execução da tarefa. 

É justamente o encontro das diversidades destas histórias, que em interações 

dialógicas e negociadas entre si, viabilizam a execução da tarefa da escrita e 

publicação de um livro ao final de cada ano de atividades do grupo.  

Convém esclarecer que os idosos que participam do grupo há mais tempo, 

contam mais detalhes as suas histórias de vida, provavelmente pelo fato de terem 
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estabelecido uma relação de proximidade com a pesquisadora, que estreitou laços 

afetivos ao longo do tempo de convivência com eles. 

As heterogêneas histórias dos sujeitos são as seguintes: 

AR:  Tem 82 anos, é divorciada, mora com uma filha e duas netas. Possui o 

nível fundamental incompleto. Foi criada no sertão alagoano por um avô 

que chama de Dindinho, e declara sentir-se inferior aos demais 

membros do grupo por não ter tempo de estudo formal elevado e ter se 

privado severamente de condições materiais na infância, relatando 

inclusive ter passado fome. Veio para Curitiba na juventude, onde 

trabalhou como doméstica e cuidou de crianças. Ela participa da Oficina 

desde o ano de 2007, há sete anos. Ao início de cada ano, quando o 

tema para a escrita era escolhido pelo grupo, AR anunciava que se 

sentia incapaz de dar conta da tarefa. Lá por uma certa altura do 

andamento dos trabalhos, por volta do terceiro ano que ela fazia parte 

do grupo, uma amiga sua, a TH, que também compõe o grupo, denuncia 

que era ela quem escrevia as histórias de AR até então. As dificuldades 

de AR com a linguagem são escancaradas para o grupo, convocando-a 

ao enfrentamento e negociação com este conflito. 

O grupo todo paralisa as atividades neste dia da denúncia e se volta à 

escuta e ao acolhimento dos entraves desta idosa. Esta, por sua vez, 

anuncia que deixará o grupo sob o pretexto de não se sentir capaz de 

realizar a tarefa da escrita autobiográfica. 

Neste caso, TH, sua amiga desde muito tempo e inclusive desde antes 

de compor o grupo, ocupa a posição de Porta-voz das dificuldades de 

AR. TH denuncia o papel que ela vem exercendo de executar a tarefa 

pela outra, e expõe a dificuldade da amiga em escrever. Possivelmente, 

TH a denuncia para o grupo, por sentir-se incomodada em realizar a 

tarefa de outrem. 

De Porta-voz, logo se desloca ao papel de Bode Expiatório, pois é 

hostilizada por AR e se torna alvo de sua agressividade. Em seguida, TH 

abandona a posição de Bode Expiatório e migra para a de Líder da 

tarefa, ao ser ouvida pelo grupo que une sua voz a dela rumo a auxiliar 

AR a escrever suas próprias narrativas e com isto, conseguir realizar a 

tarefa grupal. 
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De impostora, que tem discurso e prática discrepantes, AR se torna 

responsável e responsível por seu desejo de permanecer no grupo e, 

para isto, tem que cumprir com o objetivo grupal da escrita. Visando a 

este intuito, continua a contar com o auxílio de membros do grupo, só 

que agora, de um lugar de quem escreve e autora as próprias histórias 

responsavelmente. 

Após tal enfrentamento do conflito, AR passa a se posicionar e ter voz 

em casa, frente a sua filha e netas. Enuncia em um dos encontros da 

Oficina: “Minha letra pode ser feia, mas eu tenho conteúdo”, ao se referir 

à queixa de seus familiares que sua letra é feia e ilegível. 

Ousamos inferir que devido a um membro do grupo desbancar AR 

publicamente, este ato lhe aufere autoria e legitima sua voz, dentro e 

fora do grupo. Nos termos de Pichon-Rivière, o grupo cooperou com ela 

para que conseguisse realizar a tarefa, a partir do desempenho de um 

papel diferenciado desta vez. AR conseguiu articular seu ECRO singular 

com o grupal, para que superasse os obstáculos individuais e realizasse 

a tarefa grupal da escrita. 

 

AS:  É uma mulher de 66 anos que participa do grupo há três anos, desde o 

ano de 2011. Mora com uma filha e é viúva. AS tem nível superior 

completo com pós-graduação. É contadora de histórias, palestrante, 

voluntária, escreve poemas. Mostra-se desinibida durante as atividades 

do grupo. 

 

EL:  Tem 66 anos, é do sexo feminino, e está no grupo desde o ano de 2010, 

há quatro anos. Natural do estado do Espírito Santo, mudou-se para São 

José dos Campos e depois para Curitiba após o seu divórcio. EL relata 

uma história de submissão ao marido e de libertação após separar-se 

dele. Isto porque foi estudar, cursou Pedagogia, lecionou por muitos 

anos e atualmente está aposentada. Mora com um filho e pratica 

voluntariado em asilo. Também participa de atividades vinculadas à sua 

religião, frequenta cinemas e diariamente, vai a uma academia de 

ginástica. 
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JA:  Tem 81 anos e é um dos homens mais antigos frequentadores do grupo. 

Refere perceber que sua história de vida é diferente dos demais 

membros do grupo por ter frequentado a escola por um período restrito 

de tempo e ser caipira da roça, como cita. Atualmente desfruta de uma 

condição financeira que o permite viajar, fazer cruzeiros, frequentar 

bailes e outras atividades sociais. Reside sozinho e afirma usufruir do 

modo que encaminha a sua rotina. JA desde que participa do grupo, 

narra uma história difícil de casamento e divórcio, em que se sentiu 

desvalorizado e desmerecido pela companheira, quando enfrentava um 

momento de revés na vida. Inclusive, durante a escrita do livro, a partir 

das fotografias, trouxe uma foto furada, de onde arrancou a figura da ex-

mulher. Este furo é apontado pelo grupo como algo ainda não 

simbolizado em sua vida. Ele é divertido e suas falas, no grupo, portam 

um tom de deboche, sendo claras e objetivas. Ele constantemente 

enuncia que os idosos que frequentam a Oficina da Linguagem 

diferenciam-se dos que não frequentam, pois são mais críticos e sabem 

o que querem. Afirma que o “Asilo da Giselle” é melhor do que os outros. 

Brinca, ao se referir à Oficina da Linguagem como asilo. 

 

JU:  É a mais jovem idosa do grupo que, aliás, pelos critérios de classificação 

de envelhecimento no Brasil, ainda não atingiu a idade dos 60 anos, e, 

portanto ainda não é idosa de acordo com o discurso oficial. JU 

enfrentou um divórcio durante o período que participa do grupo, desde o 

ano de 2012. Atualmente reside sozinha e cursa o nível superior. Ela 

refere que o grupo curou as suas feridas emocionais. 

 

KY:  De nacionalidade japonesa, esta idosa chegou ao grupo há dois anos, 

no ano de 2012. Tem 75 anos e reside com uma irmã também solteira 

como ela. É pastora evangélica aposentada. Refere ter cometido muitos 

erros no passado que gostaria de poder retificar. KY é reflexiva, 

questionadora, e faz intervenções de âmbito filosófico no grupo, 

chegando inclusive a questionar a coordenadora acerca dos 

pressupostos teóricos que orientam as atividades da Oficina. É 
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investigativa e curiosa. Apresenta dificuldades de locomoção e anda 

com o auxílio de uma bengala. 

 

MA:  Carinhosamente conhecida por Yayá, tem 88 anos e participa do grupo 

há oito anos. Tem o ensino fundamental incompleto e refere ressentir-se 

devido a isso, pois gostaria de ser uma escritora com uma relevância 

social como a Lya Luft ou a Cora Coralina. MA mora com dois filhos, 

sendo um deles um radialista de um programa de música que é 

referência, na cidade, e com outra filha solteira. MA perdeu um filho no 

ano de 2013, episódio que a abateu significativamente. Ela ocupa o 

lugar simbólico de anciã do grupo, da que porta a voz da autoridade e da 

sabedoria por sua idade avançada e experiência de vida. Provavelmente 

sua voz porte o respeito da mais antiga participante do grupo, em tempo 

e em idade. 

 

MI:  Tem 66 anos, é uma mulher descendente de japoneses e pertence ao 

grupo há seis anos. Reside com o marido e dois filhos. O momento da 

chegada de MI ao grupo é marcante para ela. Vem dias após completar 

60 anos, e narra que não se conforma que agora é uma idosa segundo o 

discurso social. Comemora o seu recém-aniversário com uma festa à 

fantasia e traz as fotos para o grupo ver. MI porta a voz de outros 

membros do grupo e da sociedade que prima o belo e a juventude dos 

corpos, ao enunciar que é vaidosa e tem medo de envelhecer. Tem pós-

graduação, é contadora de histórias, aposentada pela prefeitura e faz 

diversos voluntariados. Viaja muito e é intensa no que faz. É ela quem 

organiza as festas do grupo, os passeios, confecciona troféus, compra 

prendas, enfim, liderou o grupo em diversas ocasiões. No momento da 

entrevista, relatou que sente que foi colocada de escanteio pela 

coordenadora da Oficina e por outros membros que ela sente incomodar 

com sua expansividade. Até refere estar pensando em sair do grupo, 

pois gosta sempre de novos desafios e na Oficina da Linguagem, diz 

que eles já terminaram. Os dados sobre ela evidenciarão, que, em sua 

casa, os seus familiares também reclamam da sua excessiva liderança e 

prevalência de opiniões. 
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MT:  Tem 72 anos e participa do grupo há quatro anos, desde 2010. Seu filho 

e uma neta moram com ela. Tem graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Psicologia pela Universidade 

Tuiuti do Paraná. Atualmente leciona Língua Portuguesa para 

adolescentes. Apresenta posições críticas e questionadoras no grupo. 

Assume a posição de líder da tarefa em diversos momentos e é 

tesoureira do grupo. Durante um período rivalizou com MI, ao declarar 

que ambas apresentam espírito de liderança.  

 

TE:  Ela está no grupo desde 2007 e tem 76 anos. Chegou ao grupo com o 

seu marido, que dele participou por três anos e se retirou devido a um 

problema de saúde. Os cuidados com o marido impedem a TE de 

frequentar o grupo assiduamente, todavia, tem cumprido a tarefa da 

escrita de um livro a cada ano. Ela mora com o seu marido e estudou até 

a quinta série do ensino fundamental. Conta com o amparo, apoio e 

carinho de filhas, netos e genros.  

 

TH: Esta idosa tem 70 anos e participa da Oficina da Linguagem há sete 

anos, desde o ano de 2007. Ela é divorciada e no momento da coleta 

dos dados, uma filha e um neto residem com ela. Quando ingressou no 

grupo morava sozinha, e com a morte de um genro, estes familiares se 

mudaram para a sua casa, sobrecarregando-a com os cuidados ao neto, 

que algumas vezes a impedem de participar de atividades do grupo. Ela 

relata grande mágoa pela separação de seu marido que a trocou por 

uma mulher mais jovem, assunto que perpassou um longo período de 

sua participação no grupo. O falecimento do genro também a entristeceu 

durante o tempo que faz parte do grupo. Cursou o magistério e trabalhou 

como manicure. 

 

VA:  Tem 62 anos, é do sexo feminino e participa do grupo desde 2006. 

Cursou até o terceiro ano de contabilidade na UFPR. VA também chega 

ao grupo com o marido, que nele permanece apenas um ano e vai 

embora. VA narra à pesquisadora por ocasião da entrevista, que o seu 

marido deixou o grupo porque um membro “o olhava feio” (sic). Aqui 
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desponta um aspecto salientado por nós ao longo desta tese, que não é 

qualquer idoso que suporta enfrentar os conflitos imanentes à linguagem 

e exporem-se às vicissitudes grupais.  

VA refere ter a língua quebrada e por isso ter vindo para uma Oficina de 

Linguagem, a fim de consertá-la. Teve diversos conflitos com o grupo 

em relação a pontos de vista difusos aos seus. Como exemplo, com o 

combinado estabelecido de recolher uma quantia de dinheiro todo mês 

com o propósito de fazer um caixa para as festas, passeios e almoços 

do grupo. Relata que não participa de grupos que envolvam dinheiro. 

Conflita-se com seus pensamentos e se afasta do grupo durante alguns 

encontros. Quando a ele retorna, narra que falou com o padre e este a 

aconselhou a retornar a um lugar que era tão importante para ela. VA 

compartilha com o grupo, ao retornar, que mais vale a pena passar por 

cima de um valor seu do que abrir mão de um espaço que lhe 

proporciona satisfações subjetivas relevantes, como a escrita de suas 

histórias de vida.  

Nos termos do grupo operativo de Pichon-Rivière, VA conseguiu 

aprender com os outros membros do grupo e ressignificou o seu ECRO 

singular em prol do ECRO grupal. Para que conseguisse realizar uma 

tarefa coletiva grupal, recuou de seu lugar de certezas e convicções e 

negociou com os seus valores. E estes, literalmente! 

 

Y:  Este senhor descendente de japonês tem 76 anos e participa do grupo 

desde o ano de 2006. Ficou viúvo da primeira esposa quando ainda 

jovem, restando-lhe seis filhos pequenos para criar. Casou-se 

novamente logo em seguida, com a esposa com quem mora atualmente, 

e que o ajudou a criar os seus filhos. Cursou o ensino fundamental, 

trabalhou na lavoura, teve quitanda e já trabalhou no Japão. Toca gaita, 

pinta quadros, pratica a religião budista e participa de atendimentos 

fonoterápicos. Apresenta comprometimento auditivo, e declara ouvir 

muito pouco do que se passa nos encontros do grupo. Mesmo assim, 

continua participando da Oficina. O Sr. Y carrega constantemente junto a 

si papéis com ensinamentos da sua religião, que distribui a quem dele se 

aproxima. 
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No Quadro 1, estão dispostas as idades e o tempo de participação no grupo 

de cada um dos treze idosos da pesquisa, a fim de apresentarem-se como possíveis 

elementos para a análise dos dados. 

 

Quadro 1 – Idade dos informantes e tempo de participação no grupo, em anos 

Sujeitos AR AS EL JA JU KY MA MI MT TE TH VA Y 

Idades 82 66 66 81 58 75 88 66 72 76 70 62 76 

Tempo de 
participação 

7 3 4 8 2 2 8 6 4 7 7 3 8 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3 MATERIAL 

 

Entrevista semiestruturada e anotações em Diário de Campo 

 

5.4 PROCEDIMENTOS 

 

O percurso da coleta de dados se deu em duas etapas: as anotações em 

Diário de Campo e a Entrevista semiestruturada. 

 

5.4.1 Primeira Etapa: Anotações em Diário de Campo 

  

A pesquisadora realizou anotações em Diário de Campo durante os encontros 

da Oficina da Linguagem entre os anos de 2011, 2012 e 2013, com o intuito de 

responder aos objetivos de pesquisa. 

