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RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga as relações entre o processo de letramento 

(alfabetização) e a velhice. Parte-se do pressuposto de que a introdução no 

mundo da leitura e da escrita propicia, mesmo que tardiamente, a re-introdução do 

idoso na vida social e a ressifignação de sua vida pessoal, contribuindo para um 

envelhecimento saudável. A pesquisa foi realizada junto a idosos que freqüentam 

o curso de alfabetização oferecido pelo NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários, 

setor vinculado à Faculdade de Educação da PUC-SP. Apoiado em um referencial 

teórico analítico (Freire e Beauvoir), adotamos a visão de homem como um ser 

inconcluso e em constante processo de construção; como um ser social, histórico 

e temporal. Em termos metodológicos, a opção foi uma abordagem qualitativa, 

realizada através de entrevistas semi-estruturadas. Do roteiro de entrevistas, as 

questões mais relevantes foram as que exprimiam o significado do processo de 

alfabetização na vida das pessoas idosas, tanto em termos pessoais, quanto em 

termos das trocas de experiências e das relações sociais. Uma reflexão sobre os 

resultados desta pesquisa aponta para a necessidade de ampliação das políticas 

sociais e educacionais, se tivermos em mente uma sociedade mais justa e de uma 

velhice digna para todos. 

 

 

Palavras – Chave: Gestão, Educação, Envelhecimento, Educação de jovens e 

adultos 
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“Ler significa reler e compreender, 

interpretar. Cada um lê com os 

olhos que tem. E interpreta a partir 

de onde os olhos pisam.” (Boff).  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este é um estudo sobre a introdução do idoso analfabeto no mundo letrado 

e do significado disto para o processo de envelhecimento saudável. 

 O crescimento do número de pessoas idosas e em processo de 

envelhecimento leva a sociedade atual a repensar ações específicas para essa 

população. Um grande número de ensaios e pesquisas tematizam as questões 

relativas à Educação de Jovens e Adultos e a Terceira Idade. No entanto, um 

estudo aprofundado sobre o tema deve levar em conta como se efetiva o processo 

de envelhecimento, sua complexidade e como o processo de Alfabetização de 

Adultos contribuem para um envelhecimento saudável, com qualidade de vida. 

 O mundo moderno é marcado pela tecnologia avançada e pela 

globalização, mas também pela miséria, pela desigualdade social e pela exclusão 

de parcela significativa da população de idade mais avançada. 

 Neste contexto, o exercício da cidadania entendido como um conjunto 

complexo de direitos e deveres do indivíduo, perante a sociedade da qual faz 

parte, acaba sendo prejudicado. 

 Porém, cidadania é um conceito que não se restringe apenas a uma 

vertente jurídica, nos remete também, psicologicamente, a um sentimento de 

identidade que se desenvolve no homem, ampliado a ponto de incluir a 

responsabilidade pela qualidade de vida e de saúde de todos. 

 É neste momento, na qual se destaca a necessidade de cidadãos críticos 

frente à sociedade, que se observa a importância do processo educativo visto de 

forma ampla, considerando a complexidade de seus sujeitos. 

O Brasil continua exibindo um número enorme de analfabetos. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam no ano de 2000, 15.560.260 

analfabetos na população de 15 anos de idade ou mais, representando 14,7% do 

universo de 107.534.609 pessoas neste corte populacional. Apesar da queda 

anual das taxas de analfabetismo e das marcantes diferenças regionais, sociais, 

econômicas e culturais, a existência de pessoas que não sabem ler ou escrever, 
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por falta de condições de acesso ao processo de escolarização, permanece 

presente e deve ser motivo de críticas constantes e severas. 

São Paulo o estado mais populoso do país, possuí um contingente de 

1.900.000 analfabetos. É de se notar que, segundo as estatísticas oficiais, o maior 

número de analfabetos localiza-se entre pessoas com mais idade. 

 

Tabela 1 – Distribuição da População de 50 anos e mais, segundo 

Condição de Alfabetização, segundo Faixas Etárias. 

 

 
Total de 

População Não Alfabetizada 
   Nº. % 

50 a 54 anos 7.062.601 1.436.132 20,3 
55 a 59 anos 5.444.715 1.389.360 25,5 
60 a 64 anos 3.600.929 1.341.096 37,2 
65 a 69 anos 3.581.106 1.184.324 33,1 
70 a 74 anos 2.742.192 986.318 36 
75 a 79 anos 2.679.587 727.222 27,1 

80 anos ou mais 1.832.105 875.116 47,8 
Total 26.943.235 7.939.568 29,5 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE/2000) 

 

 Frente a essa realidade, ensinar a ler e escrever não se reduz apenas à 

compreensão do código. A leitura possibilita a compreensão dos outros e a escrita 

é, sobretudo a compreensão do próprio sujeito. Sem o domínio destas habilidades, 

fatos da nossa vida nos escapam, assim como reflexões e histórias importantes da 

humanidade. O homem é um ser histórico e a língua é o acontecimento temporal 

do homem em seu tempo. 

 Assim, inserir alguém no mundo letrado significa possibilitar às pessoas, 

acesso a um universo que lhe foi negado durante a maior parte de sua vida, 

significa a possibilidade de ler e re-ler o mundo. 

 Além da introdução, esta dissertação compõem-se de 5 capítulos e de 

algumas considerações finais. 
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 Começo discutindo a visão de homem, mundo, e educação a partir de uma 

compreensão histórica, temporal e democrática, apresentada a partir de visões de 

Paulo Freire, Moacir Gadotti e Álvaro Viera Pinto. 

 Ao caracterizar a EJA – Educação de Jovens e Adultos, desenvolvo 

reflexões sobre seu significado, realizando uma incursão histórica do EJA no 

Brasil, ressaltando a importância e o pensamento de Paulo Freire. 

 No capítulo de velhice, levanto questões sobre a complexidade do 

envelhecimento. Assim, a velhice é aqui compreendida como condição que 

articula, dinamicamente, múltiplas dimensões da existência. 

 Na seqüência, apresento a pesquisa de campo realizada em uma sala de 

Alfabetização de Adultos, vinculado ao NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários 

da PUC – SP, os processos adotados e a coleta de dados. 

 Finalizo o trabalho, apresentando algumas considerações finais a respeito 

da relação entre o processo educacional de adultos e a velhice, e a maneira pelas 

quais as políticas educacionais devem funcionar como um dos pilares 

fundamentais na constituição de um envelhecimento saudável e com qualidade de 

vida. 
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Capítulo I – Gestão Democrática – Uma Transformação Possível 

 

Nas últimas duas décadas do século XXI assistiu-se a grandes mudanças 

tanto no campo sócio-econômico e político quanto no da cultura, da ciência e da 

tecnologia. 

 As perspectivas ainda não são claras do que deverá representar, para 

todos nós, tais transformações, também conhecidas como: a globalização 

capitalista da economia, das comunicações e da cultura. 

 É tempo de expectativas, de perplexidade e da crise de concepções e 

paradigmas; na qual torna-se fundamental compreender a educação no contexto 

da globalização e da era da informação, verificar as conseqüências desse 

processo e apontar perspectivas atuais para a educação. 

 Costuma-se definir nossa era como a era do conhecimento. Se for pela 

importância dada a este, em todos os setores, pode-se dizer que vivemos na era 

do conhecimento, na sociedade do conhecimento, sobretudo em conseqüência da 

informatização e do processo de globalização das telecomunicações a ela 

associada. 

 Todavia, o que se constata é a predominância da difusão de dados e 

informações e não de conhecimentos. Isso está sendo possível graças às novas 

tecnologias que estocam conhecimento, de forma prática e acessível, em 

gigantescos volumes de informações, que são armazenadas inteligentemente, 

permitindo a pesquisa e o aceso de maneira simples e flexível. 

 Ladislau Dowbor (2005), após descrever as facilidades que as novas 

tecnologias oferecem ao professor, se perguntou: o que eu tenho a ver com tudo 

isso, se na minha escola não tem biblioteca e se com o meu salário eu não posso 

comprar um computador? Ele mesmo responde que será preciso trabalhar em 

dois tempos: o tempo do passado e o tempo do futuro. Fazer de tudo hoje para 

superar as condições do atraso e, ao mesmo tempo, criar as condições para 

aproveitar amanhã as possibilidades das novas tecnologias. 
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 Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola, orientando o 

educando a navegar nesse mundo de conhecimentos, superando a visão 

utilitarista de só oferecer informações “úteis” para a competitividade, para obter 

resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção de uma educação 

integral. 

 Segundo Dowbor (2005, p.18): 

 

“A escola deixará de ser “lecionadora” para ser gestora do 

conhecimento. Pela primeira vez a educação tem a possibilidade 

de ser determinante sobre o desenvolvimento (...) A educação 

tornou-se estratégica para o desenvolvimento, mas para isso, não 

bastou modernizá-la, como querem alguns. Será preciso 

transformá-la profundamente”. 

 

Neste começo de novo milênio, a educação brasileira passa por uma 

verdadeira reforma, procurando adequar-se às novas exigências da LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96), que se preocupa com 

a universalização da educação básica de qualidade. 

No entanto, o atendimento a esta nova demanda torna-se mais complicado 

quando se observa que as novas matrizes teóricas não apresentam ainda 

consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa 

época de profundas e rápidas transformações. 

Neste contexto, torna-se fundamental para o desenvolvimento de uma 

proposta de política pública competente e socialmente comprometida, que todos 

os atores desta ação tenham clareza do papel social da escola e uma concepção 

clara do homem que quer formar. 

Configura-se então, que a educação é um fenômeno existencial, ou seja, 

refere-se ao modo como o homem se faz homem, configurando o homem em toda 

a sua realidade. 

Desta maneira, o homem não se reduz aos limites do tempo e do espaço. 

Suas raízes não devem ser um problema de desenvolvimento. Ele é sujeito por 
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vocação, o que lhe permite ultrapassar os limites do tempo e se lançar num 

domínio que lhe é exclusivo: construir sua história e sua cultura. 

Como um ser da práxis ele emerge da natureza para transformá-la. Pela 

sua capacidade de discernimento ele é impulsionado a tomar consciência de sua 

temporalidade e de sua transcendência. 

A forma como o indivíduo capta e interpreta a sua realidade vai determinar 

sua relação como o mundo objetivo e sua pluralidade de significações. É na 

cultura que ele vai encontrar os primeiros elementos para a construção do 

discernimento, ou seja, a consciência de sua temporalidade e de sua historicidade. 

Assim, conforme afirma Freire, 

 

“Como ser em si mesmo, o homem é sujeito de relações. A palavra 

existir já contem em si mesma a idéia de comunicação, de poder 

de transcendência, de discernimento, de nuances de julgamento 

critico. Ele é, então, capaz de tomar distancia, de objetivar o 

mundo e objetivar a si mesmo através do ato de conhecer. Pelo 

ato de conhecer o homem pode criar sua consciência de mundo, 

construir sentidos, significações e símbolos. Tendo como 

característica a ação – reflexão - ação, o ato de conhecer permite 

ao homem tomar consciência de sua qualidade de sujeito. Ao 

tomar consciência de si mesmo, ele estabelece uma relação 

dialética entre a sua liberdade e os problemas que a limitam”. 

