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RESUMO 

Este trabalho busca fazer uma revisão bibliográfica sistemática de registros que apontam para questão 

dos idosos brasileiros que ainda possuem um nível de analfabetismo consideravelmente alto. No 

decorrer da pesquisa buscamos esclarecer o contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 
evolução da história educacional do Brasil desde o seu surgimento visando a qualificação do perfil 

trabalhador do passado até as adaptações configuradas para atualidade onde o enfoque passa a ser mais 

em investir num público iletrado existente e em dados estáticos elevado. Analisou-se os motivos que 
levam este público de idosos voltarem ao banco da escola dentro os quais destacamos a busca real de 

uma alfabetização não conseguida até esta etapa da vida, a conclusão dos estudos outrora 

interrompidos por vários motivos dentre os principais a necessidade de se ingressar no mercado de 

trabalho precocemente, garantir no ambiente escolar um meio de interação social e inclusão ou ainda 
por indicação médica para estímulos neurológicos que retardem doenças que afetem este público. 

Pôde-se perceber a necessidade de um maior preparo por parte dos educadores que na grande maioria 

não estão preparado para atender esta demanda educacional crescente. Há a necessidade de um 
expressivo aumento de investimento pelo poder público nesta vertente educacional que só tende 
aumentar com o passar dos anos. 

Palavra Chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Permanente; Políticas Públicas;  

 

 

ABSTRACT 

This work seeks to make a systematic bibliographic review of records that point to the issue of the 

Brazilian elderly who still have a considerably high level of illiteracy. In the course of the research, we 
seek to clarify the context of Youth and Adult Education (EJA) in the evolution of the educational 

history of Brazil from its emergence aiming at the qualification of the worker profile of the past until 

the adaptations configured for the present time where the focus becomes more in invest in an existing 
illiterate public and in high static data. The reasons that lead this public of old people to return to the 

school bank in which we highlight the real search for a literacy not achieved until this stage of life, the 

conclusion of the studies once interrupted by several reasons among the main ones the need to be 

entering the labor market early, ensuring in the school environment a means of social interaction and 
inclusion or even medical indication for neurological stimuli that delay diseases that affect this public. 

It was possible to perceive the necessity of a greater preparation on the part of the educators who in 

the vast majority are not prepared to meet this increasing educational demand. There is a need for an 
expressive increase of investment by the public power in this educational aspect that only tends to 

increase with the passage of the years. 

Key Words: Youth and Adult Education; Public Policy; Permanent Education. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Brasil traz consigo ao longo dos anos as marcas das desigualdades sociais, culturais e 

econômicas, que reflete no desenvolvimento educacional brasileiro, que pode ser evidenciado por 

meio do baixo nível de escolarização e dos altos índices de analfabetismo da população brasileira. 

Somos 14 milhões de analfabetos, segundo o IBGE no ultimo senso de 2010. Desses, a maior parte se 

encontra na região Nordeste, em municípios com até 50 mil habitantes, na população com mais de 15 

anos, entre negros e pardos e na zona rural, ou seja, encontra-se na população historicamente 

marginalizada.  

 Diversas pesquisas apontaram que o abandono escolar no ensino médio é influenciado pela 

necessidade do jovem entrar no mercado de trabalho seja com o orçamento familiar seja por seu 

próprio dinheiro (ARROYO,1993;MEKSENAS 1998). 

Com base nos dados das PNADs (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Neri (2009) 

apontou possíveis motivos de evasão escolar: a falta de escolas (10,9%) a  necessidade de renda e de 

trabalho (27,1%), falta de interesse pela escola (40,3%) entre outros (21,7%). 

 Esses são alguns dos elementos que caracterizam os sujeitos da Educação de Jovens e 

Adultos. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA)  é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os 

níveis da Educação Básica do país.Na lei de Diretrizes e Bases da Educação,LDB 5692/71 foi 

fundamentada legalmente o EJA que possui um capítulo especial a ela dedicado. Essa modalidade é 

destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não 

tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. 