Devido ao fato de a pesquisadora acompanhar o grupo durante 

aproximadamente cinco anos, possui informações sobre os participantes que foram 

sendo anotadas ao longo dos encontros da Oficina e o processo de realização da 

tarefa. Estes dados serão referenciados ao longo da análise no afã de elucidar e 

imprimir força argumentativa aos enunciados. 
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5.4.2 Segunda Etapa: Entrevista Semiestruturada 

 

Os dados foram colhidos a partir de uma entrevista semiestruturada com treze 

idosos, com idades variando entre 58 e 88 anos, com tempo de participação na 

Oficina de dois a oito anos. As entrevistas continham dezenove questões e foram 

realizadas durante o mês de Junho de 2013, individualmente com cada idoso, nas 

dependências da Universidade Tuiuti do Paraná, local onde a Oficina da Linguagem 

atualmente se aloca. Elas foram gravadas e degravadas. Os idosos aceitaram 

participar da pesquisa e assinaram os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As respostas estão transcritas tal qual foram respondidas, e a 

pesquisadora interveio ampliando as perguntas à medida que os entrevistados foram 

se aprofundando nas respostas. O roteiro usado na entrevista encontra-se no Anexo 

1, e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, no Anexo 2. Os dados foram 

organizados nas seguintes categorias de análise, referentes às mudanças narradas 

pelos idosos nas suas relações com a linguagem e com a velhice a partir das 

interações dialógicas no grupo operativo da Oficina da linguagem. 

As categorias de análise foram: Fatores de aproximação ao grupo; Mudanças 

em relação à linguagem após as atividades dialógicas da Oficina; Mudanças em 

relação à velhice após as atividades dialógicas na Oficina; Fatores grupais 

determinantes nestas mudanças.  

Dentre os treze sujeitos entrevistados, serão privilegiados excertos de suas 

falas que apontem para as mudanças que narram ter conquistado após a 

participação no grupo da Oficina da Linguagem. Para organizar a apresentação dos 

dados, optamos por destacar os enunciados dos idosos em itálico.  

A entrevista semiestruturada, segundo Moreira e Caleffe (2006), parte de um 

roteiro que inclui os temas a serem discutidos na pesquisa, mas deixa o participante 

livre para responder a eles sem obedecer à ordem das perguntas e sem precisar 

limitar-se estritamente ao que foi perguntado. Esse tipo de entrevista coaduna com a 

perspectiva teórica assumida nesta tese, que privilegia a dimensão subjetiva dos 

sujeitos entrevistados e interessa-se pelos sentidos e pelo tom emotivo dos seus 

discursos. 

A nossa postura em relação a ouvir e interferir nas respostas da entrevista 

semiestruturada deve-se ao seguinte argumento de Amorim (2004): 
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Mas tanto pela voz como pelo silêncio, estaremos às voltas com produção 
de sentido. É, portanto, a espessura discursiva que se coloca aqui como 
horizonte e como limite da análise do texto de pesquisa, pois a construção 
de sentido de todo discurso é, por definição, inacabável. (p. 19)  

 

5.5 BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados se dará a partir de uma perspectiva social e histórica 

conforme proposta por Bakhtin, para quem o objeto de estudo das ciências humanas 

é o texto produzido por um dado sujeito em um determinado momento histórico.  

Intencionamos, identificar nos enunciados dos idosos, os efeitos das 

atividades dialógicas da Oficina em sua relação com a linguagem e com a velhice, 

analisando-os à luz da filosofia bakhtiniana, que privilegia o papel da ideologia no 

engendramento dos sujeitos e de seus discursos. Miotello (2012), nesse sentido, 

afirma que, para termos a enunciação completa, temos ao menos duas partes, uma 

realizada verbalmente e outra por subentendidos. Segundo o autor, “cabe-nos 

construir tudo isso nas interações dialógicas” (p. 164). Ele defende a compreensão 

dos sentidos não como uma forma não científica, mas como uma forma 

heterocientífica do saber, dotada de leis próprias e critérios internos de exatidão. O 

autor, a esse respeito, assevera: 

 

Um texto exige compreensão profunda, e um caminho é correlacionar esse 
texto com outros textos e reapreciá-lo em um novo contexto. Essas são as 
etapas do movimento dialógico propostas por Bakhtin para a compreensão 
[...]. Isso revela que aqui tem um caminho de trabalho, tem uma 
metodologia, tem um jeito diferente, próprio das ciências humanas. Esse 
movimento de construção de profundidade de penetração no sujeito é 
orientado precisamente pelo projeto-de-dizer do analista / interlocutor / 
pesquisador. (MIOTELLO, 2012, p. 165)  

 

Estes argumentos supra citados e referidos visam justificar a análise 

discursiva feita pela pesquisadora das falas dos idosos, e as interpretações de tom 

afetivo e emotivo das suas histórias de vida. 

Conforme anunciado, os enunciados dos idosos desta pesquisa foram lidos e 

analisados a partir da perspectiva dialógica proposta por Bakhtin e dos operadores 

grupais de Pichon-Rivière. De acordo com Geraldi (2012), uma perspectiva dialógica 

deve reconhecer a unicidade e irrepetibilidade dos enunciados produzidos em cada 

diálogo. Tal procedimento se justifica ao se abandonar a posição epistemológica que 

somente admite como científico e verdadeiro, dentro de cada teoria, o enunciado 
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relativo àquilo que se repete, àquilo que é imutável, àquilo que é produto da 

abstração, deduzidas todas as particularidades, todas as singularidades, como 

“desvios” não significativos da realidade concreta (p. 20). Nas palavras deste autor: 

 

Para quem assume uma posição dialógica que inclui não definir de antemão 
os pontos de chegada; que inclui não definir de antemão os limites do objeto 
que absorve como seu e nem definir os corrimões únicos dos caminhos – 
um método seguro, composto por um conjunto de regras, descoberta que 
uma vez seguida leva o pesquisador necessariamente ao novo – são 
essenciais todas as diferenças superficiais entre um enunciado e outro. 
(GERALDI, 2012, p. 22)  

 

De acordo com Miotello (2012), o dialogismo é uma postura de vida, o dar um 

passo responsivelmente no conhecimento, a compreensão ativo-dialógica que não 

pode prescindir da posição valorativa, pois compreender é participar do mundo da 

vida. Ao não se definir de antemão os pontos de chegada e os limites do objeto, 

torna-se possível lançar-se na direção do novo e saborear as diferenças e os 

ineditismos nos enunciados, perdendo de vista a ameaça ou risco que possa 

configurar o caminhar por outras trilhas diversas das propostas pelo cartesianismo 

das ciências. O tom emotivo dos discursos nos aproxima das verdades singulares 

dos sujeitos. 

A interpretação pessoal e o caráter valorativo que imprimimos ao material 

semiótico que ouvimos, justificam-se nos pressupostos de Ponzio (2013), quando 

afirma que o pensamento humano não reflete somente a realidade do objeto o qual 

procura conhecer, mas também, e ao mesmo tempo, a realidade do sujeito que 

conhece; e esse é o concreto ser social. Daí a ficticidade da suposta neutralidade de 

uma ciência. A pesquisa científica não pode ser neutra por ser perpassada por 

ideologias.  

Para além dos dados colhidos na entrevista, salientamos a possibilidade de 

imprimirmos tom valorativo às palavras que recebemos dos idosos da Oficina da 

Linguagem, tomando-o como material científico de análise, ou seja, as 

manifestações singulares de suas heterogêneas subjetividades, identificadas nas 

entrevistas ou nas anotações de Diário de Campo. 

Nesse sentido, Velho (2006) esclarece que, ao investigar a subjetividade 

alheia, não há como deixar de fora a própria subjetividade e não aprender com ela. 

Conforme o autor, além de um conhecimento objetivo da realidade investigada, não 

se pode anular os próprios sentimentos, emoções e histórias pessoais. Sustenta 
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processos investigativos apoiados em mais liberdade e criatividade. A esse respeito, 

escreve: 

 

É importante frisar que, mesmo quando apresento resumos de histórias de 
vida, produto de entrevistas gravadas ou anotadas, não estou, em nenhum 
momento, transcrevendo direta e simplesmente gravações ou copiando 
anotações. De fato, estou produzindo um texto que é de minha 
responsabilidade enquanto autor. Os cortes que faço, os indivíduos que 
privilegio, tudo isso delineia o âmbito de arbitrariedade em que se move o 
pesquisador-autor [...] Por outro lado, como autor do texto, assumo, sem 
dúvida, um papel de demiurgo, cortando falas, agrupando-as segundo meus 
critérios, resumindo, sintetizando, intervindo. O próprio fato de destacar 
temas e conteúdos específicos imprime a marca do interventor. (VELHO, 
2006, p. 19-20)  

 

Nesse sentido, Lèvinas (2010) enfatiza que “compreender o ser particular já é 

colocar-se além do particular, único a existir, pelo conhecimento que é sempre 

conhecimento do universal” (p. 25). Dessa afirmação de Lèvinas, é possível inferir 

que, do enunciado de um idoso em sua singularidade, pode-se apreender certa 

parcela de uma dada realidade discursiva relativa a idosos inseridos em um caldo 

cultural e semiótico específico, como o dos discursos em torno do envelhecimento 

na sociedade brasileira. 

Cumpre esclarecer que colhemos uma vasta gama de dados, impregnados de 

emoção, afetos, sentidos, singularidades e diversidades. Entretanto eles 

necessitaram ser categorizados com vistas a responder a nossa pergunta de 

pesquisa e dar conta do que esta tese objetiva. Procuramos, então, fazer os cortes 

que se impuseram como necessários a partir do tom valorativo que imprimimos a 

eles. 

Assim sendo, seguindo as recomendações de Geraldi (2012), lembradas por 

Mendonça (2012), o olhar atribuído ao evento único e à singularidade dos 

enunciados, hão que ser orientados por uma concepção de linguagem e de sujeito 

que se vincule à metodologia, que são nesta pesquisa, a Filosofia de Linguagem de 

Bakhtin e a técnica de grupo operativo de Pichon-Rivière. 
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6 ANÁLISE DOS ENUNCIADOS PRODUZIDOS PELOS IDOSOS 

 

De acordo com as constatações de Velho (2006) de que os cortes e 

agrupamentos feitos nas falas dos sujeitos da pesquisa relacionam-se com os 

critérios e marcas do interventor, os excertos destacados das narrativas dos idosos 

expostos a seguir, foram os privilegiados pela pesquisadora no que se refere ao 

objetivo da pesquisa e ao tom emotivo a eles por ela impingidos. 

 

6.1 FATORES DE APROXIMAÇÃO AO GRUPO 

 

JA – Vim para o grupo pra melhorar a minha cultura... Bom, tudo é cultura, 
né? Mas, melhorar a minha cultura, melhorar, modificar. Que a gente não 
teve oportunidades quando jovem, né? E então, aproveitei esta 
oportunidade como aproveito até hoje pra tá melhorando, modificando meu 
sistema de vida.  

 

Esse idoso, ao ser questionado acerca dos motivos que o levaram a participar 

da Oficina da Linguagem, refere ter vindo para o grupo a fim de melhorar a sua 

cultura, que julga não ter tido oportunidade de fazê-lo em tempos anteriores da 

velhice. Cultura, em seu discurso, assume o valor semiótico e ideológico impetrado 

pelo discurso oficial, que a associa ao acúmulo de estudo formal.  

Nas atividades linguístico-discursivas de interações verbais como as que se 

deram na Oficina da Linguagem, JA afirma que pôde “modificar o seu sistema de 

vida e melhorá-lo”, além de vivenciar oportunidades dialógicas que não teve quando 

jovem.  

De seus ditos é possível afirmar que JA encontrou o que veio procurar no 

grupo, e continua encontrando ao nele permanecer ao longo de oito anos. 

 

MA – Pois é, porque acho que tinha vontade de participar de alguma coisa 
diferente que estivesse ao meu alcance. Alcance de escolaridade. Porque 
voz, qualquer um tem. Voz é uma coisa de cada um, né? Não é mesmo? 
Então, vou aperfeiçoar a minha voz porque tinha vontade de ler histórias 
também, então isso também me levou pra esse grupo. 

 

MA está no grupo da Oficina da Linguagem desde a sua fundação. Quer 

dizer, desde que o grupo se intitulava Oficina da Voz e voltava-se ao trabalho da voz 

orgânica, como foi explicado na introdução deste trabalho. 
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O discurso de MA, desde o seu ingresso no grupo, desqualifica o seu nível de 

escolaridade. Ao grupo chega com a certeza de não saber ler e nem escrever o 

suficiente para atender aos critérios que julga serem os desejáveis e aceitáveis 

socialmente à escrita de um livro autobiográfico. Todavia, sustenta que voz todo 

mundo tem.  

É com esse fio discursivo que a voz privilegiada da coordenadora da Oficina, 

na posição de líder da tarefa neste momento, favorece MA a traçar tramas e atribuir 

sentidos outros acerca de suas capacidades simbólicas em relação à linguagem, 

salientando o tom emotivo das suas histórias de vida em seus enunciados, e 

ressaltando as suas experiências pessoais. São as vivências subjetivas narradas por 

MA ao longo de sua história que são sobrevalorizadas ao conhecimento construído 

nos bancos escolares. Afinal, como Bakhtin (2009) nos ensina: “não são palavras o 

que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más 

[...] sempre carregadas de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” 

(p. 95).  

Foi a vontade de MA de ler histórias que a trouxe para o grupo e nele 

permaneceu, a despeito e para além dos atributos a um bom leitor e escritor 

ideologicamente auferidos pela cultura, que inconscientemente perpassam o seu 

discurso. 

O lugar dado ao conteúdo de suas histórias pela coordenadora, que segundo 

Pichon-Rivière, valoriza a subjetividade dos membros de um grupo operativo, foi 

fator decisivo na sobreposição do valor da voz orgânica de MA para o tom emotivo.  

Diferente de MA, ao ser questionada sobre os motivos que fizeram MI 

participar do grupo, ela responde: 

 

MI – Quando eu entrei no grupo, foi um momento traumático para mim. Eu 
estava entrando na terceira idade. De um dia para o outro fiquei idosa, 
segundo o discurso social. Com toda a minha vaidade, como seria de agora 
para frente, me perguntei. Temos que estar abertos para mudanças senão a 
gente fica aquém. Foi com este pensamento que decidi entrar em um grupo 
de idosos, por ser uma idosa e querer aprender a envelhecer bem.  

 

O enunciado de MI denota a crise ideológica da meia idade emblemada pelas 

vozes do balaio e da arena social que atrelam envelhecimento à decrepitude e às 

perdas. É verdade que os discursos acerca do envelhecimento variam de acordo 

com as culturas e são heterogêneos (BEAUVOIR, 1970; CHAUÍ, 1994), mas, na 
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sociedade brasileira capitalista e tecnocrática, ainda vigora o conceito de velhice 

atrelada à improdutividade e a menos valia. 