(FREIRE, 1982, p.51). 

 

Esta afirmação demonstra claramente a relação intrínseca entre a 

concepção de indivíduo e de mundo, já que estar no mundo resulta do processo 

de estabelecer ralações entre subjetividade individual e realidade objetiva. Estas 

duas dimensões permitem aos indivíduos conviver com a pluralidade para 

transcender a sua subjetividade. 

Verifica-se assim que a sociedade desempenha um papel de mediação 

entre os homens no processo de transmissão e criação da cultura, no qual 

consiste a educação. 
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Sendo assim, destaca-se o papel estratégico da educação, que funciona 

como um espaço privilegiado para o processo de conscientização e de construção 

do conhecimento que se realiza na dialética homem - mundo. 

Assim a educação deve funcionar como espaço para desenvolvimento da 

consciência crítica nas sociedades globalizadas, onde os indivíduos encontram-se 

em quase “aderência” ou “imersão” na realidade objetiva. 

A “Cultura do Silêncio” oriunda dos impactos das transformações 

econômicas começa a decair e a consciência começa a marchar para a 

transitividade, impulsionada pelas contradições. 

Este é o momento fundamental para se iniciar um processo educativo 

caracterizado pelo diálogo para impulsionar as classes oprimidas a compreender 

criticamente sua realidade. 

Dentro destas perspectivas, as instituições educativas devem provocar uma 

mudança de atitude, garantindo uma dinamicidade personalógica ligada ao 

esforço coletivo, visando gerar grandes indagações desenvolvidas de forma 

sistêmica e continua, avaliando o processo global da educação em função de seu 

objetivos, fundamentado na realidade de cada escola, construindo seu Projeto 

Pedagógico, conforme defende Libâneo: traduzindo a crítica em respostas 

necessárias à democratização da sociedade como um todo (LIBÂNEO, 1990, 

p.35). 

 

 

O Projeto Pedagógico e o Processo de Transformação 

 

A educação pode e deve ser um instrumento de democratização e 

modernização social. Para isso contribuí a construção do Projeto Pedagógico da 

escola. O projeto Indica o rumo que a escola deve tomar, corresponde à tomada 

de decisões educacionais pelos vários atores que concebem, executam e avaliam, 

sempre considerando a organização do trabalho escolar como um todo. 

Redigir o projeto não é uma simples formalidade administrativa. É a 

tradução do processo coletivo de sua elaboração, implicando, portanto a 

colaboração de todos os seus participantes. 
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Deve resultar em um documento simples, completo, claro e preciso que 

constituirá um recurso importante para seu acompanhamento e avaliação. É a 

articulação das intenções, prioridades e caminhos escolhidos para realizar sua 

função social. 

Esta articulação torna possível o envolvimento gradativo da comunidade 

intra e extra – escolar, na identificação da problemática existente, buscando 

enfrentar com dinamismo os desafios do cotidiano, transformando a realidade e 

fortalecendo o trabalho coletivo, influenciando positivamente no processo de 

ensino - aprendizagem. 

A construção do Projeto Pedagógico que constitui um indicio da 

preocupação coletiva, trouxe à tona a valorização do envolvimento de vários 

segmentos da escola, da comunidade, dos pais, dos alunos e da Secretaria de 

Educação, refletindo e construindo o diagnostico da escola, na identificação dos 

pontos positivos e negativos, propondo estratégias de atuação, através das metas 

e ações desenvolvidas pelos grupos de trabalhos, visando construir a escola que 

queremos. Segundo Setúbal (1994, p.31): 

 

“O projeto da escola não começa de uma só vez, não nasce 

pronto. E muitas vezes, o ponto de chegada de um processo que 

se inicia com um pequeno grupo de pessoas com algumas 

propostas bem simples que se amplia, ganhando corpo e 

consistência. Neste trajeto, ao explicitar propósitos e situar 

obstáculos, os educadores vão estabelecendo ralações, 

apontando metas e objetivos comuns, vislumbrando pistas para 

melhorar a sua atuação”. 

  

A associação entre teoria e prática é fundamental para traduzir o cotidiano 

escolar sistematizar a discussão de um projeto escolar que leva em conta as 

várias dimensões: 

1. Pedagógica – Diz respeito ao trabalho da escola como um todo em sua 

finalidade primeira e a todas as atividades desenvolvidas.  

2. Administrativa – Refere-se àqueles aspectos gerais de organização da 

escola. 
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3. Financeira – Relaciona-se às questões gerais da captação e ampliação de 

recursos financeiros. 

4. Jurídica – Relata a legalidade das ações e a relação da escola com outras 

instancias do sistema de ensino. 

 

Cada escola deve levar em consideração no processo de construção do 

Projeto Pedagógico, a sua história contribuindo para a sua sistematização. 

1. Diagnostico da Realidade Escolar – Analisar a realidade da escola em suas 

dimensões pedagógicas, administrativas, financeiras e jurídicas e apontar 

necessidades. Discutir as concepções do coletivo da escola em relação ao 

trabalho pedagógico como um todo, estabelecendo a linha geral do projeto, 

definindo aquilo que se pretende atingir. “Que identidade a nossa escola quer 

construir?” 

2. Definição de Estratégias – Definir as ações da escola – pessoas e ou 

grupos escolhendo e preparando as ações que permitirão atingir os objetivos 

desejados, objetivando assegurar a realização das ações definida pelo coletivo 

da escola, os responsáveis pela sua execução e os recursos a serem 

utilizados. ”Como executar as ações definidas pelo coletivo?” 

3. Acompanhamento e Avaliação – Montar o processo de avaliação continua 

das ações. 

Em suma, Vasconcelos (apud Henz, 2001, p.01), esclarece: 

 

“O trabalho educativo do qual a elaboração do projeto faz parte, é 

essencialmente uma dialética de continuidade – ruptura, pois não 

introduzir o elemento novo, é permanecer no mesmo, e por outro 

lado, não caminhar juntos, é avançar sozinho. Assim, 

considerarmos que mais importante do que ter um texto bem 

elaborado é construirmos o envolvimento e o crescimento das 

pessoas, principalmente educadores, no processo de construção 

do projeto, através de uma participação efetiva naquilo que é 

essencial na instituição. Que o planejamento seja do grupo e não 

para o grupo. Como sabemos o problema não está tanto em fazer 
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uma mudança, mas em sustentá-la. Daí a essencialidade da 

participação”. 

 

 Para isso, é preciso descortinar o papel do gestor no processo de 

transformação da educação, sendo capaz de adotar uma postura e atitude 

democrática. É necessário saber proporcionar a toda comunidade envolvida o 

desenvolvimento de habilidades múltiplas, analisando situações e propondo 

mudanças no ambiente educacional, atenuando o impacto entre a geração atual e 

a futura. 

 

 “[...] Ao elaborar seriamente seu projeto pedagógico, ao adquirir 

segurança sobre o que deseja, uma vez que as intenções, em vez 

de permanecerem circunscritas a cada um, se tornem propósito de 

um grupo, forte para influenciar e lutar por seu destino, por aquilo 

em que acredita. Os projetos pedagógicos de cada escola, com as 

respectivas das demais, expressarão não apenas a autonomia, 

como poderá se transformar na pauta de reivindicações capaz de 

ampliá-lo, perpassando períodos e contribuindo para a mudança 

de políticas educacionais de governos por políticas educacionais 

de Estado” (ALBUQUERQUE, 2005, p.70).  

 

Gestão Democrática como Vetor de Mudança 

 

São muitas as concepções sobre gestão e democracia. Certamente a idéia 

de gestão democrática está vinculada à função social que a escola deve cumprir. 

 Inicialmente, definimos gestão democrática por processos de participação 

das comunidades locais e escolares na construção do Projeto Pedagógico. Nesse 

momento em que ocorrem significativas mudanças, o grande desafio do gestor é 

provocar reflexão, possibilitando a construção coletiva do conhecimento, 

levantando por meio de questões existências que dão sentindo a vida, através do 

acompanhamento da aplicabilidade e da observação da prática cotidiana no 

ambiente escolar, fazendo dessas atividades um marco na melhoria da qualidade 
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de ensino, instrumento importante, e certamente indispensável para que se 

atinjam os objetivos de uma gestão democrática. Segundo Gadotti (2003, p.03): 

 

“Para que as escolas possam aderir voluntariamente, com 

autonomia, precisam ser respeitadas. Democracia é respeito, é 

levar em conta as pessoas e o que elas fizeram ou fazem. É 

respeitar o que já existe, a experiência de cada um”. 

   

Uma proposta de mudança que vá se implantando gradualmente só ganha 

sustentação e legitimidade se for construída coletivamente quando pais, alunos, 

professores e demais segmentos da escola vão tendo oportunidade de manifestar-

se, vendo o projeto pedagógico da escola da sua localidade é resultado também 

de suas idéias, das suas sugestões, das suas escolhas. 

 Entretanto, tão importante quanto democratização interna, é a externa onde 

a escola não tem um fim em si mesmo, mas está a serviço da humanização dos 

homens concretos que, assim se constituem social e politicamente, dentro de uma 

realidade sócio-histórica. 

 Assim, a luta pela democracia escolar, ou seja, pela sua autonomia, insere-

se numa luta maior pela autonomia no seio da própria sociedade. Portanto, é “uma 

luta dentro do instituído, contra o instituído, para instituir outra coisa” (Gadotti, 

2003, p.04). 

 Mas, para isso, é preciso percorrer um longo caminho de construção da 

confiança na escola e de auto governar-se. Sabendo que a autonomia admite a 

diferença e, por isso, supõe a parceria. 

 

“Só a igualdade na diferença e a parceria são capazes de criar o 

novo. Por isso, escola autônoma não significa escola isolada, mas 

em constante intercambio com a sociedade” (GADOTTI, 2003, 

p.05). 

 

 De maneira geral, Gadotti, sistematiza: 
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“Não existe um único modelo capaz de tornar exitosa a ação 

educativa democrática da escola. Cada escola é fruto de suas 

próprias contradições. Existem muitos caminhos, inclusive para a 

aquisição do saber elaborado. E o caminho que pode ser válido 

numa determinada conjuntura, num determinado local ou contexto. 

Por isso, é preciso incentivar a experimentação pedagógica e, 

sobretudo, é preciso que tenhamos uma mentalidade aberta ao 

novo. Não vamos atirar pedras no caminho de ninguém que queira 

inovar em educação” (GADOTTI, 2003, p.07). 

 

 

Gestão Democrática em EJA 

 

 Gestão democrática é, assim, parte de um novo projeto que inclui novas 

normas de convivência, novas relações pessoais, humanas e interpessoais, enfim 

um novo currículo, em seu sentido amplo, para as escolas, efetivamente 

democrático. 

Neste ponto, deve-se levar em consideração a concepção de EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, que deve fazer parte do processo de inclusão, de 

uma inclusão com uma nova qualidade. Não se trata de uma qualidade formal, 

mas de construir uma qualidade social e política. 

