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Resumo
O presente artigo relata sobre uma experiência educativa denominada de Café Literário Itinerante com
os acadêmicos da Universidade da Maturidade – UMA, que teve como tema “PARA ESCREVER E
GOSTAR É SÓ COMEÇAR” e o objetivo principal foi despertar nos acadêmicos o gosto pela leitura e
produção de gêneros textuais. Para o desenvolvimento do projeto, foram ministradas aulas teóricas e
práticas  e  aplicadas  dinâmicas  interativas  tendo  como  objetivo,  promover  hábitos  de  leitura  de
diferentes gêneros textuais, possibilitando aos acadêmicos exercitarem sua capacidade de leitura, além
de  ativar  e  potencializar  a  capacidade  de  escrita.  As  dinâmicas  proporcionaram  aos  acadêmicos
recordar brincadeiras da infância, estimular o cérebro na produção dos textos e atividades. Após o
término das produções dos acadêmicos, realizamos a exposição dessas produções em dois lugares
distintos,  que  foram,   primeiramente,   na  Biblioteca  João  Paulo  II,  do  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciências  e  Tecnologia  do  Estado  do  Tocantins  –  IFTO,  Campus Palmas,  e
posteriormente no Auditório Central da sede da UMA com um número satisfatório de participantes
acadêmicos  e  do  público  em  geral.  Os  resultados  obtidos  com  a  aplicação  desse  projeto  foram
excelentes,  pois  foram  alcançados  os  objetivos  propostos  e  sobretudo  respondido  o  problema
levantando no projeto que era “Os velhos acadêmicos da UMA tem interesse em produzir  textos
literários?”  E  concluímos  que  sim,  os  velhos  acadêmicos  da  UMA  gostam  de  escrever,  cantar,
participar de peças teatrais e outras atividades que os levem a intergeracional idade. 
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Introdução
Simone de Beauvoir,  em seu livro  A Velhice,  diz que estamos distantes de alcançar uma

sociedade que crie condições culturais, em que jovens adquiram meios de captar, de saber ouvir e de
descobrir com clareza e inteligência as condições em que são criadas as políticas da velhice. Mais que
isso: estamos longe de uma sociedade que entenda a velhice não como um passo para a morte, e sim,
como mais uma etapa da vida. O tratamento que dispensamos à velhice “denuncia o fracasso de toda a
nossa civilização” (BEAUVOIR, 1970, p. 664).

Assim, para a autora, a velhice não é um passo para a morte, mas mais uma etapa da existência
humana que deve ser encarada de forma constante. Infelizmente, como já disse Proust:” ...de todas as
realidades, a velhice, é, talvez, aquela que conservamos por mais tempo, ao longo da vida, uma noção
puramente abstrata” (apud BEAUVOIR, 1970, p. 11).

se  a  cultura  não  fosse  um saber  inerte;  [...]  se  fosse  prática  e  viva;  se  através  dela  o
indivíduo se realizasse e se renovasse ao longo dos anos, em todas as idades, ele seria um
cidadão ativo e útil; [...] na sociedade ideal que acabo de evocar, pode-se imaginar que a
velhice, por assim dizer, não existiria; [...] um indivíduo morreria sem ter passado por uma
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degradação;  a  última  idade  seria  realmente  conforme  a  definição  que  dela  dão  certos
ideólogos burgueses: um momento da existência diferente da juventude e da maturidade,
mas possuindo o seu próprio equilíbrio e deixando aberto ao indivíduo um grande leque de
possibilidades. (BEAUVOIR, 1970, p. 351).

O envelhecimento é um processo de alterações físicas, psíquicas e sociais que determina a
maneira singular como cada indivíduo viverá os últimos anos de sua vida. O impacto da velhice faz
com que o indivíduo altere seus hábitos de vida e rotinas diárias. Dentre as mudanças decorrentes do
envelhecimento, está a dificuldade de memorização no fator da escrita e leitura, que é considerada por
muitos teóricos como uma ocorrência normal desta fase da vida. 

De acordo com a literatura pesquisada,  a leitura,  sobretudo de textos literários, estimula a
organização de ideias na mente. Assim, com incentivo do docente para estimular os acadêmicos a
descobrirem o prazer de realizar leitura e produzir texto é fundamental. Cosson afirma que “literatura
ocupa  um lugar  único  em relação  à  linguagem,  ou  seja,  cabe  à  literatura  “[...]  tornar  o  mundo
compreensível  transformando a sua materialidade em palavras de cores,  odores,  sabores  e formas
intensamente humanas” (COSSON, 2006, p. 17).