Dessa forma, explicita-se na fala de MI a posição de Mascaro (2004), o qual 

refere que o mundo atual celebra os valores, o comportamento, a aparência e a 

moda dos jovens, e que ninguém quer ser ou parecer velho nesta cultura que 

idolatra o novo. É nesse conflito discursivo com a ideologia do cotidiano que MI 

chega à Oficina e decide por travar um embate dialógico com tais enunciados e 

ressignificá-los ao seu jeito e modo, à medida que opta por aprender a envelhecer 

bem.  

Neste sentido, nos termos pichonianos, MI porta a voz no grupo de uma 

sociedade que abomina as marcas da velhice e de membros do grupo que atrelam 

velhice ao que está pronto para ser jogado no lixo. 

Para corroborar tal afirmação, recorremos às anotações de Diário de Campo, 

colhidas durante o processo da escolha do título do sexto livro do grupo: Liberte o 

“velho” que existe em você. O grupo só aceitou esta palavra entre aspas, pois 

compararam a palavra velho ao que não tem utilidade e, portanto, está pronto para 

ser descartado e jogado no lixo. 

Podemos concluir este item apontando que os participantes do grupo da 

Oficina da Linguagem se aproximaram do grupo em busca de conhecimentos que 

não dispunham anteriormente às suas participações na Oficina, ao que se refere a 

saber envelhecer e melhorarem suas relações com as suas subjetividades 

 

6.2 MUDANÇAS EM RELAÇÃO À LINGUAGEM APÓS AS ATIVIDADES 
DIALÓGICAS NA OFICINA 

 

AR – Eu era muito inibida, eu tinha vergonha de falar com o pessoal, tinha 
vergonha de me soltar, e ali eu comecei aos pouquinhos. Ainda não tô me 
soltando como devia, mas tô, tô indo. Foi o jeito que a coordenadora falou 
que me fisgou: “Te espero lá!” Me senti querida, me senti aceita. Por ela e 
pelo grupo. 

 

Esta fala refere-se ao modo como AR chegou na Oficina da Linguagem, e as 

mudanças que tem operado a partir das vivências no grupo. Essa idosa declara ter 

uma relação conflituosa com a linguagem anteriormente ao seu ingresso em um 

grupo que propõe atividades dialógicas e nomeia esse conflito de inibição. De seu 

dito: “Tô, tô indo”, evidencia-se que está ressignificando a sua relação com a 
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linguagem, ao relacionar-se com afetos como vergonha e inibição de modos 

inusitados ao de seu ingresso na Oficina. 

O movimento de AR de começar a falar aos pouquinhos se faz possível pelo 

primado da alteridade em Bakhtin, que, segundo Faraco (2012), consiste no 

processo de o sujeito passar pela consciência do outro para que possa se constituir. 

Pelo sentimento de pertencimento e aceitação do outro, vetores do cone invertido no 

grupo operativo, é que nele AR permanece, e pode recriar seu trânsito pela 

linguagem ao ir se soltando aos pouquinhos, como refere.  

Atribui como motor de seu alastramento simbólico na linguagem o tom 

emotivo da voz da coordenadora do grupo, que a fisga e convoca a participar de 

uma prática dialógica.  

A função do coordenador de um grupo operativo em convocar os sujeitos para 

junto do grupo, se evidenciou na narrativa de AR. No caso dessa idosa, foi o olhar e 

a voz de um outro privilegiado afetivamente, Coordenadora da Oficina, a qual 

exerceu o princípio de exterioridade e de excedente de visão, que imprimiu valor à 

AR, ao ela sentir-se aceita e querida pelo outro. 

O enunciado de AR aufere ao grupo atributos como lugar de dar carinho e 

acolhimento aos sujeitos, e é nesse caldo dialógico afetivo que se habilita a negociar 

com os seus limites impostos pela linguagem.  

No esquema do cone invertido idealizado por Pichon-Rivière para avaliar o 

movimento no interior de um grupo durante a realização da tarefa, o vetor Afiliação é 

o mais apropriado para ler a relação de AR com a linguagem no grupo, ao desejar 

afiliar-se e pertencer ao grupo. 

Também os vetores pertença e pertinência são evidenciados na relação de 

AR com a linguagem durante a execução da tarefa. Ao sentir-se pertencente a um 

grupo, consegue se situar e organizar-se psiquicamente para empenhar-se no 

compromisso de realização do objetivo tanto grupal como o seu singular. 

Ao ser questionada acerca das mudanças promovidas na sua relação com a 

linguagem após os trabalhos no grupo, AR esboça:  

 

AR – De eu começar a falar... De eu falar agora... Agora eu falo. Agora eu 
não fico mais quieta. Se eles falam pra mim, lá em casa, eu falo. Solto. Por 
isso eles me chamam de louca. Porque eu falo mesmo. Agora eu falo. Antes 
de participar do grupo eu não falava. Ficava quieta. Ia chorar. Eu só 
chorava. 
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Esse enunciado de AR corrobora o analisado anteriormente, que as 

atividades dialógicas da Oficina ressignificaram a sua relação com a linguagem, ao 

possibilitá-la colocar palavras no lugar de choro. Ao falar, afirma-se como sujeito, 

assume vez e voz junto aos seus familiares. Substitui a linguagem somática do 

choro pela verbal, e se (re)posiciona frente a si mesma e ao outro. 

Nos termos pichonianos, comunica-se com mais desenvoltura e autoria.  

Ainda no trilho das mudanças na relação com a linguagem propiciadas pelas 

interações dialógicas no grupo, JU enuncia: 

 

JU – Acho que eu tô aprendendo. Todo dia eu tô aprendendo a observar o 
que eu falo. Porque primeiro eu ficava pensando no que eu ia falar. E 
muitas vezes eu falava sem pensar. Eu digo que eu não tenho freio e 
quando... E muitas vezes eu falo as coisas e às vezes machucam as 
pessoas [...] Então eu observo muito pela nossa orientadora. Ela sempre diz 
alguma coisa – “Veja o que você tá falando!” Então, eu tenho prestado 
muita atenção no que o outro tá falando. Sabe, aquela coisa, de que entrava 
por um ouvido e saía pelo outro? Parece que você começa a dar valor para 
as pessoas. Valorizar aquilo que as pessoas tão falando.  

[...] 

“Perceba aquilo que você tá falando!” E ela sempre pega a última frase que 
você disse: “Qual é o significado daquilo? Qual é o sentimento que você tá 
tendo naquilo?” E daí você começa a refletir sobre aquilo. É muito 
interessante isso. Eu não sei explicar muito bem.  

 

Os enunciados dessa idosa elucidam a propriedade de escuta de si e do outro 

propiciadas pelas práticas dialógicas da Oficina. Declara que está prestando mais 

atenção aos outros, ouvindo mais ao outro e a si mesma após as vivências de 

linguagem no grupo. Esse movimento de JU pode ser lido à luz das palavras de 

Ponzio (2012, p. 66), da “escuta constituir-se como diálogo e de não indiferença ao 

outro”. Ao atribuir valor e tom emotivo ao discurso do outro, querer compreendê-lo e 

com ele dialogar, essa idosa se escuta a partir e no diálogo com o outro, pois a 

palavra é uma espécie de ponte lançada entre quem fala e quem ouve, entre o eu e 

o outro, e o grupo da Oficina da Linguagem apresenta-se como a situação social 

imediata que viabiliza tais enunciações interativas. 

Nos termos da função do coordenador de um grupo operativo apontada por 

Pichon-Rivière, ao JU salientar que a coordenadora chamou a sua atenção para o 

que estava falando: “Perceba aquilo que você tá falando!”, JU ressalta o movimento 

de um coordenador de grupo problematizar, propor cortes e rupturas nos enunciados 

dos membros do grupo. Ao escutar as falas dos sujeitos, devolve o que escuta e 
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com esse movimento os desestabiliza ao surpreendê-los com as suas falas. Essa 

desestabilização em seus discursos lhes proporcionam novas perspectivas e 

descobertas (BASTOS, 2010).  

Destacadas algumas funções do coordenador grupal do enunciado de JU, 

apresentamos o relato de VA acerca das mudanças na sua relação com a linguagem 

após ter participado da Oficina: 

 

VA – É... e eu, há muito tempo atrás, um dia, não estava preparada pra 
crítica. Eu não estava. Eu só queria elogio, eu não gostava, eu assumo... Eu 
sou uma mulher que, assim, eu assumo mesmo é. E hoje não, hoje aceito 
crítica até dos meus filhos, das minhas netas, eu aceito crítica – “Não, vamo 
melhorar isso aí, a vovó vai... Vamo melhorar...” Cheguei aqui para 
consertar a minha língua que estava quebrada, por isso vim para uma 
Oficina de Linguagem. Hoje eu sei que eu tenho que ser mais maleável; tem 
que ouvir, tem que falar; mas eu já falo bastante, sabe. Tenho melhorado 
muito. 

 

O papel atribuído por Gamburgo (2006) à linguagem em trabalhos dialógicos 

junto a idosos é evidenciado no enunciado de VA, da linguagem ser um componente 

essencial para a manutenção da saúde e de uma vida com qualidade, ao permitirem 

ao sujeito significar a si mesmo e ao mundo. 

É possível depreender de seu enunciado, que VA se lançou a um processo de 

ressignificação na e pela linguagem a partir do dialogismo, ou seja, é no encontro 

com o outro que se apercebe da relação “defeituosa” que estabelece com ele e 

consigo, ao não ouvi-lo e nem a si. Foi pelo lugar de alteridade atribuído ao outro 

que VA pôde ouvir as críticas provenientes deste, e auferir-lhes tom emotivo.  

Lança mão da palavra quebrada para referir-se aos seus modos de inter-

relações, e pontua que está consertando suas interações dialógicas ao ser 

maleável, ouvir e aceitar a crítica que vem do outro. A palavra língua utilizada por 

essa idosa assume valor emotivo e metafórico, afastado do sentido dicionarizado 

que a define como idioma ou órgão fonador, conforme apontado por Bakhtin 

(2009). 

Não foram os sentidos estáveis do dicionário atribuídos à palavra língua os 

utilizados por VA, que diriam respeito ao reparo da língua como órgão fonador ou 

dos seus erros gramaticais, mas o sentido da necessidade de restabelecimento e 

ressignificação dos modos de relação com o outro, que qualifica como deficientes.  
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AS relata as mudanças promovidas na sua relação com o outro após a sua 

participação no grupo. Neste sentido enuncia: 

 

AS – Olha, fiquei muito mais educada mesmo e respeitando as pessoas, 
porque a gente não sabia ouvir. Eu sempre fui de falar muito. E aqui no 
grupo eu gosto muito de ouvir cada pessoa, de valorizar o que elas falam. E 
isso eu levei pra minha convivência em casa. Eu mudei, que nem eu falei 
pra você, eu fiquei muito mais educada e respeitando as pessoas sabendo 
ouvir. Sabendo ouvir mais. Dentro de casa também. E isso sabe o que que 
faz? Faz a gente se aproximar mais das pessoas. Verdade. Eu achei muito 
interessante isso. Me analisando... Até esses dias a minha filha disse – 
Mãe, como você tá falando menos! – E eu disse – Porque eu estou ouvindo 
mais. É porque quando a gente começa a valorizar o outro, quando o outro 
começa a falar e você olha nos olhos e valoriza, as pessoas veem em você 
uma pessoa que valoriza e uma pessoa querida. Você também deve sentir 
assim, né? Você tá me ouvindo agora, tá tão bom você me ouvindo. A gente 
respeita muito mais o ser humano. 

 

Esta idosa relata ouvir mais ao outro após a sua participação na Oficina, 

respeitá-lo, falar menos e valorizá-lo mais. Diz que não sabia ouvir antes de vir para 

a Oficina. A partir de atividades de linguagem, ouve mais ao outro porque se ouve 

mais.  

O discurso de AS evidencia a condição inacabada do ser conflitado pela 

linguagem, que não acerta na dose em fazer uso dela. Neste sentido, ele é um 

“disturbado” na comunicação. É tal propriedade inacabada do ser que o remete à 

necessidade de relacionar-se dialogicamente com o outro. 

Pelo fato de a nossa natureza constitutiva como seres de linguagem se dar 

com o outro eu, o outro de mim e o outro de cada um (PONZIO, 2010), há que se 

estabelecer relações ininterruptas com eles. Isso porque estar fora de interações 

verbais e dialógicas é estar morto subjetivamente, pois, não se ouvir e não ouvir o 

outro, encaminha o sujeito a um falecimento simbólico.  

As práticas dialógicas na Oficina da Linguagem auxiliaram o trânsito de AS 

pela linguagem ao possibilitarem que essa mulher afinasse o tom da interação com 

o outro e aprumasse o passo e compasso na fala e na escuta do outro e de si, pois, 

se o humano só se constitui como tal na e pela linguagem, e ela vem do outro, 

necessário se faz que esteja em interações dialógicas por toda a sua vida para que 

não se empobreça de sentidos e valores subjetivos. O estar junto ao outro enriquece 

a condição miserável de abandono a que o homem é afeito. Ao ouvir o outro e se 

ouvir, AS declara sentir-se mais respeitada por si e pelos outros. Logo, torna-se mais 

humana. 
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Estes modos de AS transitar pela linguagem podem ser lidos também pelos 

vetores do cone invertido de Pichon-Rivière, que apontam para as funções da 

comunicação e da aprendizagem em um grupo operativo. Em termos pichonianos, 

AS aprendeu a ouvir e a valorizar o outro. Com o objetivo do estabelecimento das 

interações grupais cumprido, e com o vínculo firmado, a tarefa da escrita pôde ser 

realizada. 

Os enunciados de JA e KY a seguir expostos, vão na direção dos de VA e AS 

supra analisados, em acertar o tom e o compasso na relação com a linguagem e 

consequentemente com o outro.  

 

JA – A gente sabe escutar, sabe entender, né; pra quando é pra contestar, 
também a gente tem cautela, né? E sabe separar também o que não serve, 
o que serve; o que não me serve, acabou a história, também, né? E acho, 
assim, uma coisa muito boa que a gente aprendeu, eu sempre falo pra 
coordenadora do grupo que a gente cortou muita coisa que não se fala 
mais, que se falaria muita bobagem, muito... O pessoal é... Muita pergunta 
boba, né? E a gente também era assim. Eu me criei nesse ambiente, né? 
Então, hoje, já eu penso duas vezes pra fazer uma pergunta, falar ou entrar 
num assunto, né? 

 

KY – A minha ideia de linguagem... Era be-a-bá, escrever o que eu estou 
falando... Aprender a escrever o que você quer falar. Mas, eu não tinha 
essa dimensão de que eu poderia cavar dentro de mim essa história porque 
a gente aprende a escrever redação vendo um quadro, vendo alguma coisa, 
expressar aquilo que você tá vendo, mas de fora. Agora, ver dentro da 
gente e expressar esse... Transformar o sentimento em linguagem, é que eu 
percebi que eu preciso é mesmo desbloquear essa parte pra escrever. É 
transformar em palavra o que você sente, expressar aquele sentimento. 
Isso pra mim é linguagem. E seria essa linguagem que a gente tinha que 
treinar. Esse grupo me proporciona, assim, esse exercício.  