Desta maneira, para que seja efetivada uma Gestão Democrática em EJA é 

preciso que sejam respeitados os diferentes contextos e propostas, valorizando 

elementos como o diálogo, a democracia e a cidadania entre seus membros, 

constituindo e fortalecendo a autonomia escolar. 
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Capítulo II - Educação de Jovens e Adultos – Uma educação possível 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos é um campo de práticas e reflexão que 

inevitavelmente ultrapassou os limites da escolarização em sentido estrito. 

Primeiramente porque aborda processos formativos diversos, onde podem ser 

incluídas iniciativas visando à qualificação profissional, o desenvolvimento 

comunitário, a formação política, etc. 

Além disso, mesmo quando se localizam os processos de escolarização de 

jovens e adultos, o cânone da escola regular, com seus tempos e espaços 

rigidamente delimitados, imediatamente se apresenta como problemática. Desta 

maneira, o lugar da educação de jovens e adultos pode ser entendido como 

marginal ou secundário, sem maior interesse do ponto de vista da formulação 

política e da reflexão pedagógica. 

Quando, pelo contrario a abordagem do fenômeno educativo é ampla e 

sistêmica, a educação de jovens e adultos é necessariamente considerada como 

parte integrante da história educacional em nosso país, como uma das arenas 

importantes onde vêm se empreendendo esforços para a democratização do 

acesso ao conhecimento. 

 

Aspectos históricos da EJA no Brasil 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos – EJA apresenta muitas variações 

ao longo do tempo, demonstrando estar estreitamente ligada às transformações 

sociais, econômicas e políticas que caracterizam os diferentes momentos 

históricos do país. 

No Brasil, a educação de adultos se constituiu como tema da política 

educacional, sobretudo a partir da Constituição de 1984, que estabeleceu a 

criação de um Plano Nacional de Educação, que indicava pela primeira vez a 

educação de adultos como dever do Estado, incluindo em suas normas a oferta do 
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ensino primário integral, gratuito’ e de freqüência obrigatória, extensiva para 

adultos. 

A década de 40 foi marcada por algumas iniciativas políticas e pedagógicas 

que ampliaram a educação de jovens e adultos: a criação e a regulamentação do 

Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP); a criação do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP); o surgimento das primeiras obras dedicadas ao 

ensino supletivo; o lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), e outros. Este conjunto de iniciativas permitiu que a educação de 

adultos se firmasse como uma questão nacional. Ao mesmo tempo, os 

movimentos internacionais e organizações como a UNESCO, exerceram influência 

positiva, reconhecendo os trabalhos que vinham sendo realizados no Brasil e 

estimulando a criação de programas nacionais de educação de adultos 

analfabetos. 

Essa tendência se expressou em várias ações e programas governamentais, 

no qual o MEC, em 1947, promoveu a Campanha de Adolescentes e Adultos 

(CEAA). A campanha possuía duas estratégias: os planos de ação extensiva 

(alfabetização de grande parte da população) e os planos de ação em 

profundidade (capacitação profissional e atuação junto à comunidade). O objetivo 

não era apenas alfabetizar, mas aprofundar o trabalho educativo. Essa campanha 

atuou no meio rural e no meio urbano, possuindo objetivos diversos, mas diretrizes 

comuns. No meio urbano visava a preparação de mão-de-obra alfabetizada para 

atender às necessidades do contexto urbano – industrial. Na zona rural, visava 

fixar o homem no campo, além de integrar os imigrantes e seus descendentes nos 

estados do sul. 

 

“Apesar de, no fundo, ter o objetivo de aumentar a base eleitoral (o 

analfabeto não tinha direito ao voto) e elevar a produtividade da 

população, a CEAA contribui para a diminuição dos índices de 

analfabetismo no Brasil” (VIEIRA, 2004, p. 19-20). 

 

 A campanha de 1947 deu também lugar à instauração no Brasil de um 

campo de reflexão pedagógico em torno do analfabetismo e suas conseqüências 



 27 

psicosociais; entretanto, ela não chegou a produzir nenhuma proposta 

metodológica específica para a alfabetização de adultos, nem um paradigma 

pedagógico próprio para essa modalidade de ensino. 

Ainda nos anos 50, foi realizada a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA), que marcou uma nova etapa nas discussões sobre 

educação de adultos. Seus organizadores compreendiam que a simples ação 

alfabetizadora era insuficiente, devendo dar prioridade à educação de crianças e 

jovens, aos quais a educação ainda poderia significar alterações em suas 

condições de vida. No entanto, em 1963 foi extinta, juntamente com as outras 

campanhas até então existentes. 

Em 1958, foi realizado o segundo Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, objetivando avaliar as ações realizadas na área e visando propor 

soluções adequadas para a questão. Foram feitas críticas à precariedade dos 

prédios escolares, à inadequação do material didático e a qualificação do 

professor. A delegação de Pernambuco, da qual Paulo Freire fazia parte, propôs 

uma educação baseada no diálogo, que considerasse as características sócio 

culturais das classes populares, estimulando sua participação consciente na 

realidade social. Nesse congresso se discutiu também a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e, em decorrência, foi elaborado o Plano Nacional de 

Educação, sendo extintas as campanhas nacionais de educação de adultos em 

1963. 

Na década de 60, com o Estado associado à Igreja Católica, novo impulso 

foi dado às campanhas de alfabetização de adultos. No entanto, em 1964, com o 

golpe militar, todos os movimentos de alfabetização que se vinculam à idéia de 

fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos. O Movimento de 

Educação de Base (MEB) sobreviveu por estar ligado ao MEC e à Igreja Católica. 

Todavia, devido às pressões e à escassez de recursos financeiros, grande parte 

do sistema encerrou suas atividades em 1966. 

A década de 70, ainda sob a ditadura militar, marca o inicio das ações do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, que era uma organização 

autônoma em relação ao Ministério da Educação, que instalou Comissões 
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Municipais que se responsabilizavam pela a orientação e supervisão pedagógica, 

bem como a produção de materiais didáticos. 

 

“As orientações metodológicas e os materiais didáticos do 

MOBRAL reproduziram muitos procedimentos consagrados nas 

experiências de inicio dos anos 60, mas esvaziando-se de todo o 

sentido crítico e problematizador”. (CEDES, 2001, p.61). 

 

 Desacreditado nos meios políticos e educacionais, o MOBRAL foi extinto 

em 1985, quando o processo de abertura política já estava relativamente 

avançado. Nesse período, muitos programas governamentais acolheram 

educadores ligados a experiências de educação popular, possibilitando a 

confluência do ideário da educação libertadora. 

Para tanto, um novo enquadramento legal já estava disponível: a Lei 

Federal 5692/71 que consagra, além da Educação Básica obrigatória de 4 a 8 

anos – constituindo o então denominado Ensino de Primeiro Grau – dispôs as 

regras básicas para o provimento da educação supletiva. 

    

 Capítulo IV 

Do ensino supletivo 

 

Art.24 - O ensino supletivo terá por finalidade: 

a) Suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que 

não tenham seguido ou concluído na idade própria;  

b) Proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 

aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino 

regular no todo ou em parte. 

 

Parágrafo único - O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a 

serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas 

baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação.  

 

Art.25- O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a 

atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a 

formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo 
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de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos.  

 

 

§1º - Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar 

que se ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno 

a que se des  

tinam. 

  

§2º - Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 

utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.  

 

Art.26- Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo 

resultante do núcleo-comum, fixado pelo Conselho Federal de 

Educação, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular, e poderão, quando realizados para o exclusivo efeito de 

habilitação profissional de 2º grau, abranger somente o mínimo 

estabelecido pelo mesmo Conselho. 

 

§1º - Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:  

Ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 

anos; Ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 

21 anos; 

  

§2º - Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais 

ou reconhecidos, indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos 

respectivos Conselhos de Educação. 

 

§3º - Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição de 

todo um sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas 

especiais baixadas pelo respectivo Conselho de Educação.  

 

Art.27- Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas 

séries do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, ministrados a 

alunos de 14 a 18 anos, em complementação da escolarização regular, 

e, a esse nível ou de 2º grau, cursos intensivos de qualificação 

profissional. 
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Parágrafo único - Os cursos de aprendizagem e os de qualificação 

darão direito a prosseguimento de estudos quando incluírem 

disciplinas, áreas de estudos e atividades que os tornem equivalentes 

ao ensino regular, conforme estabeleçam as normas dos vários 

sistemas. 

 

Art.28- Os certificados de aprovação em exames supletivos e os 

relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão 

expedidos pelas instituições que os mantenham. 

   

Pela primeira vez, a educação voltada a esse segmento mereceu um 

capítulo especifico na legislação educacional. 

 

“Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela 

primeira vez na sua história um estatuto legal, sendo organizada 

em capítulo exclusivo da Lei nº5692/71, intitulado Ensino 

Supletivo. O artigo 24 dessa legislação estabelecia como função 

do supletivo suprir a escolarização regular para adolescentes e 

adultos que não tenham conseguido ou concluído na idade 

própria” (VIEIRA, 2004, p.40). 

 

 Um dos componentes mais significativos ao atendimento educativo 

preconizado pela Lei 5692/71 àqueles que não haviam realizado ou completado 

na idade própria a escolaridade obrigatória foi a flexibilidade. Prevista na letra da 

lei, ela se concretizou na possibilidade de organização do ensino em várias 

modalidades: Cursos Supletivos, Centros de Estudos e Ensino a Distância, entre 

outras. 

 Foram criados Centros de Estudos Supletivos em todo o país, com a 

proposta de ser um modelo de educação do futuro, atendendo às necessidades de 

uma sociedade em processo de modernização. O objetivo era escolarizar um 

grande número de pessoas, mediante um baixo custo operacional, satisfazendo às 

necessidades de um mercado de trabalho competitivo, com exigência de 

escolarização cada vez maior. 



 31 

 O sistema não requeria freqüência obrigatória e a avaliação era feita em 

dois módulos: uma interna ao final dos módulos e outra externa feita pelos 

sistemas educacionais, contudo, a metodologia adotada gerou alguns problemas: 

o fato de os cursos não exigirem freqüência faz com que os índices de evasão 

sejam elevados, o atendimento individual impede a socialização do aluno com os 

demais colegas, a busca por uma formação rápida a fim de ingressar no mercado 

de trabalho, restringe o aluno à busca apenas do diploma sem conscientização da 

necessidade de aprendizado. 

 Na visão de (Haddad, 1991) os Centros de Estudos Supletivos não 

atingiram seus objetivos verdadeiros, pois, não receberam o apoio político nem os 

recursos financeiros suficientes para a plena realização. Alem disso, seus 

objetivos estavam voltados para os interesses das empresas privadas da 

educação. 

 No inicio da década de 80, a sociedade brasileira viveu importantes 

transformações sócio – políticas com o fim dos governos militares e a retomada do 

processo de democratização, basta lembrar da Campanha Nacional a favor das 

eleições diretas. Em 1985, o MOBRAL foi extinto, sendo substituído pela 

Fundação Educar. O contexto da redemocratização possibilitiu a ampliação das 

atividades de EJA. Estudantes, educadores e políticos organizaram-se em defesa 

da escola publica e gratuita para todos. A nova Constituição de 1988 trouxe 

importantes avanços para o EJA: o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

passou a ser garantia constitucional também para os que a ele não tiveram acesso 

na idade apropriada. 