Com o crescimento do número de idosos ano a ano e a queda nas taxas de nascimento, o Brasil 

tem hoje cerca de 13,0 milhões habitantes de idosos e a expectativa de vida já alcança o previsto para 

2020 por Mascaro (2004, p. 10) é atualmente de 72 anos de idade. Estes dados são significativos e 

apontam para a crescente necessidade de a Educação de Jovens e Adultos - EJA se preparar 

institucionalmente para receber este contingente em sala de aula.  

Embora o EJA não seja exclusivamente direcionada à população idosa, esta modalidade tem 

alcançado uma quantidade significativa de alunos acima de 60 anos que busca como opção este tipo de 

educação formal para retornar a sala de aula LOPES (2013) . 

O principal questionamento a ser estudado no presente artigo é: Quais os desafios enfrentados 

pelos velhos que buscam estudar na velhice? 

 

METODOLOGIA: 

Artigo elaborado com a utilização da metodologia da pesquisa bibliográfica de autores que 

tratam da temática Educação de Jovens e Adultos (EJA). A busca por artigos em bibliotecas virtuais 

onde o descritor utilizado foi Educação de Jovens e Adultos, Idosos, Educação Permanente, Educação 



para o Idoso. Dos textos encontrados selecionamos 10 e o critério de exclusão textos publicados antes 

de 1981.  Foi feito uma revisão sobre a visão de diversos autores em relação ao envolvimento e 
participação dos idosos nos ambientes escolares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

 

Para um momento tão excepcional em que o Brasil vivia, os trabalhadores brasileiros 

precisavam ser treinados, reciclados. Pensada no contexto da educação de adultos, a Educação 
Permanente pretendia responder às necessidades de qualificação da força de trabalho do “capitalismo 
tardio” (PAIVA, 1985).  

Os idosos têm revelado em vivencia real de educadores que a grande preocupação destes 

sujeitos que voltam a estudar é aprender a ler e escrever. Alguns apresentam um processo de leitura e 

escrita de anos atrás e têm que retomá-lo quase que integralmente porque fora marcado pela ausência 

da escolarização formal, fato que os coloca na condição de analfabetos funcionais; há outros que 
nunca frequentaram os bancos escolares. Deste modo, a Educação de Jovens e Adultos - EJA tem a 
difícil tarefa de sanar as lacunas de escolarização destes sujeitos diz SILVA (2009). 

O despreparo do docente e das instituições de ensino num todo para atuar neste segmento tem 

se tornado um grande gargalo a ser solucionado para uma educação de fato satisfatória para este novo 

perfil de público presente nas escolas. Segundo Moura (1999), a educação de jovens e adultos deve ser 
considerada como uma prática sem improviso, a qual deve resultar de um planejamento de acordo com 

a realidade do aluno Moretto (2011)” Fazendo a análise da escola de hoje, parece que ela não percebeu 

ainda a mudança de rumos que se exige da educação, isto é, a necessidade de se deslocar o foco da 

simples aquisição de conteúdos para então focalizar o desenvolvimento de competências e 
correspondentes habilidades”. (2011, p. 12). 

O professor deve adotar em sua prática pedagógica metodologias que facilitem e estimulem o 
processo de ensino aprendizagem em seus alunos, pois se trata de pessoas que não tiveram acesso à 

escola na idade apropriada e que podem apresentar maiores dificuldades para aprender se o método 
adequado não for utilizado.  

Do ponto de vista adotado por Vygotsky, apud Oliveira (1997, p.24) a leitura e escrita são 

atividades que permitem ao leitor ou escritor idoso entrar no texto de maneira organizada e o 

possibilita a entender que ler não é somente recepção do sentido do texto. Portanto, o elo entre leitura 
e escrita é feito através do texto; o texto liga duas metades complementares e inclui as previsões do 

movimento do outro - leitor ou escritor, que desempenham um papel ativo. Deste modo o individuo 

alfabetizado é aquele que consegue pensar a sua condição social e busca transformá-la. Concordamos 
com este autor quando discute a necessidade de realizar a educação como pressuposto à mudança e à 
formação da consciência crítica. 