 

Essa idosa declara que o grupo subverteu seu conceito de linguagem como 

gramática do puro be-a-bá para o tom emotivo das palavras, ao dar-se conta de que 

pode cavar sua história de dentro de si. Esse seu enunciado pode ser lido a partir da 

orientação do pensamento filosófico-linguístico do objetivismo abstrato, que 

privilegia a forma gramatical ao tom emotivo das palavras. A partir das práticas 

dialógicas da Oficina, KY ultrapassa a visão de linguagem como pura letra e forma e 

avança para o tom emotivo que ela tem, no sentido apontado por Bakhtin (2009) de 

a linguagem não ser expressão, mas tom emotivo de valores.  

KY narra que está percebendo que é possível converter sentimento em 

linguagem, desbloquear-se e colocar para fora algo lá do profundo, concernentes às 

suas experiências, e diz que há que trabalhar para conseguir fazer isso. Ela imprime 
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novos sentidos e tons à linguagem, à medida que altera seu modo de se relacionar 

com ela. Ao ultrapassar as fronteiras dos seus bloqueios com a linguagem, (re)tece 

os sentidos e os tons de suas experiências com a linguagem, pelos fios discursivos 

a partir das tramas dialógicas texturizadas no grupo. 

Se Pichon-Rivière sustenta que é pelo vínculo estabelecido com o outro do 

grupo que a tarefa pode ser realizada, a vinculação de KY com os demais sujeitos 

do grupo lhe proporcionou a concretização do objetivo grupal e de seu sonho 

singular de aprender a escrever o que fala. A trama vincular e dialógica (des)enodou 

KY de seus bloqueios e lhe possibilitou circulações outras pela e na linguagem. 

Quando questionada acerca das mudanças que percebeu na sua relação com 

a linguagem a partir das práticas na Oficina, MI responde: 

 

MI – Eu mudei também por cobrança do meu esposo. Ele fala que eu 
chego, arregaço as mangas e começo a dar as cartas. E as pessoas têm 
percebido que ultimamente eu tô mais quieta, eu tô mais ouvindo do que 
falando. É incrível. Eu demorei bastante. Às vezes, até eu estranho porque 
sempre eu tomei a frente, quero tá na frente falando, quero montar, assim, 
quero montar atividade, sou a primeira que vai lá... Hoje em dia, eu já não. 
Eu tô oportunizando que os outros façam. Aí eles vêm, insistem pra que eu 
faça, aí eu vou e faço. Faço mesmo porque eu adoro fazer. Mas, eu tô 
oportunizando outras pessoas e tô me segurando mais. Eu sou uma pessoa 
falante, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de brincar, eu gosto de 
proporcionar alegria, de fazer cantar, de fazer dançar. Então, realmente, eu 
tenho me policiado, mas é uma coisa que vai contra a minha natureza. 

 

A análise deste enunciado de MI é realizado em conjunto com as anotações 

de Diário de Campo. Parece que MI está em conflitos significativos com a linguagem 

mediante o que ela sente em relação ao movimento do grupo de deixá-la de lado. 

Este, por sua vez, lhe devolve as reações que os seus atos de dominação e 

imposição de ideias causa nos outros membros do grupo. Por ser expansiva, MI 

acaba avançando espaços que são do outro, ao querer se utilizar da fala em grande 

parte do tempo e tomar a frente em relação a decisões concernentes à coletividade. 

Declara que não se reconhece se não for falante, alegre, cantante e dançante; e que 

vai contra a sua natureza ter que se policiar, termo que denota controle e punição 

por seus atos. 

Todavia, para poder permanecer no grupo e realizar o objetivo da escrita, 

negocia com o conflito da diferença com os outros membros do grupo afeitos de 

naturezas heterogêneas à sua, para que possa relacionar-se com o outro de si e o 

outro do outro. Afinal, como bem apontado por Geraldi (1995), a diferença identifica 
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e a desigualdade deforma, e por Kehl (2002), que a diferença é a única semelhança 

entre os sujeitos de linguagem. 

Nesses termos, em Bakhtin (2009), o outro me busca para me incompletar, 

me instabilizar ao exercer seu excedente de visão (vnenakodimost) sobre mim, ao 

colocar-se como de fora de uma maneira única e não equiparável. Quando este 

outro empresta seu ponto de vista, alarga o meu repertório simbólico ao me invadir. 

Essa invasão é percebida como incompletude e é apenas nesse lugar de 

instabilidade que o sujeito pode se deslocar da pretensa segurança do lugar que 

ocupa, rumo a lugares outros e ainda não habitados. E, ao estar junto ao outro, este 

lhe acresce, (in)completa, instabiliza, conflita, propiciando uma renegociação com a 

linguagem. 

Foi esse o movimento narrado por MI, de deslocar-se de seus conhecidos e 

previsíveis modos de estar no mundo, em que faz valer a sua vontade e opinião em 

supremacia às dos outros, em prol de estar junto ao outro no grupo e em casa, de 

atender às cobranças do seu marido, como refere. 

Entretanto, não realiza estes movimentos de bom grado sem que fique 

conflitada em ter que se deslocar do papel que assumia até então. Parece-nos que 

o trânsito pelos mais variados papéis dentro de um grupo como apontado por 

Pichon-Rivière, incomoda e desacomoda a MI. 

Referente ao lugar ocupado por MI no grupo, podemos nomear sua função de 

Bode Expiatório das inibições dos membros que porventura tenham dificuldade de 

falar e manifestar seus pontos de vista no grupo. Ao fazer sobrepujar sua voz diante 

dos demais, MI permite que sua fala explicite as vontades (in)desejadas por outros 

membros, pois nos atos de MI, esses outros se confrontam com a inibição e a 

angústia. 

Analisando deste modo, oportuno informar que no momento da escrita desta 

tese, MI cumpriu o que esboçou na entrevista: Foi embora do grupo! 

Em resposta às mudanças experienciadas na relação com o outro após a 

participação na Oficina, em termos de escutar e falar com ele, MT esboça: 

 

MT – A família me olha diferente porque agora eu sou escritora... As minhas 
netas também – a minha avó é escritora. Eu acho muito engraçado... 
Escritora... Eu acho isso digno, né? Dá um tchan e isso muda... E se a 
gente aproveita isso, não só assim com vaidade, com estrelismo, você pode 
aproveitar isso pra puxar também as outras pessoas... Eu era bem 
opiniática. Nossa, meu Deus... Eu era muito chata, pra falar a verdade. Eu 
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tive que aprender a segurar. Deixar o outro falar e dar a minha opinião só 
quando pedirem... Eu tenho uma prima que me dou muito com ela. E ela diz 
– “MT, você mudou, porque você não era assim, você era...” Eu sei como é 
que eu era, ela nem precisa dizer. Eu dava a minha opinião sem a pessoa 
pedir. Quer dizer, não servia de nada, a pessoa, às vezes, nem tava 
precisando da minha opinião. Eu tava ali me gastando. Sabe, era amante da 
verdade. A verdade em prato raso. Conversa! 

 

A partir da atividade dialógica desenvolvida no grupo, esta idosa declara falar 

menos e ouvir mais, e só emitir a sua opinião quando solicitada. Afirma que sua 

família percebeu essa sua mudança e reconhece sua posição de escritora. Na 

declaração de MT, evidencia-se o caráter terapêutico do grupo em regular a dose de 

relação dos sujeitos com a linguagem a partir e nas práticas dialógicas por ele 

desenvolvidas. Nesse caso, na atividade da escrita e da escuta do outro, segundo 

Ponzio (2010), o colocar-se em escuta significa simplesmente isso: dar tempo ao 

outro, o outro de mim e o outro eu.  

O caráter terapêutico do grupo condiz aos termos pichonianos, de ao MT 

recuar de sua opinião, vaidade, estrelismo e chatice, poder considerar o outro e 

fazer valer a sua voz para que juntos, cumpram o objetivo grupal da escrita, 

atividade que declara lhe auferir lugar, vez e voz. 

MT dialoga e negocia com seu ECRO singular e se rende na construção do 

ECRO grupal, para que junto ao outro do lugar de alteridade, possa realizar a tarefa 

da escrita e, do lugar de escritora, usufruir do reconhecimento e do respeito dos que 

a cercam. 

Acerca das mudanças na relação com o outro após a participação no grupo, 

JA declara: 

 

JA – Eu queria fazer o outro feliz em primeiro lugar, agora que venho aqui, 
quero me fazer feliz. Eu sempre sonhei com uma vida melhor, em aprender 
e tal, né? E agora chegou minha vez! Então, em vez de ficar chorando o 
passado, eu quero o que é bom, né? 

 

Esse idoso, a partir das interações dialógicas na Oficina, permite-se fazer-se 

feliz agora, neste momento da velhice. Anteriormente à sua participação na Oficina, 

queria fazer o outro feliz em primeiro lugar. O grupo configura-se para ele como o 

que dá lugar para realizar o sonho de uma vida melhor, em aprender e querer o que 

é bom, em vez de ficar chorando o passado, conforme cita.  
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6.3 MUDANÇAS EM RELAÇÃO À VELHICE APÓS AS ATIVIDADES DIALÓGICAS 
DA OFICINA 

 

Perguntamos a EL como ela se sentia em relação a afetos como segurança 

pessoal, autoestima, timidez e sustentar seus próprios pontos de vista após ter 

participado do grupo, e ela respondeu: 

 

EL – A partir de eu ter participado do grupo, com sinceridade, com 
propriedade, eu tenho aprendido a me posicionar, né? Antes eu queria 
muito a aprovação das pessoas. Eu vivia muito na sombra. O que a pessoa 
dissesse, eu concordava. Sabe, às vezes nem era aquilo. Eu não vou dizer 
a você que agora eu sou uma pessoa que eu sou dinâmica [...] É que eu 
estou aflorando. Eu já digo, sabe, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, 
eu faço aquilo que eu acho, meu filho pode me dar uma ideia e dizer de 
alguma coisa, né? E eu dizer pra ele assim: “Ah, tá bom.” Aí eu venho e 
penso – às vezes uma programação que eu já tinha feito. E eu falei pra ele 
que eu tinha feito – “Amanhã vou fazer isso, isso e isso.” Aí ele fala: “Mas 
por que você não faz assim? Não fica melhor assim?” Aí eu falo assim: “É, 
vou ver.” Mas depois eu penso e digo: “Nããão! Mas eu já tinha feito a minha 
programação.” E a minha programação, ele tá fazendo a programação 
segundo o olhar dele. Eu vou fazer a minha programação porque pra mim 
fica melhor assim. E faço.  

 

Os ditos de Ponzio (2010, p. 79) são convocados para a análise do discurso 

de EL. Esse autor salienta que as palavras não significam por si só, e nem 

significam a mesma coisa para sujeitos diferentes, pois a significação é fenômeno 

das interações e por isso é social e historicamente produzida. 

Foi a partir da participação em um grupo de linguagem, na interação social 

com a alteridade do outro, que EL relata ter aprendido a se posicionar e sustentar o 

seu ponto de vista. Em seu caso, é no momento da velhice que consegue responder 

pelo lugar que ocupa. Sua voz prevalece perante as dos outros neste momento da 

vida, as quais foram prevalentes em momentos anteriores. Achava que as outras 

vozes tinham mais peso que a sua. Foi a mudança na equipolência das vozes, a 

partir das experiências dialógicas no grupo, que lhe auferiram segurança em si. Saiu 

da sombra e está aflorando, como refere. 

Todavia, não se nomeia como uma pessoa dinâmica, como se este atributo 

pertencesse ao campo do ideal e desejável por ela. Neste ponto é oportuno pontuar, 

que para além das mudanças que EL narra ter conquistado a partir das interações 

socioverbais no grupo, suas práticas não se apresentam como a possibilidade de 

dar completude aos sujeitos e sanar os seus males e faltas existenciais. Isto porque, 

conforme já referimos anteriormente, o grupo da Oficina da Linguagem não está fora 



 

 

86 

das condições da linguagem e, sendo assim, banha-se no caldo das faltas, dos 

limites, das intempéries e dos impossíveis de nominar.  

Em resposta à questão se a participação no grupo promoveu mudanças na 

relação com a velhice, EL afirmou: 

 

EL – Todo dia que eu saio daqui eu agradeço a Deus a oportunidade e eu 
tenho certeza, de que eu tô no lugar certo. Eu tô fazendo alguma coisa de 
bom pra mim e pros outros. Assim, saudável, né? Saudável. Eu me acho 
uma pessoa velha diferente. Assim – de depois do almoço não ficar vendo 
televisão. Aí você vai me perguntar assim: “Você não vê televisão?” Não, eu 
vejo televisão, eu durmo depois do almoço, mas assim – não fazer disso um 
hábito. A semana toda, sabe? Eu mesma sinto que sou uma pessoa 
dinâmica, que dentro do meu possível eu procuro inovar e fazer alguma 
coisa diferente.  

 

EL aponta o grupo como lugar certo de se estar no momento da velhice, que 

ele promove saúde e a faz sentir-se dinâmica. Percebe-se uma pessoa idosa 

diferente das demais por participar do grupo. Com este tom que imprime ao grupo, 

assume uma posição de líder da tarefa ao fazê-lo, pois à sua voz, somam-se a dos 

demais, que a partir e junto a EL juntam forças para dialogar com seus familiares e 

fazerem valer o desejo de estarem no grupo semanalmente. A função do grupo na 

vida dos idosos é salientada e exacerbada na voz de EL. 

Conforme afirmamos anteriormente, devido ao exponencial crescimento da 

população idosa que já teve início no Brasil nas ultimas décadas, a qual aumentará 

nos próximos anos, as medidas, propostas, planos e ações que despontam no afã 

de propor envelhecimentos ativos podem ser vislumbrados na fala dessa idosa. Ela 

se refere ao grupo como lugar saudável e certo de se estar no momento do 

envelhecimento.  

O grupo da Oficina da Linguagem desponta, em seu enunciado, como 

possibilidade de um envelhecimento saudável e ativo. Ao concretizar os objetivos 

propostos pelo grupo e cumprir os compromissos firmados, os sujeitos realizam-se 

individual e socialmente, ao serem inseridos na coletividade e aceitos em um lugar 

de escritores. 

Nos termos do grupo operativo de Pichon-Rivière, o cumprimento da tarefa 

configura-se como efeito da negociação do ECRO singular desta idosa em prol de 

estar junto do grupo e com ele constituir um ECRO grupal responsável pela 

satisfação de estar no lugar certo no momento da velhice. 
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Ainda acerca do sentir-se velho após a participação no grupo, AS declara: 

 

AS – Quando eu paro, eu me sinto velha. Agora, quando eu estou em 
atividade eu não me sinto velha. Porque eu sei que posso produzir muito, 
muito, muito além dessa idade.  