 Contudo, a partir dos anos 90, a EJA começou a perder espaço nas ações 

governamentais. Em março de 90, com o inicio do Governo Collor, a Fundação 

Educar foi extinta e todos os seus funcionários colocados em disponibilidade. Em 

nome do enxugamento da máquina administrativa, a União foi se afastando das 

atividades do EJA e transferindo a responsabilidade para os Estados e Municípios. 

 Em termos legais, a Educação de Jovens e Adultos volta a ser pauta de 

discussão com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

promulgada em 1996. 
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Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 

e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e 

trabalho, mediante cursos e exames. 

  

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 

e complementares entre si. 

  

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 

supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 

currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. 

  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I. no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores 

de quinze anos; 

 

II. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 

dezoito anos. 

 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos 

por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 

exames. 

 

Desta maneira, 

 

“A LDB, por sua vez, dilui as funções do ensino supletivo nos 

objetivos e formas de atendimento no ensino regular para 

crianças, adolescentes e jovens. Enquanto isso manteve a ênfase 

nos exames e, ao rebaixar a idade mínima para o acesso e a essa 

forma de certificação de 18 para 15 anos do Ensino Fundamental 



 33 

e de 21 para 18 do Ensino Médio, sinalizou para as instâncias 

normativas estaduais a identificação cada vez maior entre o 

Ensino Supletivo e os mecanismos de aceleração do ensino 

regular, medida cada vez mais aplicada nos Estados e Municípios, 

visando a correção do fluxo no sistema” (CEDES, 2001, p.67-68). 

 

  

No Plano Nacional de Educação, no qual temos como um dos objetivos e 

prioridades: 

 

“Garantia de Ensino Fundamental a todos os que não tiveram 

acesso na idade própria ou que não concluíram. A erradicação do 

analfabetismo faz parte dessa prioridade, considerando-se a 

alfabetização de Jovens e Adultos como ponto de partida e 

intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população 

é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos 

básicos da cultura letrada, das operações matemáticas 

elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da 

diversidade de espaço físico e político mundial da constituição 

brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e 

consciente de seus direitos” (MEC, 2001). 

 

Em 2003, o Ministério da Educação anunciou que a Alfabetização de 

Jovens e Adultos seria uma prioridade do Governo Federal. Para isso, foi criada a 

Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, cuja meta é erradicar 

o analfabetismo. Para cumprir essa meta foi lançado o Programa Brasil 

Alfabetizado, por meio do qual o ministério contribuirá com os órgãos públicos 

Estaduais e Municipais, instituições de ensino superior e organização sem fins 

lucrativos que desenvolvem ações de alfabetização. 

  No Programa Brasil Alfabetizado, a assistência será direcionada ao 

desenvolvimento de projetos com as seguintes ações: Alfabetização de Jovens e 

Adultos e Formação de Educadores. 

 É necessário que o alfabetizador, antes de iniciar as atividades de ensino, 

conheça o grupo com o qual irá trabalhar. Esse conhecimento prévio pode ser 
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pelo cadastro dos alunos e pelo diagnostico inicial que deve servir de base para o 

planejamento das atividades. A intenção é tornar o processo de alfabetização 

participativo e democrático. A formação de alfabetizadores compreende a 

formação inicial e formação continuada. 

 O programa está em andamento, por isso não é possível, ainda, afirmar se 

o objetivo pretendido foi alcançado. 

 Ao se analisar a conjuntura histórica da educação de jovens e adultos no 

Brasil, observa-se que esta modalidade de ensino deve ser tratada juntamente 

com outras políticas públicas e não isoladamente. 

 

“... os governos precisam assumir mais claramente uma atitude 

convocatória, chamando toda a sociedade a engajar-se em 

iniciativas voltadas a elevação do nível educativo da população. O 

teor desse chamado deveria contemplar, especialmente, a 

motivação para que todos continuem aprendendo ao longo da 

vida, de que a necessidade, a vontade e a possibilidade de 

aprender são inerentes a todos os seres humanos, do nascimento 

à velhice” (CEDES, 2001, p.75). 

 

 

 

 

 

Paulo Freire: Pensamento, política e educação. 

 

 Paulo Freire nasceu em Recife, na mais pobre área dessa grande nação 

latino-americana. Embora criado em uma família de classe média, interessou-se 

pela educação de oprimidos de sua região. Formou-se em Direito e desenvolveu 

um “sistema” de ensino para todos os níveis da educação. Foi encarcerado duas 

vezes em seu país e tornou-se famoso no exterior. Hoje Paulo é considerado o 

mais conhecido educador de nosso tempo. 

Freire dá inicio a trabalhos com iniciativas populares, quando decide 

organizar, juntamente com paróquias católicas, projetos que abrangem desde o 
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jardim de infância até à educação de adultos, objetivando o desenvolvimento do 

currículo e formação de professores. O resultado desse trabalho foi partilhado com 

outros grupos, técnicas como: estudo em grupo, ação em grupo, mesas redondas, 

debates e distribuição de fichas temáticas eram praticadas nesse tipo de trabalho. 

Em 1960, Paulo Freire, trabalhando como coordenador dos projetos de 

educação de adultos apóia a criação do Movimento de Cultura Popular (MCP), 

mas, infelizmente, militantes católicos, protestantes e comunistas interpretam suas 

tarefas educativas de modo diferente e criam uma cartilha de alfabetização de 

adultos, escolhendo uma diretriz política de abordagem. Paulo Freire foi contra 

esta prática, pois a mesma consistia no ensino de mensagens prontas aos 

analfabetos, a fim de manipula-lós. 

Com a criação do Movimento de Cultura Popular, Freire passou a ser um 

dos seus lideres mais atuantes. Como ocorria na pratica dos “Projetos “ do MCP, o 

Projeto de Educação de Adultos desdobrava-se em outros programas ou projetos 

de menor amplitude. 

A derrubada do Governo Federal pelas forças militares brasileiras, em 

março de 1964, interrompeu a grande experiência. 

Exilado duas vezes por causa do seu “método subversivo”, Paulo Freire 

teve na embaixada da Bolívia como o único local a aceita-lo como refugiado 

político. O Governo boliviano contratou seus serviços de consultor educacional 

para o Ministério da Educação. Porém, vinte dias após sua chegada a La Paz, ele 

testemunhou um novo golpe de Estado contra a administração reformista de Paz 

Estensoro. Freire decidiu, então buscar refugio no Chile, onde, através da vitória 

de uma aliança populista, o democrata cristão Eduardo Frei assumira o poder. 

Freire permaneceu no Chile por quatro anos e meio, trabalhando no 

instituto governamental chamado ICIRA (Instituto de Pesquisa e Treinamento em 

Reforma Agrária) e no também governamental, “Escritório Especial para a 

Educação de Adultos”, sob coordenação de Waldemar Cortéz. 

 Em 1987, Freire foi, pela primeira vez, aos Estados Unidos como 

conferencista de seminários promovidos nas universidades de vários Estados. 
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Paulo Freire estava ansioso para conhecer a cultura norte – americana, para 

descobrir o Terceiro Mundo (guetos e favelas) no Primeiro Mundo. Entretanto, ele 

lamentaria a perda de contato com qualquer experiência pedagógica nos países 

em desenvolvimento. Considerava instisfatório deixar a América do sul e só 

estudar em bibliotecas. Deste modo, sugeriu que ficaria apenas seis meses em 

Harvard. 

 Somente após 1970, a teoria e pratica pedagógicas de Paulo tornaram-se 

reconhecidas no mundo. 

Entre 1975 e 1980, Freire trabalhou também em São Tomé e Príncipe, 

Moçambique, Angola e Nicarágua, sempre como um militante, e não apenas como 

um técnico, que combinava seu compromisso com a causa da libertação com 

amor para os oprimidos. O Estado africano de São Tomé e Príncipe recém 

libertado da colonização portuguesa confiaram a Freire um programa de 

alfabetização. Os resultados desse programa superaram as expectativas. Quatro 

anos depois, Freire recebeu uma correspondência do Ministro da Educação 

informando que tanto os 55% dos estudantes matriculados nas escolas não eram 

mais analfabetos, quanto os 72% que já tinham concluído o curso.  

Em agosto de 1979, Freire visitou o Brasil durante um mês e seu retorno 

definitivo ao Brasil ocorreu em março de 1980. 

 Freire chegou ao Brasil quando o Movimento de Educação Popular, que 

ele ajudou a implantar nos anos 60, estava tendo seu segundo momento de 

influência. Era uma época de crise econômica, com o conseqüente desejo dos 

comandos militares, diante da impopularidade do regime e das forças armadas, de 

abandonar o governo. Paulo teve de "reaprender" seu país. Descobriu logo que os 

mesmos atores sociais da década de 60 ainda tinham influências políticas.  

A classe trabalhadora brasileira, que durante a ditadura militar (1964-1984) 

tinha suportado o maior ônus do "Milagre Brasileiro" e que ainda sofria a "Crise da 

Dívida Brasileira", parecia estar mais organizada e trabalhava nos seus próprios 

projetos políticos. 

Paulo Freire idealizou e testou tanto um sistema educacional quanto uma 

filosofia de educação, primariamente nos vários anos de seu ativo envolvimento 
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na América Latina. Seu trabalho foi, posteriormente, desenvolvido nos Estados 

Unidos, na Suíça, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, na Nicarágua e em 

vários outros países do Terceiro e do Primeiro Mundo. A concepção educacional 

Freireana centra-se no potencial humano para a criatividade e a liberdade no 

interior de estruturas político – econômico - culturais opressoras. Ela aponta para 

a descoberta e a implementação de alternativas libertadoras na interação e 

transformações sociais, via processo de conscientização.  

Conscientização foi definida como os processos nas quais as pessoas 

atingem uma profunda compreensão, tanto da realidade sócio-cultural que 

conforma suas vidas, quanto de sua capacidade para transformá-la. Ela envolve 

entendimento praxiológico, isto é, a compreensão da relação dialética entre ação e 

reflexão. Freire propõe uma abordagem praxiológica para a educação, no sentido 

de uma ação criticamente reflexiva e de uma reflexão crítica que seja baseada na 

prática. 

O sistema educacional e a filosofia da educação de Freire têm suas 

referências em uma miríade de correntes filosóficas, tais como Fenomenologia, 

Existencialismo, Personalismo Cristão, Marxismo Humanista e Hegelianismo, cujo 

detalhado enfoque ultrapassaria os limites desse perfil. Ele participou da 

importação de doutrinas e idéias européias para o Brasil, assimilando-os às 

necessidades de uma situação sócio-econômica específica e, dessa forma, 

expandindo-as e refocalizando-as em um modo de pensar provocativo, mesmo 

para os pensadores e intelectuais europeus e norte-americanos. 

Para decepção de muitos intelectuais acadêmicos tradicionais do Primeiro 

Mundo, sua filosofia e "sistema" tornaram-se tão correntes e universais que os 

"temas geradores" permaneceram no centro dos debates educacionais da 

pedagogia crítica nas últimas três décadas. 