Desta forma, entende-se que a leitura cotidiana exercita o cérebro e o ajuda na preservação da
memória vocabular.  Ler jornais,  livros ou revistas auxilia a impulsionar a atividade cerebral. Um
estudo conduzido pelo Dr. Yonas Geda, neuropsiquiatria norte-americano, destacou que a prática da
leitura pode prever futuras perdas de memória.  E, no ano de 2009, novamente aplicado o mesmo
estudo, revelou que os velhos que se interessam por jogos, trabalham com computadores ou fazem
artesanato,  como  cerâmica,  apresentam  perda  de  memória  entre  30%  e  50%  menores  quando
comparado àqueles que não praticam essas atividades. Assim, diz o autor, que essas falhas de memória
podem surgir a qualquer tempo, e os exercícios que ajudam a manter o cérebro em forma podem ser
praticados por pessoas de todas as idades.

O projeto Café Literário Itinerante, cujo tema é  “PARA ESCREVER E GOSTAR É SÓ
COMEÇAR”, teve como finalidade estimular os acadêmicos da Universidade da Maturidade – UMA,
a realizarem leituras e escritas, apresentando propostas de leituras e escritas realizadas com prazer,
incentivando práticas dessas atividades com a fruição do momento no qual ocorrerem essas ações.

O nome do projeto e a escolha do tema surgiram para ser um evento que evidenciasse as
práticas  de leitura  e  produção textual,  em que os  acadêmicos puderam escrever  poemas,  poesias,
crônicas, contos, peças teatrais, músicas sobre temas variados, podendo até ser sobre a sua história de
vida,  em uma sequência  de aulas  preparatórias,  onde foram realizadas  dinâmicas  interativas  e  de
estimulação  aos velhos para utilizar as suas capacidades criativas.

O Café Literário Itinerante foi levado para a comunidade em duas instituições contatadas para
apresentação da produção final dos acadêmicos e onde teve um momento de descontração e partilha de
conhecimentos  intergeracional.  A  exposição  dessas  produções  foi  realizada,  primeiramente,  na
Biblioteca João Paulo II, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado do
Tocantins – IFTO, Campus Palmas, e posteriormente no Auditório Central da sede da UMA onde
pôde-se constatar um número satisfatório de participações dos acadêmicos e do público em geral.

Após a conclusão do projeto, será elaborado um Relato de Experiência que irá discorrer sobre
a experiência vivenciadas pelas acadêmicas na elaboração e execução do projeto.

Metodologia
De acordo com LAKATOS & MARCONI, “a finalidade da pesquisa científica não é apenas

um relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter
interpretativo,  no  que  se  refere  aos  dados  obtidos”.  Esses  dados  podem  ser  obtidos  através  de
vivências.  Nesse  sentido,  foram  aplicadas  aulas  intergeracionais  com  os  velhos,  com  dinâmicas
interativas para estimular a leitura e a escrita de textos. 

Na primeira aula ministrada, realizamos uma pesquisa com os acadêmicos da UMA com duas
perguntas:  “EU  GOSTO  DE  ESCREVER?”  e  a  outra  “QUERO  PARTICIPAR  DO  CAFÉ
LITERÁRIO INTINERANTE?” Na primeira pergunta, eles escolheram entre poemas, cordel, poesia,



contos, teatro e música o que gostariam de escrever. Na segunda, deveriam responder com as respostas
de sim ou não.

A implementação do projeto foi pensada e estruturada com base na intergeracionalidade e no
uso da literatura, através do Café Literário Itinerante, como instrumento principal para este projeto, na
realização de estudo prévio, através das aulas, da capacidade de cada acadêmico para realização das
leituras e produção textuais.

Nas aulas ministradas, foram disponibilizados aos acadêmicos apostilas com explicações dos
principais textos literários, bem como exercícios práticos para estimulação cerebral,  ambos com o
intuito de apresentar propostas de atividades, utilizando a literatura como instrumento de ensino, bem
como, a finalidade de proporcionar aos acadêmicos um conforto na ação de produção de seus textos.

O ápice da aplicação e prática do projeto foram as exposições dos trabalhos produzidos em
dois momentos distintos. Primeiramente, os trabalhos foram expostos na Biblioteca João Paulo II, do
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado do Tocantins – IFTO,  Campus
Palmas e posteriormente no Auditório Central da sede da UMA. 