 

A palavra velho no enunciado de AS foi associada à improdutividade, tal qual 

concebida pelas ideologias vigentes na sociedade em que está inserida. Como 

refere Kamkhagi (2008), que, conforme a sociedade seja mais ou menos receptiva à 

velhice, ela ressaltará mais ou menos os aspectos produtivos e a sabedoria do 

momento do envelhecimento. Nesse caso, AS atrelou velhice à inutilidade, contudo, 

nas interações socioverbais junto ao outro, no simpósio de vozes e no auditório 

social nomeado de Oficina da Linguagem, essa idosa ressignificou o sentido 

ideológico de velhice ao associá-la à produção quando está em atividade. 

MI foi questionada sobre que ideia tinha sobre o envelhecimento quando se 

inscreveu no grupo e após participar dele: 

 

MI – A ideia que eu tinha, assim – meu Deus, terceira idade – eu achava 
que eu nunca ia chegar. Eu sou uma pessoa vaidosa, então o medo de ficar 
aquelas velha chata, caquética, inconveniente, então eu me policio. As 
coisas que eu não gosto eu procuro peneirar e não fazer. Se eu acho que é 
errado, as velhas diziam assim: “Eu sempre fui assim e não vou mudar.” – 
Não! Eu vou mudar, eu tenho que melhorar, eu posso evoluir, eu tenho isso 
comigo. Então, isso é uma sabatina pra mim todo dia. É uma prova.  

 

É oportuno narrar novamente aqui mais um pouco da história singular de MI, 

que ela foi a mais nova, em idade, no grupo durante anos. Ela chegou à Oficina da 

Linguagem imediatamente após completar 60 anos, signo estipulado pela sociedade 

brasileira para as pessoas serem chamadas de idosas. 

Neste sentido, MI chega a um grupo de pessoas nomeadas pelo discurso 

social como idosas, e ela mesma porta a voz de sujeitos que sentem as marcas 

referentes à velhice como tempo de perdas, chatices, ranzinzisse e ser caquético 

tatuadas em seus corpos, dos discursos provenientes desta sociedade que deprecia 

os sentidos atrelados ao envelhecimento.  

MI chega ao grupo conflitada por esse discurso semiótico que a lançaria para 

a faixa da população dita idosa. Ela, que havia comemorado seu aniversário de 60 

anos com uma festa a fantasia e outras subsequentes em bares, encontrava-se 

completamente chocada pelo advento de envelhecer. Declarava, por ocasião de seu 
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ingresso no grupo, que era vaidosa e estava desesperada com a possibilidade de 

perder sua beleza física. 

O antropólogo Le Breton (2003) nos auxilia a ler o tom emotivo do enunciado 

de MI, quando aponta que o sentimento de envelhecer vem da percepção de um 

corpo que muda a partir do olhar do outro. O corpo muda e se expõe aos valores da 

cultura, que com suas ideologias julga e destina os lugares reservados a esses 

corpos; preferencialmente fora da exposição de seus olhares, nos aposentos. 

Contudo, a despeito do conflito de que MI é porta-voz, ela teve a coragem de 

se inscrever em um grupo formado por idosos e nomear-se enquanto tal. MI 

esforçou-se por alastrar seu repertório simbólico e criar novos sentidos à palavra 

velhice, à medida que nega sentidos apriorísticos como caquético, inconveniente e 

chato vinculados a esse termo, e se propõe a outros modos de ser velha, para além 

desses sentidos engessados pela cultura.  

A mesma pergunta feita anteriormente à MI, estendeu à MT, à AR e à AS na 

sequência, sobre que ideia estas idosas tinham sobre o envelhecimento quando se 

inscreveram no grupo e após participarem dele: 

 

MT – Quando eu me inscrevi no grupo, eu já estava trabalhando o tema 
comigo, sabe? Porque eu já tinha me aposentado, eu já tinha passado 
essas coisas de ceder lugar no ônibus, eu já tinha percebido tudo isso, né? 
Isso eu já tinha percebido. Mas quando eu entrei no grupo, eu vi que tinha 
que descobrir outras fontes de interesses. Sabe, porque o fato de estar 
aposentada não podia ser o final da minha vida ali. Acabou ali e agora eu 
vou ficar só em casa porque... não deu certo. Tentei um mês. Mas eu acho 
que foi bastante. Você sabe o que são quatro semanas? O que que sobra 
pra um aposentado? Fogo, o fogão, a pia, o tanque e resolver todas aquelas 
coisinhas do dia a dia que ninguém tem tempo. Então eu resolvi não ter 
tempo também. Ah, não vou fazer as coisas dos outros, não vou, não 
adianta. 

 

O envelhecimento foi percebido por essa idosa a partir do olhar do outro, que, 

ao ceder-lhe lugar no ônibus, exerce lugar de alteridade e de excedente de visão 

sobre si. Essa visão exotópica exercida pelo outro e descrita no segundo capítulo 

desta pesquisa é que lhe dá notícias de seu envelhecimento. Então, ao saber-se 

velha, foge do lugar comum destinado ao aposentado pela cultura, eminentemente o 

âmbito doméstico, e faz coisas para si, conforme cita. Dá-se tempo, como aponta 

Ponzio (2010), tempo ao outro, o outro de mim e o outro eu.  
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AR – Eu não me sentia velha. Não me sinto. Eu me sinto jovem porque eu 
tenho a cabeça boa. Porque você tem o corpo... a carcaça... Porque a 
carcaça envelhece, mas a mente sempre tá rejuvenescendo. Eu me sinto 
cansada. A gente vai... vai aparecendo as pele, as pelanca, faz assim... 
aparece aqui... Quando você é mais jovem você não tem essas pelanca 
aqui. Você faz assim... balança tudo... aparece os buracos da velhice... a 
pele... fica tudo franzida, ó... olhe. 

 

As marcas do envelhecimento vêm pelo corpo biológico. Como apontado por 

Debert (2004), com a intenção de escamotear e jogar para as bordas 

marginalizantes tudo o que é concernente à velhice, o termo idoso na cultura é 

usado para afastar o que o nome velho traz de proximidade da morte. Nesses 

termos, então, nomear-se velha nessa cultura é anunciar a morte. A palavra velho 

ainda soa ideologicamente como xingamento, palavrão, maltrato na sociedade 

brasileira e, possivelmente, deva-se a isso o ato dessa idosa referir não sentir-se 

velha, apesar das pelancas e dos buracos da velhice que se evidenciam. 

O enunciado de AR vai na direção de escamotear e negar que se fica velho, 

como se fosse um pecado mortal apresentar-se esburacado e pelancudo na 

sociedade dos corpos belos e do espetáculo (DEBORD, 1997), que supervaloriza os 

corpos sarados, jovens, bronzeados e esbeltos (MASCARO, 2004). A palavra velho 

boia nesse caldo semiótico ideológico como o tom emotivo de se estar morto. Então, 

urge a enunciação de sons na arena social sobre a velhice, que a desvincule do fim 

das possibilidades em se manter em interações com o outro, pois há que se manter 

em atividades dialógicas enquanto a morte não vem.  

 

AS – Olha, em primeiro lugar, eu me esqueço da minha idade. Em momento 
algum me senti velha. Eu não me sinto, assim, que eu estou no grupo de 
velhos. Eu me sinto, assim, num grupo de pessoas que chegaram numa 
fase da vida e que têm muito ainda pra produzir e que têm muito ainda pra 
realizar e que é só a gente buscar que as portas vão se abrindo. E eu acho 
que a vida continua na medida que a gente dá sentido pra continuar. E se 
nós tivermos sentido, nós temos esperança de viver muito. Então, eu 
continuo a mesma AS, claro, a pele sofre um pouquinho, a gente começa a 
ficar, assim, um pouco mais receptível, eu me policio muito mais agora 
porque eu tenho tempo. Eu me cuido muito mais agora, faço um monte de 
coisas aí em várias atividades, e, pra mim, envelhecimento não existe. Eu 
me sinto muito jovem. Eu sinto, assim, cheia de saúde. E, pra mim, todas 
essas atividades que eu estou fazendo não são pré-ocupações. São 
ocupações. E tudo isso, principalmente na escrita de livros, os meus 
neurônios estão a mil por hora. Senti, assim, uma mudança muito grande no 
meu cérebro, no meu pensamento, nas minhas atitudes.  

 

AS declara que não se sente velha. Que sua pele aponta marcas do 

envelhecimento, todavia, ela se sente jovem. O enunciado dessa idosa corrobora o 
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que vimos sustentando neste trabalho, que as marcas do envelhecimento são 

apontadas pelo olhar do outro. Ao relatar que o envelhecimento não existe, essa 

mulher pode estar influenciada por dado discurso social que desqualifica o que 

remete ao velho na nossa cultura. 

Entretanto, conforme descrito por Barbieri (2012), o envelhecimento é um 

processo irreversível e inexorável, não somente para os seres vivos, mas também 

para as coisas materiais. Portanto, não se trata de não envelhecer, mas de 

incorporar tal advento ao discurso, aceitando-o e convivendo com ele. 

É verdade que os processos de envelhecimentos são heterogêneos e 

singulares, e é por conta das diferenças individuais que os sujeitos reunidos em 

grupo têm uma possibilidade de alastramento simbólico acerca dos recursos com 

que podem lançar mão no momento da velhice. Para isto, AS se une a um grupo de 

pessoas que já chegaram a uma certa idade e que como ela, têm muito ainda a 

produzir. 

AS associa velhice à doença, discurso também preponderante na cultura 

capitalista que prima o biológico, e afirma que a escrita do livro deixou os seus 

neurônios “a mil por hora”. Importante apontar que pode ser uma velha que tem os 

neurônios ativos, pois tal propriedade não está reservada apenas aos jovens.  

AS expõe, em seu enunciado, valores de uma dada cultura referentes à 

velhice que urgem ser ressignificados pela linguagem, pois conforme os dados desta 

pesquisa, a população idosa será em grande número nas próximas décadas (IBGE, 

2012). 

Uma vez que a enunciação, em Bakhtin (2009), é o produto da interação de 

dois indivíduos socialmente organizados, e que quanto mais aculturado for o 

indivíduo mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da criação 

ideológica, o enunciado dessa idosa está próximo do auditório social que desmerece 

a velhice e a lança para as margens do que seja desejável e aceito nessa dada 

cultura. 

Mas, se a língua penetra na vida e a vida penetra na língua, há que se criar 

sentidos outros ao envelhecimento e disseminá-los na cultura, para que 

incrementem o grande estoque social de palavras com o qual os sujeitos 

estabelecem interações dialógicas, para que nele ampliem seu repertório simbólico, 

podendo nomear e viver envelhecimentos significativos. 
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Subjetivamente AS declara não sentir-se velha, até porque, se vimos 

sustentando que o psiquismo é atemporal, o campo dos afetos e da linguagem não é 

cronológico. Todavia, ao enunciar que o envelhecimento não existe, a despeito de 

sentir-se jovem, ativa, cheia de saúde e com os neurônios “a mil”, ela é uma idosa 

de acordo com o discurso da cultura em que está inserida. Parece-nos que ela 

afirmar que o envelhecimento não existe, coaduna com a ideologia atrelada a esta 

palavra, e evidencia seu conflito na linguagem.  

Na sequência EL enuncia acerca das mudanças promovidas em sua relação 

com o processo do envelhecimento após participação no grupo: 

 

EL – Eu acho, eu falo o que eu acho, porque de repente a pessoa fala uma 
coisa e é outra. Ou então as suas atitudes demonstram outra. Eu acho que 
eu envelheço com tranquilidade. Primeiro, eu nunca gostei de usar roupa 
exuberante, isso e aquilo. Desde nova, eu fui tolhida pela minha mãe. Já 
entrei nesse esquema. Aí depois que a pessoa tem filho adolescente, eles 
ficavam falando, né? Alguma coisa, alguma pessoa que usava uma roupa 
mais extravagante, então, eu já entrei nesse esquema. Eu tenho ciência de 
que eu não me visto como uma pessoa de 90 anos. Eu me visto como uma 
pessoa de 66 anos. Com as minhas características. Eu sou EL. Pronto! E 
envelhecer, as rugas no rosto, o cabelo que eu preciso pintar com mais 
assiduidade, eu encaro com tranquilidade. E há muitas coisas. Mas, até 
nisso o grupo me ajuda a me aceitar. 

 

Se vimos sustentando que a linguagem é conflito, divisão, incoerência, 

incongruência e tensão, o enunciado de EL evidencia o seu conflito entre o que é 

destinado aos jovens e aos velhos na cultura, como exemplo do que lhe é 

apropriado vestir. Demonstra-se conflitada pelas marcas da velhice no corpo como 

as rugas e os cabelos a serem pintados e, apesar de afirmar tranquilidade em 

relação a essas marcas da velhice no corpo, aponta para o grupo o poder de ajudá-la 

a se aceitar. Se precisa de ajuda para aceitar, é porque não está tão tranquilo e fácil 

como narra.  

Diante do conflito implícito em seu discurso que é o advento do envelhecer, 

embora não o nomeie, seu enunciado escancara seu conflito e divisão entre o que 

enuncia e o que sente, pois, conforme suas próprias palavras: “De repente a pessoa 

fala uma coisa e é outra... eu acho que eu envelheço com tranquilidade”. Apesar da 

tranquilidade que diz sentir no envelhecer, EL atribui ao grupo a função de auxiliá-la 

a aceitar o próprio envelhecimento. Declara que o grupo a ajuda a aceitar-se como 

é, uma pessoa de 66 anos de idade. 



 

 

92 

Se levarmos em consideração que conflitos inconscientes despontam no 

grupo operativo, ao EL se referir que a pessoa fala uma coisa e é outra, ela pode 

estar se referindo a si mesma, porém sem se dar conta disto, e portar a voz de 

outros membros do grupo em seu discurso ao se referir a eles. 

EL pensa que fala do outro, mas pode estar se referindo a si mesma, pois é 

em um ato inconsciente e à sua revelia que projeta nos outros membros do grupo 

conteúdos psíquicos seus. 

A mesma questão feita à El anteriormente, foi estendida à KY e à MT, e eis as 

suas respostas: 

 

KY – Por um lado, lógico né? Eu acho um tanto deprimente envelhecer. 
Fisicamente é muito deprimente. Porque a gente vai chegando no tempo de 
experiências de vida, a gente vê tanta coisa que a gente poderia ter feito de 
outro jeito. Teria encaminhado de outro jeito aquilo que eu decidi daquela 
forma. Aí, quando eu faço essa reflexão do passado, é meio deprimente 
porque você não pode voltar e o resultado daquela época muitas vezes não 
é animador assim como poderia ser. Resultado para mim, para as pessoas 
com quem eu influenciei a minha ação. Agora, por outro lado, é gratificante, 
porque a gente tá vivendo hoje, aos 75 anos, eu não faria muitas coisas, 
deixei de fazer, deixei de ter certos valores na trajetória da minha vida, eu 
acho que deveria ter mudado. Aí teria tido uma vida mais gostosa, né? Teria 
tido uma vida menos sofrida, talvez, né? 