 Freire experimentou várias expressões da opressão. Ele as usou para 

formular sua crítica e análise institucional, dos modos pelos quais as ideologias 

dominantes e opressivas estão encravadas nas regras, nos procedimentos e nas 

tradições das instituições e sistemas. Fazendo isso, ele permanecerá o utópico 
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que é, mantendo sua fé na capacidade do povo em dizer sua palavra e, dessa 

forma, recriar o mundo social, estabelecendo uma sociedade mais justa. 

  

 

Métodos e Práticas 

 

A história da EJA no Brasil está muito ligada a Paulo Freire. O sistema 

Paulo Freire, desenvolvido na década de 60, teve sua primeira aplicação na 

cidade de Angincos, no Rio Grande do Norte. E, com o sucesso da experiência, 

passou a ser conhecida em todo o país, sendo praticado por diversos grupos de 

Cultura Popular. 

 Com ele ocorreu uma mudança no paradigma teórico-pedagógico sobre a 

EJA. Durante muitos anos, para alfabetizar alguém se utilizava o método silábico 

de aprendizagem, ou seja, partia-se da idéia de que se conhecendo as silabas e 

juntando-as poderia formar qualquer palavra. Por isso, os alunos recebiam 

cartilhas com sílabas e, orientados pelo professor, passavam a tentar juntá-las 

para formar palavras e frases soltas, que muitas vezes só memorizavam e 

repetiam. Por essa concepção, não se desenvolvia o pensamento crítico; não 

importava entender o que era escrito e o que era lido porque o importante era 

dominar o código. 

 

 

“Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, 

nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, 

mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto, somente ajustado 

pelo educador. Esta é a razão pela qual procuramos um método 

que fosse capaz de fazer instrumento também do educando e não 

só do educador e que identificasse, como claramente observa um 

jovem sociólogo brasileiro (Celso Beisiegel), o conteúdo da 

aprendizagem com o processo de aprendizagem. Por essa razão, 

não acreditamos nas cartilhas que pretendem fazer uma 

montagem de sinalização gráfica como uma doação e que 
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reduzem o analfabeto mais à condição de objeto de alfabetização 

do que de sujeito da mesma”. (FREIRE, 1979, p.72). 

 

Por essas novas concepções, educador e educando devem interagir, são 

criados novos métodos de aprendizagem, por meio dos quais o alfabetizador 

trabalha o conteúdo a ser ensinado com a preocupação de que seus alunos 

estejam compreendendo o sentido para o sistema da escrita, a partir de temas e 

palavras geradoras, ligadas às suas experiências de vida. 

 

“A alfabetização não pode ser reduzida a um aprendizado técnico 

– lingüístico, como um fato acabado e neutro, ou simplesmente 

como uma construção pessoal intelectual. A alfabetização passa 

por questões de ordem lógico – intelectual, afetiva, sócio – 

cultural, política e técnica.” (FREIRE, 1996, p.60). 

 

Nessa nova concepção de alfabetização, a língua escrita vem 

acompanhada por um processo de construção do conhecimento, que se dá por 

meio de diálogos de interação entre educador e educando. Paulo Freire, 

importante autor na história da alfabetização de adultos, foi punido e cassado pós-

64 e suas idéias foram proibidas de circular no Brasil durante muito tempo. 

A proposta de Paulo Freire baseia-se na realidade do educando, levando-se 

em conta suas experiências, suas opiniões e sua história de vida. Esses dados 

devem ser organizados pelo educador, a fim de que as informações fornecidas por 

ele contribuam para a escolha do conteúdo, a metodologia e o material a ser 

utilizado sejam compatíveis e adequados às realidades presentes. Educador e 

educando devem caminhar juntos, interagindo durante o processo de 

alfabetização. É importante que o adulto alfabetizando compreenda o que esta 

sendo ensinado e que saiba aplicar em sua vida o conteúdo aprendido na escola. 

Segundo Freire a relação professor - aluno deve ser: 

 

“Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de 

adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de 

autentico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 
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(Educador – educando; educando – educador) se encontrem 

mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, 

portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo da ação, o 

papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e a escrever já não é, 

pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir 

criticamente sobre o próprio significado da linguagem”. (FREIRE, 

2002, p.58) 

 

O chamado “método” Paulo Freire tem como objetivo a alfabetização 

visando a libertação. Essa libertação não se dá somente no campo cognitivo, mas 

deve acontecer, essencialmente, nos campos sócio – cultural e político, pois o ato 

de conhecer não é apenas cognitivo, mas político, e se realiza no seio da cultura. 

A visão ingênua que os indivíduos têm da realidade torna-os “escravos”, na 

medida em que, não sabendo que podem transformá-la, sujeitam-se a ela. Essa 

descrença na possibilidade de intervir na realidade em que vivem é alimentada 

pelas cartilhas e manuais escolares que colocam homens e mulheres como 

observadores e não como sujeitos ativos dessa realidade. 

 

 

EJA – Uma Educação Possível 

 

 A demanda pelo Ensino Fundamental de Jovens e Adultos é extensa e 

complexa, comportando-se em seu interior uma grande diversidade de 

necessidades formativas. 

 Primeiramente, devemos superar a concepção de que a idade adequada 

para aprender é a infância e a adolescência e que a função prioritária ou exclusiva 

da educação de jovens e adultos é a reposição da escolaridade perdida na “idade 

adequada”. 

 Assim, por impulsos diversos, a educação de jovens e adultos é convidada 

a reavaliar sua identidade e tradição, relembrando os objetivos e conteúdos de 

formação política para a cidadania democrática que seus currículos sempre 

souberam explicitar. 



 41 

 Desta maneira, cabe a educação de adultos,  

 

“Amar o conhecimento como espaço de realização humana, de 

alegria e de contentamento cultural, cabe-lhe selecionar e rever 

criticamente a informação; formular hipóteses; ser criativa e 

inventiva (inovar); ser provocadora de mensagens e não pura 

receptora; produzir, construir e reconstruir conhecimentos 

elaborados. E mais: deve ser emancipadora”. (GADOTTI, 

2003,p.09) 
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Capítulo III – Envelhecimento: Um Conhecimento Complexo 

 
 

 A longevidade é uma das grandes conquistas do século que se findou, 

juntamente com a queda da natalidade, vem determinando um envelhecimento da 

população mundial. O envelhecimento das populações se inicia em épocas 

distintas nos diferentes países e vem evoluindo segundo padrões igualmente 

distintos. 

Pode-se, no entanto, afirmar que, no curso de algumas gerações, a 

proporção de idosos, com idade de 60 anos ou mais, em termos mundiais, estará 

aumentando de, aproximadamente, de 1:14 para 1:4 habitantes. (ONU,1999). 

O mundo passa por uma transformação demográfica sem precedentes. 

Entre hoje e 2050, o número de idosos aumentará de 600 milhões para quase dois 

bilhões. Em menos de 50 anos, pela primeira vez na história, o mundo terá mais 

pessoas acima de 60 anos do que com menos de 15 anos de idade. 

Segundo a diretora Geral da Organização Mundial de Saúde – OMS, na 

última assembléia Mundial sobre o envelhecimento, realizada em 2002, afirma: 

“Estamos celebrando uma das maiores conquistas da humanidade e enfrentando 

um dos maiores desafios: o crescente envelhecimento global da população” 

(OMS, 2002). 

No entanto, este crescimento não ocorre de maneira homogênea: 

 

“Enquanto os países desenvolvidos ficaram ricos antes de se 

tornarem velhos, os países em desenvolvimento estão ficando 

velhos antes de se tornarem ricos. Enquanto na Europa o 

envelhecimento da população foi gradual durante o período de um 

século, o rítimo da mudança demográfica é muito mais rápido que 

o desenvolvimento sócio – econômico nos países em 

desenvolvimento. Isto acarreta problemas sociais sérios” (OMS, 

2002). 
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No Brasil, os índices são semelhantes, a expectativa de vida do brasileiro 

está em torno de 68,3 anos; e estima-se que entre 2045 e 2050 a expectativa de 

vida será de 76,9 anos de idade. 
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Neste contexto, torna-se fundamental compreender o significado deste 

processo demográfico e o impacto na sociedade como um todo, em particular para 

o sistema educacional, especificamente em EJA - Educação de Jovens e adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a pesquisa – Idosos no Brasil: Vivencias, Desafios, e Expectativas 

na 3ª Idade – realizada pela Fundação Perseu Abrano em parceria com o SESC 

nacional e o SESC São Paulo, 2006, entre a população idosa, o analfabetismo 

funcional totaliza 49%; Sendo que 23% declaram não saber ler e escrever o 

próprio nome.  
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Esses números indicam a necessidade de implementação de uma Política 

educacional que atenda este contingente populacional que tende a crescer 

significativamente conforme dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) – 

2002.  Porém esta política deve ser construída considerando as especificidades e 

a complexidade deste segmento etário. 

 

 

Velhice: Uma Questão de Complexidade 
 
 
 A primeira indagação a se realizar gira em torno do significado da velhice. 

Velhice representaria um ponto último na vida dos indivíduos, que é o resultado de 

um processo natural, biológico do envelhecimento e que antecede a morte? 

  Para esta questão, se respondida de forma simples, a velhice é definida 

como um fenômeno biológico, como um processo natural que acontece a todos os 

seres vivos. Na qual, 

 

“A velhice como fenômeno biológico é apontado como gerador de 

declínio irreversível, tanto físico quanto mental, do indivíduo como 

conseqüência da passagem do tempo. Esse declínio se instalou 

no organismo do individuo idoso, após esse mesmo organismo ter 

atingido uma situação de plena maturidade” (MERCADANTE, 

2005, p.24). 

 

No entanto, esta concepção restringe a analise do significado da velhice, 

que acreditamos levar em consideração aspectos diversos de situações pessoais, 

sociais e culturais, dando um caráter complexo à todo o processo de 

envelhecimento. 

 

“O pensamento redutor, disjuntivo, e, portanto, parcial, não analisa 

de forma ampla e profunda a velhice que se mostra como um 

fenômeno multifacetado em que ao lado dos fatores biológicos, 

temos também as diversas situações socioculturais e históricas 

constitutivas deste mesmo fenômeno. A diversidade sociocultural 
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indica a existência de uma pluralidade de formas de viver a vida 

pelos assim denominados velhos” (MERCADANTE, 2005, p. 25). 