   A Educação de Jovens e Adultos, segundo a LDB, oferece uma oportunidade 

de escolarização àqueles que não a tiveram na idade própria escolar, no entanto, mesmo fora da  faixa 

etária, é mais do que uma oportunidade para simplesmente aquisição da certificação da escolaridade, 

sendo também para ampliar os conhecimentos, aperfeiçoar-se inclusive socialmente por meio das 
relações interpessoais dentro do espaço escolar com os demais alunos da turma, por meio da interação 

social, podendo desenvolver habilidades e competências exigíveis no mercado de trabalho, entre elas o 

relacionamento interpessoal, competência desenvolvida em sala de aula nas atividades propostas pelo 
docente e pelos próprios alunos e na dinâmica do dia a dia escolar. DELMONICO (2009) 

Ao referir-se ás doenças presentes na terceira idade, é importante lembrar a parcela que cabe 
aos transtornos mentais Em 1997, internações psiquiátricas na faixa etária de 60 anos ou mais 

apareciam entre as dez primeiras causas de internação para o sexo masculino, mas não para o sexo 



feminino. ALMEIDA FILHO (1984). Por tanto muitos velhos buscam a escola por indicações médicas 

para que haja um estímulo da memória sendo este um bom caminho para evitar tais transtornos 
mentais, mantendo as atividades mentais e vida social ativa. 

Os velhos veem na volta a escola uma forma de sentir valorizado pela sociedade por estarem 

aprendendo a ler e escrever conhecimentos que até o momento ainda não assimilado e desta forma 
poderem relacionar de igual para igual com todas as classes sociais. PAULINO (2009). 

Assim observou-se na coletânea de vários artigos revisados uma sistemática de variadas 
opiniões a respeito do que busca o velho quando volta ao universo da educação na sala de aula.  

 

CONCLUSÃO: 

Percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos – EJA necessita ser reformulada para que 

atenda à demanda educacional do idoso, pois, este aluno tem um perfil próprio que exige uma atuação 

dialógica, afetiva, sistematizada, pautada em pressupostos teóricos que deem conta da sua 

singularidade histórica.  

 No Brasil, a educação de idosos ganhou força nos anos 90, quando do surgimento de 

Universidades para velhos e de outros espaços de atendimento a essa parcela da população. 

 Portanto, hoje, já estão mais abertos os espaços para os velhos. Nos programas de 

alfabetização, a população idosa deve ter uma atenção maior, principalmente porque são pessoas que 

têm dificuldades mais específicas do que a dos adultos mais velhos.  

 Os professores voltados para público idoso deve receber com frequência uma educação 

continuada para evitar a evasão escolar e o desinteresse por seus discentes . 

Educação de Jovens de Idosos precisa aprender a trabalhar sistematicamente com a leitura 

profunda do material presente na vida do aluno idoso, refleti-lo, compará-lo com textos científicos, 

com as produções de outros sujeitos parceiros de aprendizagem buscando prepará-lo para descobrir as 

intenções ideológicas dos discursos presentes em nossa sociedade, promovendo o seu 

desenvolvimento humano, pela apropriação da atividade mental, na interação.          

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Brasília, 2005 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 25ª Ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GARRIDO, Regiane; MENEZES, Paulo R. O Brasil está envelhecendo: boas e más notícias por uma 

perspectiva epidemiológica. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, 2009 . Disponível 

em<http://www.scielo.br/scielo.php? Acesso: 25 de julho de 2009. 

MÉSZÁROS, István. A Educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1998. 

VYGOTSKY, Levi S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998 