 

Acompanhamos mais uma vez nos enunciados dos idosos o que vimos 

sustentando ao longo das análises dos dados, que as marcas do envelhecimento 

também aparecem no corpo, o que KY atribui ser deprimente. Ela aponta a velhice 

como momento de balanço dos saldos positivos e negativos, os ônus e os bônus 

com os quais terá que negociar. No momento da velhice, KY reflete suas ações no 

passado e avalia como poderia ter sido a sua vida se seus valores fossem diferentes 

dos que são. Deprime-se frente às constatações de que poderia ter tido uma vida 

mais gostosa, menos sofrida se tivesse mudado alguns valores em fases anteriores 

à velhice. Esta idosa aponta, em seu discurso, que teve dificuldades com o passado, 

o qual não pode mais ser modificado. Entretanto, declara que é gratificante poder ter 

75 anos. 

Não são apenas das mudanças no desgaste do envelhecimento do corpo 

biológico que KY se queixa, mas em não poder retornar no tempo e ter feito de 

modo diferente algumas coisas que fez e que julga que os resultados foram 

deprimentes e não tão animadores como poderiam terem sido. 
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Do enunciado de KY, inferimos, que os tempos da velhice apresentam-se 

como oportunidade de dialogar com o passado, avaliar perdas e danos e fazer um 

balanço de vida. Contudo, nem sempre as dívidas constatadas apresentam-se como 

possíveis de quitação, apesar das atividades dialógicas oportunizadas aos sujeitos 

pela Oficina da Linguagem. 

Isto porque, a linguagem não tem poderes sobrenaturais de aplacar ou 

extinguir o que é da ordem do impossível. Como a vida, ela se insere nos limites do 

que é (in)nominável. Sendo assim, existem marcas indeléveis de serem apagadas e 

conflitos que permanecem em erupção dentro dos sujeitos, inclusive, nos 

participantes da Oficina da Linguagem. Se assim não o fosse, apresentaríamos a 

Oficina como salvação da humanidade, a qual não há em canto algum do planeta. 

Ainda em relação à questão anteriormente referida à EL e à KY, MT 

responde: 

 

MT – Surpreendente, porque eu fiquei sabendo que eu tava envelhecendo 
de repente, assim, sabe? Muito interessante porque eu não me achava 
velha. Mas na verdade eu estava envelhecendo. E eu fiquei sabendo de 
repente, assim, na reação dos outros. Aquela coisa de ceder o lugar, de não 
sei o que... Eu comecei a dizer: “Sou velha!” Eu fui pra frente do espelho e 
vi que eu era uma velha. Então foi surpreendente... Porque se eu não me 
cuido, assim, que eu tenho 71 anos, eu esqueço que eu tenho que usar 
uma roupa adequada, que eu preciso ser um pouquinho mais discreta e 
saio... Eu tenho que me segurar... Pois às vezes não me vejo velha. 

 

Nesse sentido, teorizamos neste trabalho que a velhice é vista pelo olhar do 

outro. Ver-se velha pelo olhar do outro causou um espanto nessa idosa, que 

precisou ir ao espelho conferir se a imagem refletida no olhar do outro era a mesma 

que se reconhecia, ao que refere serem distintas. Não se vê velha, mas, o outro a 

vê. A questão que se coloca aqui é como coadunar a visão do outro com a sua 

própria, quando parecem incongruentes. 

Se o conceito de exotopia em Bakhtin (2009) e de excedente de visão 

apontam que só é possível se ver pelo olhar do outro, que olhar é este que se olha 

no espelho e não se enxerga velha? Parece que é do ponto de vista dos aspectos 

subjetivos que essa idosa fala, e não dos orgânicos com os quais é vista pelo outro 

como uma estranha velha. A ela, seu envelhecimento é familiar. Tão familiar que 

não o vê.  
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A pergunta que insiste e perpassa todo este trabalho, inscreve-se no 

enunciado de MT: O que será que é imanente à velhice? Ela vem do outro que, ao 

olhá-la, enxerga os signos culturais atrelados ao que é velho, e ao fazê-lo, lhe cede 

lugar no ônibus por identificar as marcas do envelhecimento em seu corpo? A 

velhice seria um conjunto de sinais nomeado pela cultura como sendo de idoso, 

como leis e estatutos destinados a essa parcela da população? 

Os sinais orgânicos não deixam dúvidas de que se trata de uma idosa para o 

outro, mas, para si, ela é simplesmente a mesma MT de sempre. Tanto que corre 

para o espelho para certificar-se do que foi o que este outro viu e, mesmo assim, a 

imagem que vê no espelho destoa da que o outro lhe devolve em seu olhar. Com 

esse sentido, Ponzio (2012, p. 11) refere que o encontro com outros impede a 

instituição de uma identidade concluída e estável do Eu. Da mesma forma Sobral 

(2012a) descreve que o ver-se no espelho não dá ao sujeito a visão acabada de seu 

ser, que só o olhar do outro lhe confere (p. 24).  

Uma vez mais se justifica a relevância de encontros em grupos no momento 

do envelhecimento, eventos únicos em que os sujeitos podem se ver pelo olhar do 

outro e ter mais recursos simbólicos para (re)nomear as suas relações com a velhice 

e com a vida. É no dialogismo que estes conflitos encontram oportunidade de 

simbolização. 

Se não é possível uma descrição homogênea do advento do envelhecer, 

vozes heterogêneas, neste momento da vida, podem incrementar e criar sentidos 

diversos para envelhecimentos dignos e ativos. Com esta função, o grupo 

apresenta-se como oportunidade ímpar de encontros inter e intrasubjetivos. 

Com este intuito, transitar pelos vetores do grupo operativo e desempenhar os 

mais variados papéis, pode alastrar os recursos simbólicos com que lidar no 

momento do envelhecimento. 

Perguntamos a AS como se sente em relação a afetos como segurança 

pessoal e autoestima após sua participação na Oficina da Linguagem, ao que ela 

responde: 

 

AS – Ah, a minha autoestima tá muito boa. Eu estou me sentindo, assim, 
muito feliz, eu tenho uma felicidade interior, até eu falei outro dia ali no 
grupo que eu tenho uma saúde crônica e uma felicidade crônica. Eu não 
quero curar isso da minha vida. E comecei a me sentir mais bonita, comecei 
a me olhar no espelho, assim, e me gostar mais de me olhar no espelho. 
Até eu me massageio o rosto, eu me dou carinho, sabe, que eu não fazia. 
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Comecei me enxergar, assim, um pouco mais do meu interior. Porque a 
gente está escrevendo e você está escrevendo sobre a tua história. Então, 
a gente vê que vida rica que a gente teve de atitude, de atividade, de 
relacionamento. Me sinto mais na grandeza, procuro, assim, voar mais. 

 

Dos ditos de AS depreende-se que o grupo aufere autoestima, felicidade, 

saúde crônica. Saúde pela escrita de crônicas. A escrita de crônicas outorga saúde. 

Saúde, nos termos de Gamburgo (2006), propiciada por situações de linguagem. 

Sente-se mais bonita, enxerga-se mais e se dá carinho. Enxerga seu interior e 

exterior. O escrever sobre a própria história de vida possibilita revisitá-la e valorá-la. 

A ressignificação da sua relação com a linguagem e com o envelhecimento se 

deram a partir das práticas dialógicas de escrita propostas pelo grupo da Oficina da 

Linguagem. Por meio das novas experiências de relação com a linguagem, refere 

sentir-se grande e voar mais pela vida afora. 

A mesma pergunta feita a AS foi feita à EL e à MT, e suas respostas são 

analisadas na sequência: 

 

EL – Eu tô tão orgulhosa de mim, gente, mas como é... Quem diria que eu 
ia fazer uma coisa dessas! É muito bom, é uma fase... Essa fase do velho, 
que você não precisa mais tá agradando ninguém. Você precisa se agradar. 
Mas, isso, não tô falando, não é de revista, não, não é de texto de Rubem 
Alves, não. É na minha vida. Sabe, eu não tô mais preocupada com o que 
fulano vai falar que – “Nossa, meio-dia ela tinha que tá em casa pra fazer o 
almoço.” Não, mas se eu estou fazendo outra coisa meio-dia, ele que se 
vire. Como se as pessoas que tivessem em casa fossem aleijadas e que 
ninguém podia ir na cozinha. Às vezes a comida tava até pronta. Era só 
esquentar no micro-ondas, sabe? Por exemplo, ontem mesmo a JU me 
comentou que os familiares dela acham que... “Pra que que ela vem terça-
feira pra cá? Ela vem porque ela não tem nada a fazer, ela está sem 
trabalho por hora, né?” E no começo eu percebia também, às vezes era até 
coisa da minha cabeça que meu filho achava assim – “Ah, pode faltar, né? 
Não é uma coisa tão importante...” Agora não, agora que eu digo é assim, 
agora cerca de dois anos – terça-feira de tarde, se não der tempo pra lavar 
a louça, o prato fica dentro da pia, porque eu estou escovando meus 
dentes, passando meu batom que eu vou pro meu grupo. Meu grupo é uma 
coisa séria. É um compromisso que eu tenho. É com a minha turma, com as 
pessoas da minha idade. Eu vou lá pra me engrandecer e pra engrandecer 
os outros com a minha palavra, com a minha presença, sabe?  

 

Essas palavras de EL corroboram o anteriormente afirmado, que ela 

estabelece outra relação com o outro no momento da velhice. O outro do outro e o 

outro de si, ao se permitir ir e fazer o que deseja e como se posicionar em relação 

ao desejo do outro que não quer que ela vá. Diz que o dia do grupo da Oficina da 

Linguagem é sagrado em sua vida neste momento da velhice. 
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Visualizam-se no enunciado de EL os preceitos de Bakhtin (2009), de que o 

sujeito é processo permanente de tensão e inacabamento, fruto da permanente 

interação dialógica fronteiriça Eu/Tu. É nesse ponto de tensão, entre ela e o outro, 

que negocia e decide por agradar a si mesma, tomada de posição que a surpreende 

por, outrora à sua participação no grupo, voltar-se a agradar mais ao outro do que a 

si própria.  

Esta tomada de posição refere-se ao Postupok bakhtiniano, ao monograma e 

à marca pessoal e indelével que EL imprime na vida e marca de modo outro sua 

relação com seus familiares a partir das interações dialógicas no grupo operativo. EL 

dá passos de modo singular e irrepetível ao tomar atitudes, ousar, autorar e 

endossar suas decisões. Arrisca-se e dá um passo fora do território outrora ocupado 

por ela. Extraterritorializa-se em relação ao seu espaço doméstico.  

EL aceitou responsavelmente, responsivelmente e sem álibi para o seu ato, 

enfrentar o conflito e tensão constitutivos da relação com o outro, com ele dialogar 

tanto na singularidade de seu âmbito doméstico como no grupo. Neste, identifica-se 

com os seus pares e cumpre o compromisso estabelecido com eles, de realizar a 

tarefa da escrita das narrativas autobiográficas. Refere engrandecer-se e ser 

engrandecida por sua presença e palavra nesse grupo. Infere-se dos ditos de EL, 

que os trabalhos dialógicos do grupo lhe auferiram lugar de sujeito, onde pode ser 

ouvida e acolhida. 

Parece que os vetores da afiliação, pertença, pertinência, cooperação, 

comunicação e aprendizagem foram experimentados por EL, para que chegasse ao 

ponto de usufruir de engrandecimento pessoal e engrandecer ao outro no grupo com 

sua presença e palavra, conforme ela própria refere. Do mesmo modo, sua voz 

fortaleceu às demais do grupo, e auxiliou a esclarecer e reafirmar, os sentidos que 

participar de grupos assume no momento da velhice.  

 

MT – A minha autoestima mudou. Como não mudaria? Você ter livro 
publicado, pego meu livro, levo pro meu trabalho, minha família lê, eu 
mando lá pra Uruguaiana, que é onde eu nasci, qual que é, né? Esses dias 
eu abri o Facebook, tava a propaganda do livro no Face, eu escrevi 
embaixo: “Eu sou um dos autores.” – quer dizer... Não tem... Então, eu 
ponho lá – “Sou um dos autores” – Seja como for, em questão de 
autoestima e de realização. Que não deixa de ser uma realização, uma 
coisa que eu... Porque esse sonho de escrever não é uma coisinha que 
começou no grupo, é uma coisa que eu trago de criança. Eu sempre quis 
escrever. Então o livro veio em resposta de uma coisa que não é de hoje, 
uma coisa muito antiga. Então isso tem um peso, um gosto, um valor muito 
grande. Acho que foi o primeiro sonho da minha vida, que eu me lembro de 
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ter tido, foi escrever um livro. Já tinha dado por vencido, aliás, pra te falar a 
verdade, tem acontecido umas coisas incríveis. Eu já tinha dado o sonho 
por vencido. 

 

MT declara que o momento da velhice está sendo o de realizar sonhos 

preteridos em momentos anteriores a esta fase da vida. Sonhos que haviam sido 

abortados, como diz Geraldi (2010, p. 120), ao ela referir que já tinha dado o sonho 

da escrita por vencido. Assume que a sua autoestima mudou a partir do lugar de 

escritora devido ao reconhecimento dos familiares e amigos, e que seu livro está 

inclusive no Facebook. 

Esta tese alicerça-se sobre os pressupostos evidenciados no enunciado de 

MT, que é pelo outro que vem a verdade, a mentira, os tons e cores que imprimem 

sentido e direção à existência de cada um. Foi o outro que reconheceu MT como 

escritora, seus amigos e familiares, inclusive toda uma rede social que lhe atribuiu 

esse lugar. 

Foi em atividades dialógicas junto às alteridades de outros em um grupo 

operativo, que exerceram um excedente de visão sobre MT ao lhe devolver um 

reconhecimento como escritora, que se reconheceu nesse lugar e responsabilizou-se 

pelos efeitos e consequências da realização de seu sonho antigo de ser escritora 

sobre a sua subjetividade e de outros com quem vier a dialogar.  

 

6.4 FATORES GRUPAIS DETERMINANTES NAS MUDANÇAS 

 

Os excertos de falas subsequentes de MT; TE; JU; MA e Y, referem-se às 

questões relacionadas aos sentidos que assumiram, para eles, participar de um 

grupo dialógico-operativo, e as mudanças experienciadas em suas relações com a 

linguagem e com a velhice:  

 

MT – Pertencer a este grupo nos deu a possibilidade da escrita. Neste 
grupo eu pratico mais a escrita. Quando eu ouço alguma coisa importante, 
eu corro para o meu caderninho para escrever. O outro vai ler você. Quando 
fala, as palavras se perdem, quando escreve, fica! 