 

 Beauvoair, em sua obra “A Velhice”, ao analisar o que a velhice significa, 

explicita de forma mais abrangente idéias que apontam para uma interpretação 

que considera a complexidade do envelhecimento. A seguir uma reflexão de 

Beauvoair sobre a velhice, considerada como: 

 

“É um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso 

apresenta certas singularidades. Acarreta conseqüências 

psicológicas: determinadas condutas, que são consideradas 

típicas da idade avançada. Tem uma dimensão existencial como 

todas as situações humanas: modifica a relação do homem no 

tempo e, portanto, seu relacionamento com o mundo e com sua 

própria história. Por outro lado, o homem nunca vive em estado 

natural: seu estatuto lhe é imposto tanto na velhice, como em 

todas as idades, pela sociedade a que pertence. A complexidade 

da questão é devida à estreita interdependência desses pontos de 

vista. Sabe-se hoje em dia, que considerar isoladamente os dados 

fisiológicos e os fatos psicológicos constitui uma abstração: eles 

são interdependentes. O que denominamos vida psíquica de um 

individuo só pode ser compreendida à luz de uma situação 

existencial: também esta, portanto, tem repercussões no 

organismo e vice-versa: o relacionamento com o tempo é sentido 

de maneiras diferentes, segundo esteja o corpo mais ou menos 

alquebrado. Finalmente, a sociedade determina o lugar e o papel 

do velho levando em conta suas indiossicrasias individuais: sua 

importância, sua experiência, reciprocamente, o individuo é 

condicionado pela atitude prática  e ideológica da sociedade a seu 

respeito. De modo que uma descrição analítica dos diversos 

aspectos da velhice não pode ser suficiente: cada um deles rege 

sobre todos os outros e é por ele afetado. É no movimento 

indefinido desta circularidade que temos de apreendê-la” 

(BEAUVOAIR, 1990, p.156). 
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Baseando-se na proposta de Beauvoair, se tem uma concepção de velhice 

que é total e complexa. Desta forma, a partir das diversas variáveis identificadas 

para explicar a velhice, temos de entendê-la na sua totalidade, ela não representa 

somente um fato biológico, é também um fato cultural. Nas quais variáveis 

históricas e sócio-culturais, particulares de cada sociedade, são as que 

fundamentam e entram para a composição e explicação da variável biológica da 

velhice. 

  A partir deste preceito, na qual é necessário entender a velhice em sua 

totalidade, vamos analisar a noção de identidade social do velho a partir da 

perspectiva da complexidade. 

 Octavio Ianni, em seu texto “Imagem e Semelhança”, se preocupa em 

elaborar uma perspectiva crítica radical à noção de identidade. Ele afirma: 

 

“Quem inventa a etnia, raça, grupo ou pessoa, subordinado, 

descriminado, subalterno, alienado, é o outro, a auto consciência 

do subalterno compreende sempre a auto consciência do senhor. 

Em essência, há sempre uma dialética senhor – escravo na 

constituição de cada um e os dois, todos. A não ser 

abstratamente, na imaginação sem vida, não há o ser – em – si ou 

eu – em - si. Tudo que é em – si constitui-se na dialética dos 

espelhos. O eu é sempre a imagem que o eu constrói a partir da 

sua vivencia refletida e defletida do outro. Mais que isso, as 

determinações essenciais na constituição de cada um germinam 

no reflexo do outro.” (Ianni, 1987, p.10) 

  

Baseando-se no texto acima, fica claro que a existência do outro, da 

alteridade, aparece como condição essencial da expressão de uma identidade, 

seja ela pessoal ou social. 

 Nesta perspectiva a identidade do velho se constrói pela contraposição à 

identidade do jovem e, consequentemente, tem-se também a contraposição das 

qualidades: atividade, produtividade, beleza, força, memória, etc., como 

características típicas presentes nos jovens e as qualidades opostas presentes 

nos idosos. 
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As qualidades atribuídas aos velhos que definem o seu perfil identitário são 

estigmatizadoras e representam uma produção ideológica da sociedade. Os 

idosos conhecem e também partilham dessa ideologia que, entretanto, define o 

velho em geral, mas não o velho em particular. 

O ser velho, pela argumentação acima, tem a identidade definida pela 

relação contrativa que estabelece com o outro, alteridade jovem. 

A vivencia primeira da velhice se dá no corpo. O corpo por si só não revela 

como atributo a velhice, mas uma vez que ela como estigma se instala no corpo, 

ela passa a inquietar o idoso. 

 

“Certamente, a inquietação é decorrente de uma avaliação 

também estigmatizadoras e, assim, uma abominação do velho 

diante de seu próprio corpo. A visão de um corpo imperfeito, em 

declínio, enfraquecido, enrugado, etc. – não avalia só o corpo, 

mas sugere imediatamente ampliar-se para alem do corpo, sobre 

a personalidade, o papel social, econômico e cultural do idoso” 

(MERCADANTE, 2005, p.32). 

 

 No estabelecimento dessa correlação, uma imediatividade de 

características, que são do corpo e vão deste ultimo para outras esferas – 

psíquica, social, política, econômica, etc. – da vida. 

 

“Nessa correlação, a idéia de tempo - de pouco tempo de vida, do 

tempo que se passou, de que nada mais se deve esperar de um 

individuo que, com o passar do tempo só deve decair – é uma das 

fundamentais” (MERCADANTE, 2005, p.32). 

 

 São essas idéias, relacionando velhice e tempo, que apontam para um 

velho que não investe no presente, nem projeta o futuro. Essas idéias conformam 

uma nação de idosos que só se tem passado, lembranças para rememorar e, no 

futuro o confronto com a morte, são essas mesmas idéias que negam a 

possibilidade de um futuro para o velho. 

 Essas últimas questões chamam a atenção de Birmam (1995, p. 39 apud 

Mercadante, 2005, p.32) quando afirma: “O idoso é considerado alguém que 
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existiu no passado, que realizou seu percurso psicosocial e que apenas espera o 

momento fatidico para sair inteiramente da cena do mundo”. 

A não perspectiva de futuro para o idoso é, entretanto, uma questão 

histórica e cultural.  

 

”Nem todas as sociedades negam futuro ao velho. Nas 

sociedades primitivas, o homem não possui somente o seu próprio 

futuro – futuro individual – mas também o futuro do mundo – futuro 

social – no qual o produto do seu trabalho permanecerá. [...] A 

negação do futuro, a noção de um tempo que passa, e ao passar, 

implica na decadência do corpo e do espírito do velho, se colocam 

como qualidades negativas que socialmente são imputadas aos 

idosos criando, assim, um modelo, uma identidade genérica de 

velho” (MERCADANTE, 2005, p.33). 

 

 Mercadante, em seguida, completa:  

 

“A existência de uma identidade construída, com base em um 

modelo estigmatizado de velho e a verificação de fuga desse 

modelo pelos próprios idosos, que como indivíduos, como seres 

singulares, não se sentem incluídos nele, apontam para o mesmo 

fundamento, próprio da construção de uma identidade social 

paradoxal: o velho não sou eu, mas é o outro. É no levantamento 

desse fundamento que contrasta e realça que as diferenças 

pessoais surgem imediatamente e se contrapõe a categoria 

genérica de velho. Assim, se por um lado, o levantamento das 

diferenças, das particularidades exibidas individualmente, remete 

para negação do modelo geral, por outro lado, essas mesmas e 

tantas outras particularidades podem ser trabalhadas pelos 

indivíduos para produção de um sujeito velho” (MERCADANTE, 

2005, p.33). 

  

Assim, um novo sujeito surge, mas não em contraposição de uma 

alteridade jovem, mas sim na produção de uma subjetividade que aponta vários 

jeitos de envelhecer, portanto produzindo uma contra generalização. 
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Velhice e Projeto de Vida: Envelhecimento Ativo 

 

 Não dá para minimizar a importância dos projetos de vida e do lugar que 

ocupam na qualidade de vida das pessoas, em particular dos idosos. 

Segundo Velho (1981, p.24 apud Almeida, 2005, p.95), “a noção de que os 

indivíduos escolhem ou podem escolher é a base, o ponto de partida para se 

pensar em projeto”. Porém, o mesmo autor salienta que inexistem projetos 

individuais “puros”, sem referencia ao entorno mais próximo ou distante. 

Assim, 

 

“[...] O projeto não é fenômeno puramente interno, subjetivo. 

Formula-se e é elaborado dentro de um campo de possibilidades 

circunscrito histórica e culturalmente, tanto em termos da própria 

nação de indivíduo, como em termos dos temas, prioridades, e 

paradigmas culturais existentes”. (VELHO, 1981,p.21 apud 

ALMEIDA, 2005, p.96). 

 

 Desta maneira, o binômio “velhice e projeto de vida” depende, para sua 

compreensão, da localização e discussão de algumas das especificidades do 

nosso modelo de sociedade; depende do contexto subjacente aos projetos de 

vida. 

 Segundo Almeida, 

 

“As profundas e vigorosas transformações econômicas e políticas 

e sociais ocorridas ao longo do século XIX desdobram-se, com 

cera rapidez, em alterações significativas nos modos de ser, de 

agir e de conceder as praticas cotidianas e as relações de trocas 

sociais, entre as quais as relacionadas às categorias de idade” 

(2005,p.101). 

  

Estamos nos defrontando com transformações temporais, na qual 

coexistimos com uma temporalidade que é inimiga do passado e da lembrança. 

 Desta maneira, baseado em uma concepção de tempo rápido, linear, e que 

valoriza o vigor e a força física, resta-nos a “certeza de que há um tempo para os 
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projetos de vida; tempo estranho ao idosos e bastante familiar aos jovens e 

adultos” (ALMEIDA, 2005, p.102). 

 Estabelece-se uma relação positiva entre a juventude e projeto de vida  que 

transforma-se em negatividade quando referida à velhice. 

 Concepções como estas, tão solidamente construída, não são fáceis de 

serem desconstruídas. No entanto, a superação dessa dificuldade esta 

condicionada à constituição de sujeitos, ou seja, re-apropriação, pelo homem, dos 

meios que lhe permitam: 

 

“Traçar um caminho pessoal e original na organização de sua 

vida, meios que não se restringem, apenas, à capacidade de 

reflexão, mas a possibilidade de ter esperança e potencializar 

essa esperança em ação” (SAWAIA, 1994, p.52 apud ALMEIDA, 

2005,p.107). 

 

 Assim,  

 

“Se é certo que na velhice o passado é mais amplo, não é menos 

certo que nele residem, frequentemente, virtualidades que 

permaneceram adormecidas e que pedem para ser acordadas. 

Apreendidas a partir da questão dos projetos de vida, importa 

localizar e atualizar, quando possível, essas virtualidades, importa 

criar condições para que elas não só explicitem, como ganhem 

estatuto de realidade” (ALMEIDA, 2005, p.109). 

 

 Freire, sistematiza sabiamente a importância da constituição de projetos de 

vida: 

“É inviável para o ser humano viver se ele pára de pensar no 

amanhã. Não importa que seja um pensamento em torno do 

amanhã o mais ingênuo possível, o mais imediato, não importa. O 

que importa é que somos seres de tal maneira constituídos que o 

presente, o passado e futuro nos enlaçam”. (FREIRE, 1979, p.75) 

 

 Para que o envelhecimento seja uma experiência positiva constituída de 

projetos de vida, devemos proporcionar uma vida mais longa acompanhada de 
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oportunidades continuas para a saúde, a participação e a segurança. A 

Organização Mundial de Saúde tem adotado o termo Envelhecimento Ativo para 

expressar o processo de conquista dessa visão. 

 

“Envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem” (OMS, 2002). 

 

O envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos 

populacionais. Ele permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem 

– estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e permite que essas 

pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e 

capacidades. 