No  dia  de  realização  do  Café  Literário  Itinerante  realizamos  uma  pesquisa  onde
disponibilizamos as seguintes perguntas: 

- Já participou de algum café literário?  Sim ou não;
- Costuma fazer leituras diariamente? Sim ou não;
- Já escreveu (música, poesia, poema, versos, cordel etc.) Sim ou não;
- Gostou do café literário “PARA ESCREVER E GOSTAR É SÓ COMEÇAR?” Sim ou não;
- Acadêmicos da Universidade da Maturidade – UMA? Sim ou (Visitante) não;
Nota-se,  por  meio  da  participação  e  declarações  dos  acadêmicos  participantes  do  Café

Literário Itinerante, uma tendência a valorizar a qualidade de vida na velhice através do conhecimento.

Resultados e discussão
Beauvoir  (1990)  fala  da  velhice,  “como se  esta  palavra  representasse  uma realidade  bem

definida. Na verdade, quando se trata de nossa espécie, não é fácil circunscrevê-la”. Ao observarmos a
fala da autora, podemos entender que o envelhecimento é um processo contínuo da vida em que são
envolvidos aspectos, psicológicos, biológicos, sociais, culturais e econômicos.

Motta (2004) afirma que as relações sociais são alteradas conforme ocorre a diminuição da
produtividade, da atividade física e econômica, podendo-se dizer que o processo é lento e leva à perda
progressiva de contatos sociais, isolamento, até mesmo a ausência de relacionamento interpessoais,
chegando até mesmo à perda da capacidade de estabelecer relações de forma expressiva com outros
indivíduos. 

Assim  sendo,  esse  projeto  buscou,  durante  a  sua  aplicação,  elevar  a  autoestima  dos
acadêmicos  bem  como  despertá-los  para  desenvolverem  atividades  que  pudessem  levá-los  a  se
sentirem capazes de criarem e promoverem a interatividade na elaboração e exposição dos trabalhos
desenvolvidos.

Antes  de  iniciarmos  as  ministrações  das  aulas  e  atividades  práticas,  realizamos
questionamentos  aos  acadêmicos  sobre  o  que  gostariam  de  escrever  e  obtivemos  os  resultados
descritos na tabela abaixo:

Tabela 1 - EU GOSTO DE ESCREVER
Estilos Literários Total de Acadêmicos
Poemas 04 acadêmicos
Cordel 01 acadêmico
Poesia 09 acadêmicos
Contos 03 acadêmicos
Teatro 04 acadêmicos
Música 17 acadêmicos
Acadêmicos que responderam mais de um estilo. 03 acadêmicos
Acadêmicos que responderam que não gostariam de
escrever nenhum dos estilos, mas que gostariam de
participar do Café Literário Itinerante.

07 acadêmicos



Observamos que apenas 07 acadêmicos não quiseram participar das atividades de elaboração,
porém participaram das exposições das produções.

Também realizamos algumas perguntas aos acadêmicos da UMA durante a realização das
exposições das produções e na tabela abaixo indexamos os resultados. 

Tabela 2 – Perguntas realizadas durante a realização do Café Literário Itinerante
Perguntas SIM NÃO
Já participou de algum Café Literário? 09 27
Costuma realizar leitura diariamente 22 14
Já escreveu algum estilo literário? 11 25
Gostou do Café Literário com o tema “Para Escrever
e Gostar e só Começar?

35 01 

Acadêmico da UMA 36 0

Podemos observar que a maioria dos acadêmicos nunca participaram de um Café Literário. A
grande maioria dos acadêmicos realizam leituras diariamente. Porém, apesar de desenvolver o hábito
diário de leitura, os acadêmicos não exercitam o hábito de escrever. A grande maioria gostou do Café
Literário. Observamos que o questionário foi dirigido apenas aos acadêmicos da UMA.

Conclusão

Ao  colocarmos  em prática  esse  projeto,  pudemos  observar  que  atualmente  é  crescente  o
número de envelhecimento populacional, e com isso torna-se necessário melhorar a qualidade de vida
e a diversificação de práticas que levam os velhos a mostrarem-se como pessoas ativas nessa fase da
vida.  Assim o projeto do Café Literário Itinerante  mostra-se  como uma alternativa eficiente  para
mantê-los ativos e exercitando o cérebro ao elaborar textos e participar de outras atividades como as
dinâmicas aplicadas nas aulas.

Apesar das dificuldades de alguns velhos em realizar essa prática, a maioria dos participantes
do projeto reconhece que ler e escrever são atividades que os mantêm ativos e é beneficiam para o
processo de envelhecimento. Concluímos que práticas de leituras e escrita com os velhos possibilitam
a promoção de um envelhecimento ativo que prisma pelos princípios da equidade social. Desta forma,
acreditamos que se torna necessário incentivar os sujeitos velhos a realizarem leituras e praticarem a
escrita de diversos gêneros textuais. 
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