 

O grupo como possibilidade de trabalhar a subjetividade pela escrita e esta 

ser lida pelo outro e não ser perdida. Podemos inferir dos enunciados de MT que a 

escrita exerce função de enlaçamento das histórias de vida, entre o passado, 

presente e futuro, permitindo a imortalização das memórias e estreitamento de laços 
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sociais e afetivos com o outro. Aqui nos lembramos da função do recordar 

dissertado por Ecléa Bosi (2012), a imortalização pelo registro das histórias escritas. 

A locução latina cabe aqui para analisar o enunciado de MT: verba volant, 

scripta manent, que poderia ser traduzida por: As palavras voam e os escritos 

permanecem.  

As atividades dialógicas do grupo possibilitaram a escrita à MT, que, segundo 

ela, faz-se lida pelo outro e, assim, suas palavras não se perdem ao estarem 

registradas. Com esses outros discutiu, respondeu, refutou, dialogou, procurou 

apoio, respostas e objeções, transitando por diversos papéis e vetores no cone 

invertido pichoniano. Essa idosa descobriu-se na e pela linguagem escrita. 

Transitou pelos vetores da afiliação ao grupo ao ser aceita em seu seio, 

cooperou com ele na realização da tarefa da escrita e só porque cumpriu o objetivo 

grupal, é que pôde usufruir da satisfação que narra sentir da posição de escritora. 

 

TE – Este grupo nos ensina a sair de si. Antes de participar dele eu achava 
que não daria conta de escrever da minha história e agora vejo que dou. 

 

O grupo se apresenta na fala dessa idosa, como propiciador de ela transpor 

os limites e as barreiras com a linguagem no instante que desloca a atenção de si e 

dirige-se ao outro. Nesse sentido, Bakhtin (2009) salienta que a personalidade 

individual é socialmente estruturada em uma atividade mental do nós (p. 115). Foi 

em um grupo e junto ao outro que TE ampliou suas possibilidades de trânsito pela 

linguagem. Adaptou-se às exigências do grupo da escrita de um livro a cada ano e, 

para que desse conta deste objetivo, precisou sair do seu lugar e ir ao encontro do 

outro. 

Foram as interações dialógicas vinculares ocorridas no grupo que propiciaram 

a execução da tarefa da escrita e a fizeram constatar que é capaz de escrever. 

 

MT – Na verdade, desde o primeiro tema que eu comecei – são quatro – até 
este último tema, houve uma caminhada, um crescimento muito grande do 
grupo, na escolha do tema e nas respostas das pessoas. Achei que todos, 
de maneira geral, tiveram um crescimento na forma de escrever, de expor 
as suas ideias. Foi um crescimento muito grande. E, por outro lado também, 
os relacionamentos, as pessoas se tornaram mais amigas, mais próximas. 
Porque não é só o grupo, o tema do grupo, existe um carinho, existe uma 
preocupação, existe alguma coisa que junta também, e que eu acho 
importante.  
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Segundo essa idosa, os membros do grupo amadureceram nas suas formas 

de escrever e expor as suas ideias. Isso porque, a convivência em grupo leva os 

sujeitos a partilharem de mesmos interesses e terem objetivos em comum, que, no 

caso do grupo da Oficina da Linguagem, é a escrita de um livro ao final de cada ano 

de trabalho. Ao desejarem cumprir o objetivo proposto pelo grupo e nele 

permanecer, os idosos se superam e crescem ao evoluir em seus modos de transitar 

pela escrita e, logo, pela linguagem.  

Nos termos do grupo operativo, o vetor da cooperação entre os membros do 

grupo foi o que viabilizou o cumprimento da tarefa, a partir do vínculo firmado entre 

os membros do grupo, que cresceu e amadureceu na escolha do tema da escrita e 

na forma de escrever. Ao fazê-lo, se tornaram mais amigos e mais próximos uns dos 

outros, como cita. O carinho e a preocupação referidos como existentes entre os 

membros do grupo, advêm do grau de cooperação estabelecido entre os seus 

membros. 

Este crescimento grupal referenciado por MT, na forma de escrever e expor 

as ideias, pode ser apontado como a construção de um ECRO grupal homogêneo. O 

grupo conseguiu, conforme a narrativa de MA aponta, negociar com os seus ECROS 

singulares e com isto, crescer rumo ao cumprimento dos seus objetivos e da 

realização da tarefa grupal da escrita. Como aponta Pichon-Rivière, quanto mais 

heterogêneos os ECROS singulares, mais homogênea é a realização da tarefa. 

 

JU – Nossa, gente, é muito aprendizado. É muito aprendizado. É, eu acho 
assim, eu acho que abrange tudo. Não só terapia de grupo, não é uma 
terapia de grupo, não sei se a gente pode dizer isso, mas, na verdade, a 
gente faz terapia. Porque eu acho que eu tô fazendo dentro do grupo as 
minhas curas. Eu sempre digo que eu tô fazendo as minhas curas. Porque 
foi a partir das fotos que pediram pra gente começar a escrever o primeiro 
livro que eu escrevia, e foi a partir das fotos que eu comecei a ver que eu 
comecei a me conhecer. Eu tô fazendo um trabalho de autoconhecimento. 
Eu vejo dessa forma.  

 

Do enunciado de JU depreende-se a propriedade terapêutica da linguagem e 

dos grupos que a privilegiam. A despeito da Oficina da Linguagem não priorizar o 

trato das emoções e dos afetos, mas a tarefa da escrita de uma narrativa 

autobiográfica ao final de cada ano, é impossível deixar os afetos de fora ao 

tangenciar a linguagem, como já expusemos anteriormente. Até porque, é o tom 

emotivo das palavras o que importa à Bakhtin (2009).  
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JU afirma ter se beneficiado de efeitos terapêuticos na Oficina da Linguagem, 

este termo relacionado à teorização pichoniana referente aos efeitos da vinculação 

grupal no cumprimento da tarefa. 

O vetor operativo pichoniano da aprendizagem é evidenciado na narrativa de 

JU, ao mesmo tempo em que estabelece as trocas interlocutivas dialógicas entre os 

membros do grupo, faz o trabalho de cura terapêutica como refere. O 

autoconhecimento conquistado durante a execução da tarefa, configura-se como 

efeitos de uma aprendizagem ocorrida em um grupo. Se saúde mental e 

aprendizagem são sinônimos para Pichon-Rivière, quando JU diz ter se curado, 

refere-se a ter aprendido no e junto ao grupo. JU passa a estabelecer uma leitura 

crítica da realidade, uma atitude investigadora ao afirmar que passou a se conhecer 

no grupo operativo-dialógico.  

 

MA – Eu tenho orgulho em participar deste grupo. Eu tenho vontade de 
gritar para o mundo que existe este grupo assim em Curitiba, nós como 
idosos diferenciados. Meu filho tem orgulho em dizer que a mãe dele é 
escritora. Vim para a Oficina para saber de mim. 

 

A Oficina como espaço de saber de si, que propicia o sentimento de pertença 

e orgulho, e gera a vontade que o mundo saiba, dos lugares que ele pode propiciar 

aos velhos que dele participam. MA declara a distintividade que o grupo aufere aos 

que participam dele dos que não participam, o do reconhecimento da posição de 

escritora diante do olhar de seus parentes. Ela encontra tamanha satisfação 

subjetiva no grupo, que quer ver essa prática de idosos escreverem histórias, 

disseminada pelo Brasil. 

Para que MA refira que sente orgulho em participar do grupo, é porque 

conseguiu negociar com o seu ECRO singular e construir um ECRO grupal para que 

passasse da pré-tarefa à tarefa. Caso MA não tivesse feito este movimento, que 

segundo Pichon-Rivière alude a um cone invertido, MA não teria experimentado o 

lugar de escritora. 

Foi porque MA aderiu ao objetivo grupal e realizou a tarefa da escrita do livro, 

que pôde usufruir dos efeitos subjetivos das atividades dialógicas experimentadas 

nos movimentos de estruturação, desestruturação e reestruturação que ocorrem no 

grupo operativo. 
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Y – Eu, na verdade, quase não entendo, assim, o que o pessoal fala, assim. 
Então eu não entendo... Eu falei pro grupo, eu não entendo o que eles 
falam, mas eu procuro, assim, sentir, assim... Alguma coisa, mesmo não 
entendendo, alguma coisa tá sentindo, assim... Mesmo não entendendo, 
como diz... Não sei, assim, expressar direito a palavra, mas, assim, dizer 
que está com a pessoa, certo? Tá protegido, né? Protegido... Não sei 
explicar, assim, mas, também como diz, sempre esforça, sempre leitura, 
assim também. Palestra, por exemplo, também quase não entendo nada. 
Então, com uma letra que sai traduzido, assim, ajuda... Assim, as coisa boa, 
penetrando, né, assim, pela pele. As coisa mal, penetra também.  

 

Complementando a apresentação feita ao Senhor Y, como é chamado por 

todos os colegas, anteriormente, ele é um dos participantes mais antigos do grupo. 

Está na Oficina desde a sua fundação. Ao longo dos oito anos que faz parte da 

Oficina da Linguagem, foi registrando uma perda orgânica de sua audição. Y veio 

para o grupo encaminhado por uma fonoaudióloga. 

A voz do Sr. Y tem ficado cada dia mais baixa ao longo desses anos, sendo 

muito difícil para o grupo ouvi-la. Devido a essa dificuldade, o Senhor Y tem falado 

cada vez menos. Não é incomum entrar e sair dos encontros sem que pronuncie 

palavra alguma. 

Mesmo assim, e a despeito de não ouvir quase nada o que acontece nos 

encontros do grupo, o Sr. Y a ele vem semanalmente, com raríssimas faltas, e se 

isso ocorrer, avisa a coordenadora com antecedência. 

Ele conta que o motivo de frequentar a Oficina, mesmo sem ouvir, é a energia 

boa do grupo que perpassa a sua pele, ao que interpretamos que não são palavras 

o que o Sr. Y escuta no grupo, mas sim afetos. Nada mais bakhtiniano que o ato do 

Sr. Y e consonante com a mudança de Oficina da Voz para Oficina da Linguagem. 

A percepção de Y acerca de como é beneficiado pelas interações dialógicas 

no grupo está perfeitamente de acordo com o objetivo da Oficina, que privilegia a 

voz metafórica e o tom emotivo das palavras.  

Y sugere que seja feita uma pauta dos acontecimentos dos encontros do 

grupo, para que possa se inteirar do que acontece nas reuniões, já que escuta 

pouco. Entretanto, declara continuar a participar do grupo, pois a energia que dele 

emana e flui penetram em sua pele, conforme cita.  

É possível afirmar do enunciado do Sr. Y que a língua realmente penetra na 

vida, e não apenas pelos ouvidos, mas também pela pele, o que corrobora os 

ensinamentos bakhtinianos de a língua ser da ordem do afeto: “A língua penetra na 
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vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos 

enunciados concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 2009, p. 282).  

O Sr. Y tem feito amor com as palavras, pois as recebe a partir da penetração 

em seu corpo e penetra ao outro também com elas. Ele carrega pequenos poemas 

consigo constantemente, como já referimos, e não perde a oportunidade de 

presentear o outro com palavras por ocasião de cada encontro. 

Y apresenta uma perda da voz orgânica, todavia persiste e insiste em não 

cortar os fios dialógicos que estabelece com o outro em interações verbais, em que 

se beneficia muito mais da voz metafórica, ou seja, do tom emotivo que penetra a 

sua pele a cada encontro do grupo da Oficina da Linguagem. Parece-nos que Y não 

quer mais perder a esta altura da sua vida. 

Ao enunciar que se sente protegido no grupo, o vetor pichoniano da afiliação 

e do pertencimento apresentam-se como os mais apropriados para leitura do 

operador psíquico grupal vivenciado pelo Sr. Y enquanto realiza a tarefa da escrita. 

É porque sente a proteção do grupo que nele permanece. Neste sentido, 

experiencia o vetor do cone invertido da tele, que configura a distância que sente 

dos membros do grupo por não conseguir ouvir a voz deles e nem ser ouvido pelo 

grupo. Tal surdez do Sr.Y dificulta o estabelecimento do vínculo mas, mesmo assim, 

persiste em nele permanecer pois refere sentir pela pele o que ocorre no grupo. 

Neste sentido sente-se acolhido e amparado pelo grupo, tendo o seu 

pertencimento e afiliação ao grupo assegurados. Fato este que o faz atravessar a 

cidade e pegar diversos ônibus para estar durante algumas horas junto a um outro 

que não o ouve, mas que o sente e percebe.  

Após as análises das respostas dos idosos nas mudanças conquistadas e 

saboreadas em suas relações com a linguagem e com a velhice em um grupo 

operativo-dialógico, da categoria Fatores de Aproximação ao Grupo, destacamos 

conteúdos como o desejo em ter voz própria; ler e escrever histórias e aprender a 

envelhecer bem. 

Na categoria de análise Mudanças em Relação à Linguagem após as 

Atividades Dialógicas da Oficina, ressaltamos os idosos sentirem-se mais 

desinibidos; aprenderem a hora de falar e a de se calarem para ouvir ao outro; 

fazerem valer a sua voz; aceitarem críticas; consertarem a língua; serem mais 

maleáveis; respeitarem às ideias e opiniões do outro; aproximação maior do outro; 
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aprenderam a escrever e colocar no papel as suas ideias; ocuparam um lugar de 

respeito no seio familiar, na posição de escritores. 

Os principais relatos na categoria Mudanças em relação à velhice após as 

atividades dialógicas da Oficina referem-se a adquirirem segurança pessoal em suas 

ideias, gostos e preferências; exigirem o respeito do outro, em especial de seus 

familiares; sentirem-se mais ativos ao saírem da frente da TV e irem para um grupo 

de idosos; ressignificarem os sentidos sociais e ideológicos atribuídos ao 

envelhecimento, como ranzinza, por exemplo; a aceitação da sua própria velhice ao 

elevarem suas autoestimas e se gostarem neste momento de suas vidas. O lugar de 

escritores influenciou os sentimentos narrados pelos idosos. 

Como os Fatores Grupais Determinantes nas Mudanças narradas pelos 

idosos deste estudo, enfatizaram os relacionamentos interpessoais; o 

desenvolvimento e crescimento na relação com a linguagem escrita; o efeito 

terapêutico do grupo; autoconhecimento; orgulho em participar de um grupo como 

este, de idosos diferenciados; e a proteção proporcionada pelo grupo. 
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7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No momento de concluir, cumpre revisitar o que objetivamos constatar nesta 

tese, as mudanças experimentadas por um grupo de treze idosos em suas relações 

com a linguagem e com a velhice após a participação em um grupo fonoaudiológico 

dialógico-operativo.  