 

“Ativo refere-se à participação continua 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. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a 

expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para 

todas as pessoas que estão envelhecendo” (OMS, 2002). 

 

 Neste contexto, a OMS acredita que as atuais políticas públicas para os 

idosos devem ser pautadas em objetivos chaves: Autonomia, Independência e 

Qualidade de Vida. 

 Segundo a OMS (2002), 

 

“Autonomia é a habilidade de controlar, tomar e arcar com 

decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de 

acordo com suas próprias regras e preferências”. 

 

“Independência é geralmente entendida como a habilidade de 

executar funções relacionadas à vida diária – isto é, a capacidade 

de viver independentemente na comunidade com alguma ou 

nenhuma ajuda dos outros”. 
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“Qualidade de Vida é a percepção que o indivíduo tem de sua 

posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de 

valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. É um conceito muito amplo, que 

incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma 

pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas 

relações social, suas crenças e relação com características 

proeminentes no ambiente. À medida que um individuo envelhece, 

sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua 

habilidade de manter a sua autonomia e a independência”. 

 

 A abordagem do envelhecimento ativo, estabelecida pela Organização das 

Nações Unidas, é baseada no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas 

idosas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e 

auto – realização. 

 

“Com esta abordagem, o planejamento estratégico deixa de ter um 

enfoque baseado nas necessidades (que considera as pessoas 

mais velhas alvos passivos) e passa ter um enfoque baseado nos 

direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos dos mais 

velhos à igualdade de oportunidades e tratamento em todos os 

aspectos da vida à medida que envelhecem. Esta abordagem 

apóia a responsabilidade do mais velho no exercício de sua 

participação nos processos políticos e nos outros aspectos da vida 

em comunidade.” (OMS, 2002) 

 

 

 

Educação e Envelhecimento 

 

Neste contexto, em que o conceito de Envelhecimento saudável se 

fundamenta através de dois grandes pilares que são a autonomia e a 

independência, devemos considerar que na base destes pilares destaca-se 



 54 

substancialmente o papel da Educação na consolidação do envelhecimento 

saudável com qualidade de vida. 

A educação em uma visão democrática, 

 

“[...] possibilita a construção de cada individuo como pessoa, 

dotando-o de cultura, [...] aquisição sistemática da experiência 

humana, mas uma aquisição critica e criadora, e não uma 

justaposição de informações armazenadas na inteligência e na 

memória e não incorporadas no seu total e na vida plena do 

homem” (FREIRE, 1980, p.38 apud ALBUQUERQUE, 2005,p.53). 

 

Assim, a educação democrática pressupõe a autonomia do homem,  

 

“tornando-o capaz de se construir como tal, de satisfazer suas 

necessidades individuais, de buscar fins coletivos, de se integrar à 

realidade de seu tempo, apreendendo-a e contribuindo para 

transforma – lá em favor de todos os homens” (ALBUQUERQUE, 

2005, p. 53). 

 

 No entanto, no processo educativo de idosos não basta apenas a clareza 

da concepção democrática de educação para se construir a autonomia e 

independência necessária para um envelhecimento saudável, é necessário 

considerar e compreender as especificidades da educação para idosos, da 

gerontologia educacional. 

 O termo Gerontologia Educacional foi utilizado pela primeira vez em 1970 

por David Peterson que a definiu como: “a área responsável pelo estudo e pela 

prática das tarefas de ensino a respeito e orientadas a pessoas envelhecidas ou 

em processo de envelhecimento”. (CACHIONI, 2004, p.105). 

 Em 1990, manifesta-se uma tendência da gerontologia educacional, que 

Lemieux denominou de Gerogogia Crítica, “a qual seria menos conservadora e 

mais emancipadora para os idosos” (LEMIEX, 2000 apud CACHIONI, 2004, 

p.106), objetivando o estudo do idoso em situação pedagógica. 
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 Nesta tendência, a ação educativa dirigida aos idosos, deve possuir uma 

pedagogia “ativa, participativa, organizada em torno das experiências pessoais, 

gratificante, construtiva e qualificadora” (CALCHIONI, 2004, p.106). 

 Assim, a educação para a terceira idade deve criar, 

 

“Um espaço para discussão, trabalho em conjunto, para garantir o 

desenvolvimento do homem como um todo, e não somente o 

aspecto intelectual ou de lazer. Essa educação funcionará também 

como um programa terapêutico sobre memória cognitiva, 

aprendizado e criatividade” (LIMA, 2006, p.03). 

 

 Em suma,  

 

“A educação vem ajudar o idoso a construir a sua velhice, de 

maneira digna, inserido na família, na sociedade, estirpando 

estigmas que o aprisionam. Através dela, o idoso tem a chance de 

mudar o rumo de sua vida, redimensioná-la e redirecionar suas 

ações para ter liberdade de escolhas, (que na maioria das vezes 

lhe são negadas, ou por imposição ou superproteção) emergir com 

novos pensamentos, novas maneiras de ser e estar no mundo. 

Realizar uma verdadeira reforma no seu pensamento! Aprender a 

pensar, a fazer uma nova leitura de sua realidade, a ser 

consciente, a ser sujeito” (LIMA, 2006, p.02). 
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Capítulo IV – Metodologia de Trabalho 

 

Com mais de seis bilhões de pessoas, a população do mundo aumenta 

anualmente em 75 milhões, sendo que metade tem menos de 25 anos de 

idade. Jovens entre 15 e 24 anos somam um bilhão, o que significa que 

existem 17 jovens em cada grupo de 100. Mas o número de pessoas com mais 

de 60 anos, por sua vez, chega a 646 milhões, numa proporção de uma a cada 

dez. Esse número ainda é acrescido todo o ano em mais de 11 milhões, o que 

caracteriza um envelhecimento da população mundial. Conforme estimativas 

da Organização das nações Unidas (ONU) para o ano de 2050, a porcentagem 

de jovens com menos de 15 anos de idade deve diminuir de 30 para 20%, 

enquanto que a quantidade de idosos deve crescer 22%, alcançando um total 

de dois bilhões de pessoas com idade avançada. 

No Brasil, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2000), a população idosa no Brasil representa um 

contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade 

(8,6% da população brasileira). Nos próximos 20 anos, a população idosa do 

Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e deverá representar 

quase 13% da população ao final deste período. A proporção de idosos vem 

crescendo mais rapidamente que à proporção de crianças. Em 1980, existiam 

cerca de 16 idosos para cada 100 crianças; em 2000, essa relação 

praticamente dobrou, passando para quase 30 idosos por 100 crianças. A 

queda da taxa de fecundidade ainda é a principal responsável pela redução do 

número de crianças, mas a longevidade vem contribuindo progressivamente 

para o aumento de idosos na população. 
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Na última década, houve aumento significativo no percentual de idosos 

alfabetizados do País. Se em 1991, 55,8% dos idosos declararam saber ler e 

escrever pelo menos um bilhete simples, em 2000, esse percentual passou 

para 64,8%, o que representa um crescimento de 16,1% no período. Os dados 

fazem parte do Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil e 

mostram que, apesar dos avanços, ainda existem 5,1 milhões de idosos 

analfabetos no País. 

 

 

Quanto ao número de anos de estudo dos idosos responsáveis pelo 

domicílio, o resultado do Censo 2000 revela, ainda, uma média muito baixa - 
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apenas 3,4 anos (3,5 anos para os homens e 3,1 anos para as mulheres). Na 

comparação com 1991, houve aumento nesta média para ambos os sexos, 

mas o crescimento relativo na média das mulheres foi maior do que o dos 

homens: 29,2% e 25,0%, respectivamente. 

 

 

 

Neste contexto, faz-se necessário, então, no campo educacional, que 

um novo olhar esteja voltado para o atendimento das necessidades 

apresentadas deste novo contingente populacional, visto que existe a urgência 

de ações, não apenas curativas, mas principalmente, que integrem as 

especificidades e a complexidade do processo de envelhecimento. 

É neste sentido que se constrói este trabalho de pesquisa que objetiva 

investigar em que medida a educação de jovens e adultos contribuí para a 

construção de um envelhecimento com auto - estima e qualidade de vida.  

Para tal baseia-se em uma concepção de EJA – Educação de Jovens e 

Adultos que considere a heterogeneidade de seu público, nos quais seus 

interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades, expectativas, 

em fim, suas vivencias, torna-se de suma importância na construção de uma 

proposta pedagógica que considere as especificidades de seus sujeitos, 

trabalhando elementos objetivos e subjetivos de sua formação, 

instrumentalizando-os para uma intervenção significativa em sua realidade. 

  No entanto, sabendo-se que em média 40% dos alunos participantes 

dos grupos de alfabetização são idosos, é fundamental a contemplação do 

envelhecimento em uma perspectiva ampla, abrangendo a multiplicidade de 
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possibilidades do desenvolvimento humano; levando em conta, aspectos da 

história cultural e da história individual dos sujeitos na construção de um 

envelhecimento saudável, que deve se pautar segundo a OMS, na construção 

de sujeitos idosos autônomos e independentes. 

Desta maneira, propomos analisar a contribuição, para os idosos, a 

participação em grupos de alfabetização, para o desenvolvimento de um 

envelhecimento com qualidade de vida; além de verificar a maneira pela qual o 

conhecimento do signo, e mais especificamente das palavras, transforma a 

atividade e o próprio homem idoso. 

Durante o período de elaboração deste trabalho de conclusão buscou-

se, através de uma pesquisa qualitativa, privilegiar o discurso dos próprios 

alunos participantes, com idade superior a 60 anos, dos grupos de 

Alfabetização e 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental do Núcleo de Trabalhos 

Comunitários da PUC – SP. 

Privilegiar a fala das pessoas na 3ª idade significa reconhecer que 

estamos falando de um grupo de indivíduos ainda muito marginalizado na 

sociedade, mas que possuem também uma vasta experiência de vida, que 

deve ser estudada e valorizada. 

Fez-se a opção de pesquisar alunos egressos do Projeto de Educação 

Interdisciplinar do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC-SP por consistir 

em uma oportunidade educacional voltada para o atendimento de jovens e 

adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade 

regular, a partir de uma perspectiva libertadora e que promova a autonomia de 

seus educandos. 

Além de ser o local no qual durante os quatro anos de faculdade 

ministrei aulas de Alfabetização de Jovens e Adultos e pude vivenciar o 

potencial transformador das intervenções educativas na idade adulta; sobre 

tudo, foi neste local onde surgiram minhas primeiras inquietações a respeito da 

apropriação do signo e maneira pela qual redimensionam a visão de mundo e a 

atuação frente à sociedade, do homem idoso. 

Como procedimento de coleta de dados para a realização desta 

pesquisa foi optado a utilização de entrevistas, pautadas em tópicos que 

possibilitasse a análise dos objetivos inicialmente determinados. Buscando 

resgatar suas memórias, dados de sua história de vida, da experiência de estar 
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na 3ª idade, de “estar velho” e do crescimento ou não de sua qualidade de vida 

principalmente após a participação nas aulas de dos Grupos Educativos do 

NTC. 