Já de início, na pesquisa, constatamos que a Fonoaudiologia não dispõe de 

metodologia teórico-prático para teorizar sobre grupos. Desta feita, investigamos que 

a Psicologia é a área da produção do conhecimento com maior tradição no manejo 

grupal. Assim sendo, foi nesta área que fomos buscar uma visão teórica que desse 

conta de compreendermos os fatores grupais envolvidos nas mudanças narradas 

pelos idosos do grupo da Oficina da Linguagem, nas suas relações com a linguagem 

e com a velhice. 

Foi nesta busca que encontramos a Psicologia Social como modalidade da 

Psicologia interessada na dimensão social da constituição do sujeito, e concordamos 

que por ela poderíamos iniciar um processo de aproximação deste campo de saber 

com vistas a encontrar uma proposta teórico-metodológica que lançasse luzes à 

nossa compreensão de grupo. 

Nesse percurso, o grupo operativo de Pichon-Rivière despontou como 

proposta de manejo e estudo dos fatores psíquicos grupais. Então, debruçamo-nos 

sobre os seus pressupostos no afã de compreender os movimentos feitos pelos 

idosos no grupo da Oficina da Linguagem, durante as interações dialógicas e a 

realização da tarefa da escrita. Os movimentos grupais dos vetores do cone 

invertido e os papéis desempenhados no grupo operativo pichoniano, lançaram 

luzes para lermos os dados desta pesquisa, no que concerne à dimensão psíquica 

da linguagem. 

Isto porque, as atividades sociodiscursivas experimentadas pelos idosos, se 

deram em um grupo fonoaudiológico assentado sobre os pressupostos da Filosofia 

de Linguagem de Bakhtin. Esta, por sua vez, orientou as práticas discursivas da 

oralidade, da leitura e da escrita das narrativas autobiográficas dos idosos do grupo, 

mas não dispuseram de conceituação para leitura dos seus efeitos psíquicos em 

trabalhos grupais. 

Só porque, Bakhtin não se ateve e nem se debruçou sobre a compreensão e 

nem a sistematização da dimensão psíquica dos sujeitos em grupos. Neste caso, foi 
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a concepção do grupo operativo de Pichon-Rivière a que se apresentou como 

oportuna para analisar os efeitos de práticas orientadas pela Filosofia de Linguagem 

de Bakhtin na relação dos idosos com a linguagem e com a velhice. 

A proposta do grupo operativo de Pichon-Rivière incrementa a leitura dos 

efeitos do dialogismo sobre os sujeitos reunidos em grupo, e a Filosofia de 

Linguagem de Bakhtin, apresenta-se como um frescor para a compreensão da 

dimensão psíquica engendrada na e pela linguagem aos interessados pelos 

trabalhos grupais. 

Sendo assim, tanto grupos de trabalhos fonoaudiológicos, como psicológicos, 

de orientação psicanalítica e afins, podem usufruir dos efeitos de práticas dialógicas-

operativas grupais no trato dos sujeitos com as suas subjetividades. 

Tais afirmações advém das análises dos discursos dos idosos do grupo da 

Oficina da Linguagem que narram terem experimentado novos modos de se 

relacionarem consigo e com o outro a partir dos usos que fizeram da linguagem. 

As mudanças relacionam-se a seus posicionamentos com os seus filhos, 

maridos, colegas de grupo, parentes, grupo social, enfim, com quem quer que 

venham a se posicionar do lugar de autoria. 

Dentre as mudanças que relatam como efeitos do grupo dialógico-operativo 

estão: Consertar a língua, segurança pessoal, autoestima, saber se posicionar frente 

ao outro, aprender a hora de falar e de se calar, fazer-se ouvir e respeitar pelo outro, 

inserção social e (re)negociação com o processo do envelhecimento. 

Se vimos sustentando ao longo deste trabalho, que o Brasil tem se 

configurado como um país de idosos, e medidas, leis, estatutos, políticas e toda 

sorte de iniciativas que contemplem envelhecimentos satisfatórios hão que ser 

priorizadas, as atividades de linguagem da Oficina da Linguagem podem se 

apresentar como medida eficaz, eficiente, responsável e responsível em atender a 

esta demanda social. 

Em uma sociedade em que eminentemente os discursos acerca do 

envelhecimento são perpassados por valores semióticos concernentes ao que não 

presta, sem utilidade e que o velho está pronto para ser jogado no lixo, as interações 

sociodiscursivas praticadas no grupo dialógico-operativo da Oficina da Linguagem 

propiciou, na maior parte dos casos, (re)tecituras de discursos, de ideologias e logo, 

a criação de modos outros, de idosos escritores, se relacionarem com os seus 

processos de envelhecimentos e com o outro. 
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Estas mudanças não se deram por um ato de milagre, sem angústias ou 

conflitos. Elas foram conquistas de sujeitos que se lançaram ao encontro com o 

outro, o outro do outro e outro de si, para que juntos e sozinhos construíssem um 

ECRO grupal capaz de negociar com as diferenças e com as heterogeneidades 

constitutivas dos seres de linguagem para que, como fruto deste ato responsável e 

sem álibi, tornem-se seres mais convictos dos lugares a ocupar e a construir na 

contemporaneidade. 

Os idosos do grupo fonoaudiológico dialógico-operativo da Oficina da 

Linguagem escreveram belas e feias histórias, boas e más enquanto a morte não 

vem. Negociaram com a vida e com suas subjetividades dos lugares de réles mortais 

que são, condenados à linguagem.  

Dificuldades foram presenciadas neste processo de interações dialógicas, 

negociações com conflitos singulares e coletivos, com fantasias inconscientes e 

limites impostos pela própria linguagem. No entanto, pelo caráter dialógico do grupo, 

os idosos foram impulsionados a romper com modos de funcionamentos 

cristalizados de se inter-relacionarem e negociaram com as ansiedades suscitadas 

no encontro com o outro. 

Se o objetivo da existência de grupos operativos é a ocorrência de mudanças 

nos modos de relação entre sujeitos, com eles mesmos e com o meio social, 

podemos concluir que o objetivo pichoniano foi cumprido no grupo fonoaudiológico 

dialógico-operativo da Oficina da Linguagem.  

À medida que a tarefa é cumprida no grupo operativo, a transformação 

preconizada por Pichon-Rivière do lugar ocupado pelo sujeito no grupo e na 

sociedade, é conquistada. 

No caso específico deste grupo, os livros escritos pelos idosos – as suas 

tarefas – configuraram-se como materialidade de (re)engendramento ideológico ao 

que concerne ao testemunho de lugares e discursos possíveis de se serem 

(re)ocupados pelos velhos na cultura. 

Ao escreverem, os idosos (re)organizam e questionam as ideologias do 

cotidiano, engendram histórias e com este ato, inserem-se socialmente na 

sociedade capitalista hipermoderna, ao desafiarem o modelo neoliberal que os exclui 

por não serem mais mercadoria desejável no mundo ocidental urbanizado e rico.  

O ato da escrita escancarou e testificou a sociedade que idosos podem ser 

ativos, terem valor e ainda desejarem. Com seus livros e a partir deles, entoam 



 

 

107 

vozes sociais que portam sons outros acerca do envelhecimento na sociedade 

brasileira envelhescente. Estes ecos ressoam os valores subjetivos de 

envelhecimentos ativos preconizados por Minayo (2000), como amor, liberdade, 

solidariedade e inserção social. 

Convém salientar, que o dispositivo da operatividade pichoniana foi 

convocado para ler os efeitos do grupo na relação dos idosos com a linguagem e 

com a velhice nesta pesquisa, somente no momento da análise dos dados. Durante 

a execução da tarefa grupal, foi o dialogismo que orientou as práticas da Oficina.  

É bem verdade que a pesquisadora, proveniente do saber Psi, seria apta a 

fazer interlocuções desta episteme desde o início de sua participação no grupo. 

Todavia, estes diálogos que estabeleceu com a Psicanálise de orientação Social, se 

deu de modo não oficial, tamanha foi a capturação que sofreu pela Filosofia de 

Linguagem de Bakhtin, enquanto se relacionava com o grupo. 

Foi somente por ocasião da escrita da tese e da sistematização dos dados, 

que um dispositivo de leitura grupal se fez oportuno, pois incrementou a 

compreensão dos efeitos de atividades dialógicas no psiquismo e na subjetividade 

dos idosos escritores. 

Já ressaltamos anteriormente, que a Filosofia de Linguagem de Bakhtin 

configura-se como dispositivo eficaz em orientar práticas grupais. No entanto, seu 

autor não se debruçou sobre o estudo de grupos e nem nomeou mecanismos 

psíquicos de defesa, introjeção, projeção, enfim, toda sorte de operatividade que se 

dá quando os sujeitos de linguagem estão em grupo. 

É desta sorte que escolhemos responsavelmente e responsivamente 

estabelecer um diálogo entre uma Filosofia de Linguagem que embasa uma práxis 

grupal na área de uma ciência da saúde que é a Fonoudiologia, com uma 

operatividade grupal perpassada por fundamentos de ciências humanas como o são 

a Psicologia Social e a Psicanálise socialmente orientada. 

À semelhança dos idosos, é no momento da escrita que a pesquisadora se 

autoriza a dialogar com uma episteme outra à que orienta as atividades da Oficina, 

valoriza sua singularidade de leitura e compreensão dos fenômenos, e dá um passo 

arriscado, um postupok, na iniciativa de estabelecimento de um diálogo 

interdisciplinar. 

É a diferença que possibilita o diálogo entre as teorias, práticas e conceitos e 

não as similitudes. É o outro do lugar de sua radical alteridade que propicia o 
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diálogo, caso contrário, se cairia no vazio da com-fusão com ele e com as suas 

especificidades.  

O que se configura neste trabalho, portanto, é a empreitada em destacar a 

dimensão subjetiva e psíquica de idosos envolvidos em atividades dialógicas, que 

propiciaram mudanças em suas relações com a linguagem e com a velhice, em um 

grupo dialógico-operativo. Trata-se do encontro de uma Filosofia de Linguagem com 

uma proposta de manejo e interpretação da operatividade grupal.  

O que foi apresentado pelos dados desta pesquisa e que atesta a nossa tese, 

é que trabalhos de, na e pela linguagem, especificamente os inspirados em uma 

filosofia sociointerativa e dialógica, apresentam-se como oportunidade de sujeitos 

com idade avançada no tempo, depararem-se com suas humanidades e serem 

instigados a negociar com os seus conflitos e contradições concernentes aos seres 

de linguagem. Neste caso, o grupo com sua operatividade constitui-se como lugar 

privilegiado destas interações dialógicas sociais.  
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ANEXO A – ENTREVISTA 

 

Dados de identificação pessoal:  

Nome, idade, escolaridade, estado civil, com quem reside. 

1) Como você ficou sabendo da existência do grupo da Oficina da Linguagem? 

2) O que te levou a querer participar dele? 

3) Que ideia você tinha do que era o grupo, quando você se inscreveu nele? 

4) E agora, após certo tempo que você faz parte dele, que ideia tem sobre o grupo? 

Por quê? 

5) O que te faz permanecer no grupo?  

6) Você já participou de algum grupo semelhante a este? 

( ) sim ( ) não 

Se sim, explique. 

Se não, por quê? 

7) Qual é a sua opinião sobre o seu processo de envelhecimento? 

8) Que ideia você tinha sobre o envelhecimento quando se inscreveu no grupo? 

9) E agora, após certo tempo que você faz parte do grupo, que ideia tem sobre o 

envelhecimento? 

10) E sobre o seu processo de envelhecimento, que ideia tinha antes de participar 

da Oficina da Linguagem? 

11) E agora, após participar do grupo, que ideia tem sobre o seu processo de 

envelhecimento? 

12) O trabalho neste grupo promoveu mudanças na sua relação com a linguagem? 

( ) sim ( ) não 

Se sim, quais? Fale um pouco dessas mudanças no plano prático. 

a) Além de escrever livros, você passou a ler mais após participar do grupo?  

O quê? Por quê? 

b) Como ficou a sua relação com o outro após a participação no grupo, em termos 

de escutar e falar com ele, com seus familiares, filhos, netos, vizinhos, 

parentes, amigos, relacionamento social, como exemplos? 
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c) Como você se sente em relação a afetos como segurança pessoal, autoestima, 

timidez, sustentar seus próprios pontos de vista após sua participação no 

grupo? 

Se a participação neste grupo não promoveu mudanças em algum desses 

aspectos acima descritos, diga em quais e por quê? 

13) Como era a sua relação com cada um dos aspectos acima antes de você 

participar da Oficina da Linguagem? Como você se relacionava com a leitura e 

com a escrita, com os outros e com você mesmo? 

14) Acha que essas mudanças estão relacionadas às suas experiências no grupo? 

( ) sim ( ) não 

Se sim, por quê? 

Se não, por quê? 

15) Você acha que poderia ter feito essas mudanças na sua vida se não participasse 

da Oficina? 

( ) sim ( ) não 

Se sim, por quê? 

Se não, por quê? 

16) Gostaria agora que você se sentisse à vontade para me contar os pontos 

positivos e os negativos que você encontra no grupo. 

17) Você tem sugestões para o grupo? 

( ) sim ( ) não 

Se sim, quais? 

Se não, por quê? 

18) Qual a sua opinião sobre pessoas em processo de envelhecimento participarem 

de grupos que promovam trabalhos com a linguagem? 

19) Você quer me dizer algo que eu não te perguntei? 
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ANEXO B – 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa. As 

informações existentes neste documento são para que você entenda os objetivos da 

pesquisa e saiba que a sua participação é espontânea. Se durante a leitura deste 

documento houver alguma dúvida, você deve fazer perguntas para que possa 

entender do que se trata. Caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento. 

O título da pesquisa é: Efeitos de atividades dialógicas na relação de idosos 

com a linguagem e com a velhice, realizado pela aluna do programa de Doutorado 

em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná, Regina Célia 

Celebrone Lourenço. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética desta 

Universidade sob o número 102/2008 e é orientada pela Professora Doutora Giselle 

Aparecida de Athayde Massi. 

O procedimento adotado será a gravação dos encontros realizados na Oficina 

da Linguagem na Unidade de Saúde da Praça Ouvidor Pardinho, nas terças-feiras, 

no horário das 14h às 16h30min, dos anos de 2011 e 2012, por esta pesquisadora, e 

entrevistas com os participantes da Oficina no ano de 2013. Os conteúdos das 

gravações e das entrevistas têm caráter exclusivo de pesquisa, podendo ser 

publicados seus resultados com fins científicos e acadêmicos. 

A pesquisa não oferece riscos e nem custos aos participantes, e você poderá 

desistir de participar dela em qualquer momento que desejar. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ________________________________________________________ 

Portador do RG: _______________, abaixo assinado, concordo em participar 

da pesquisa acima descrita. 

Declaro ter sido devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

Regina Célia Celebrone Lourenço, sobre o teor da pesquisa e os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

 

 

Curitiba, ____ de _______________ de ________. 

 

 

_____________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

_______________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 