 A análise destes dados referenciou-se nos estudos de Simone 

Beauvoair que compreende o envelhecimento em uma abordagem 

"transdisciplinar" do processo, na qual a velhice é compreendida como 

fenômeno natural e social que se desenrola sobre o ser humano, único, 

indivisível, que, na sua totalidade existencial, defronta-se com problemas e 

limitações de ordem biológica, econômica e sociocultural que singularizam seu 

processo de envelhecimento. 

E de Paulo Freire e Meire Cachioni que compreendem a educação como 

instrumento emancipatório, na qual identificam o processo educacional 

projetado para liberar as pessoas de atitudes e antigas suposições que limitam 

o potencial e não permitem a criação de possibilidades mais positivas para o 

crescimento pessoal, onde a aquisição de conhecimentos possibilita uma 

transformação interior. Desta maneira, a educação em uma perspectiva 

gerontológica visa o fornecimento de subsídios para a construção da 

autonomia e a independência dos idosos, possibilitando um envelhecimento 

saudável.  

 

1. NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários 

 

Na Década de 70, surgia no Centro de Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, uma equipe de universitários, 

professores e funcionários, com atuação em várias áreas: atendimento de 

crianças e adolescentes de rua, projetos de educação rural, formação de 

educadores sociais, com a perspectiva de construir conhecimentos e socializá-

los com movimentos sindicais e sociais. Em 1991, é reconhecido oficialmente 

como Núcleo de Trabalhos Comunitários – NTC e passa a compor os quadros 

da universidade. 

Com uma equipe comprometida com a transformação da realidade 

social, o NTC procura promover a união entre teoria e prática, atuando com 

procedimentos metodológicos baseados numa concepção de educação 

libertadora. 
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Um dos projetos desenvolvidos no NTC é o Programa de Educação 

Interdisciplinar – PEI, que visa superar a fragmentação do saber e 

instrumentalisar o pleno exercício da cidadania de jovens e adultos que não 

concluíram a Ensino Fundamental. Esse projeto é desenvolvido através da 

implantação de Núcleos de Alfabetização, formação e acessória pedagógica à 

empresas, prefeituras, escolas e comunidades. 

O projeto ao mesmo tempo em que busca aprofundar e refletir sobre a 

prática educativa, visa garantir a identidade pessoal  e coletiva, proporcionando 

a reflexão do significado do conhecimento na vida humana, conhecendo e 

interpretando as transformações que afetam diretamente a comunidade e 

culminam nas exigências de um novo perfil de sujeito. 

Assim, além de proporcionar aos alunos a continuidade dos estudos no 

ensino fundamental, possibilita a partir do estudo e aprofundamento das 

diversas áreas do conhecimento, instrumentalisar os educandos para o 

exercício de suas potencialidades por meio de dinâmicas participativas, no que 

se refere a aprendizagem e compreensão da realidade social em que estão 

inseridos. 

Desta maneira, acredita no processo educativo como relação mútua e 

positiva entre educador e educando no intuito de transformação, e embasados 

neste principio de recriar e reconstruir a relação consigo e com o mundo. 

 

1.1 – Procedimentos Metodológicos utilizados pelo NTC 

 

Tendo em Vista a preocupação com uma formação crítica dos 

educandos e o comprometimento do Núcleo com a transformação da realidade 

social é que foi delineada a metodologia de trabalho. 

A concepção de educação que norteia as atividades educativas 

desenvolvidas no NTC difere daquela que tradicionalmente fundamenta a 

escola formal. Justamente por isso busca uma prática que não seja meramente 

conteudista. 

Os conteúdos mínimos exigidos para uma formação básica serão 

abordados com a finalidade de desenvolver habilidades específicas, não 

perdendo o vínculo entre o conhecimento produzido em sala de aula e a vida 

de cada um dos educandos. 
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Nesta perspectiva, concebem o educador e o educando como sujeitos 

do conhecimento. É a partir dos saberes da vida cotidiana que cada um traz 

consigo, é que se criam condições necessárias para que ele atribua 

significados aos conteúdos estudados. 

Sendo assim, adotam procedimentos metodológicos sócio – 

construtivistas que efetiva-se no processo educativo através de aspectos como: 

o diagnóstico, a interdisciplinaridade, os temas geradores, a problematização 

do conhecimento e a avaliação processual. 

 

1.1.1 – Diagnóstico 

O processo de aprendizagem se dá coletiva e individualmente. Partindo 

desta premissa o educador nunca poderá considerar sua sala de aula como um 

todo homogêneo e indivisível. Para que se construa uma identidade de grupo 

efetiva, antes é necessário nos percebemos diante de diversas identidades 

pessoais, formadas por trajetórias de vida e experiências diferentes. 

Os jovens e adultos chegam à sala de aula com diferentes informações  

e de diferentes situações, o que remete o educador a diagnosticar o nível de 

construção de conhecimento e história de vida de cada educando. 

Diagnosticar uma sala de aula consiste, sobretudo, num constante 

exercício de observação ativa dos educandos a fim de abarcar suas 

expectativas, frustrações, seus temas de interesse, seus costumes, valores, 

crenças, etc. Esse é o material que “subsidia a tomada de decisões sobre o 

conteúdo da ação, para que agir, sobre os valores que se pretende afirmar na 

escola, e o propósito orientador do processo educativo” (ALBUQUERQUE, 

2005, p.62). 

 

1.1.2 – Interdisciplinaridade 

Um dos grandes problemas da escola tradicional é apresentar o 

conhecimento como algo pronto e acabado, dividido entre disciplinas 

estanques e sem nenhuma relação entre elas. 

A produção do conhecimento tem um caráter dinâmico e social, e 

justamente por isso, a melhor forma de propiciar a construção do mesmo pelos 

educandos é através de um trabalho integrado. 
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A interdisciplinaridade é uma forma de pensar e promover o diálogo entre 

as diversas disciplinas que compõem um currículo mínimo. Longe de negar as 

especificidades de cada área do saber, a interdisciplinaridade propõe-se a abrir 

possibilidades para uma compreensão totalizadora das produções humanas. 

O alicerce para um trabalho interdisciplinar surge da convicção de que é 

o indivíduo que aprende e o que precisamos é ensinar a aprender. 

“Compreender a interdisciplinaridade em seus fundamentos e a partir de sua 

existência, como sendo e existindo no mundo vida dos educadores se coloca, 

neste momento, como o nosso objetivo” (FAZENDA, 1991, p.23 apud 

SAMPAIO, 2001, p.09). 

A interdisciplinaridade nomeia um encontro que pode ocorrer entre seres 

– “inter – num certo fazer – dade – a partir da direcionalidade da consciência, 

pretendendo compreender o objeto, com ele se relacionar, comunicar-se” 

(FAZENDA, 1991, p.24 apud SAMPAIO, 2001, p.10). Assim interpretada, esta 

supõe um momento que a antecede, qual seja a disposição da subjetividade, 

atributo exclusivamente humano, de percebe-se, realizando nessa opção um 

encontro como o outro, a inter-subjetividade. 

A interdisciplinaridade guarda com a inter-subjetividade uma ligação de 

identidade e de diferença. Identidade enquanto interação, atitude própria do 

humano enquanto ser social que se fundamenta na afetividade, na 

compreensão e na linguagem, como básicas deste ser. Diferença, pois, como 

disciplina que exige do sujeito que este mantenha a consciência direcionada ou 

em tensão para algo que acontece numa ação específica, o que constituí na 

própria dialética homem – mundo. 

 

1.1.3 – Tema Gerador 

 

Os temas geradores são assuntos que partem do interesse comum dos 

educandos de uma sala de aula. São através deles que os educadores 

poderão motivar os alunos a estabelecer diálogos entre as diversas disciplinas. 

É a partindo de um tema comum para todas às áreas, que os educadores 

desenvolverão os conteúdos específicos de cada disciplina, tendo como plano 

de fundo as discussões realizadas com os educandos sobre os diferentes 
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contextos da história de vida e social; com este procedimento vamos 

construindo o currículo do processo alfabetizador.  

O desenvolvimento do tema gera problematização constante, 

indagações, discussões, questionamentos dos conhecimentos e da realidade, o 

que nos permite trabalhar o conhecimento de forma dinâmica, sempre em 

movimento e transformação. 

Os elementos centrais do trabalho com o tema gerador é a metodologia 

dialógica – um processo DE AÇÃO / REFLEXÃO / AÇÃO – na qual os pontos 

principais são: o diálogo, a participação. A discussão coletiva dos problemas – 

no sentido de uma ação concreta para encontrar soluções coletivas e 

transformadoras. 

Um outro ponto importante é que o tema gerador permite um 

conhecimento de forma interdisciplinar, pois representa um ponto de encontro 

das diferentes áreas do conhecimento, possibilitando uma compreensão da 

realidade tal qual ela se apresenta, de forma interdisciplinar. 

 

1.1.4 – Problematização do Conhecimento 

Problematizar o conhecimento produzido pela humanidade é colocar-se 

de forma ativa como sujeito construtor e transformador do mesmo. Enfatizamos 

a importância do educando de estabelecer vínculo entre seus estudos e sua 

vida diária, entendendo o significado pratico daquilo que vê em sala de aula, 

sua aplicabilidade em relação à realidade social na qual ele está inserido. 

 

1.1.5 – Avaliação Processual 

Como proposta apresentada pelo Núcleo é problematizadora e não 

conteudista, não faria sentido a avaliação do processo de ensino – 

aprendizagem apenas por uma prova final que se revisa conteúdos 

trabalhados. 

Portanto, a avaliação deve ser feita através do processo de cada aluno 

diante do seu próprio aprendizado, tendo como referencial seu nível de 

construção de conhecimento anterior e posterior às atividades de sala de aula. 

Neste sentido, a avaliação se dá diariamente em sala de aula através do 

diálogo constante entre educadores e educandos e através das atividades 

propostas. 
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Este conjunto de fatores que englobam a metodologia de trabalho do 

Núcleo contribui para a construção de um processo educativo que possibilita a 

construção de sujeitos autônomos e independentes, elementos fundamentais 

para um processo de envelhecimento com qualidade de vida, no entanto, 

verificar se os educandos idosos participantes deste projeto sentem 

efetivamente a transformação em sua qualidade de vida e auto – estima ao 

participarem deste processo educativo é o objetivo a ser alcançado neste 

trabalho de pesquisa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V – Análise de Dados – EJA como um Processo de Inclusão e de 

Auto – Estima. 
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Conforme foi exposto anteriormente, no inicio da pesquisa, perguntava-

se quais seriam os impactos que a vivência da participação em um grupo de 

EJA, de Ensino Fundamental I, geram na vida dos idosos, principalmente o que 

se refere à conquista de Qualidade de Vida e Auto – Estima, possibilitando a 

construção de um Envelhecimento Saudável. 

Foram analisadas as falas de quatro sujeitos de pesquisa, na qual a 

sistematização foi elaborada a partir de três pontos em comuns em todas as 

entrevistas e que possibilitassem uma maior compreensão dos objetivos 

inicialmente propostos. 

 

 

1ª Questão – Qual a importância da participação na sala de aula do NTC 

para a sua vida?(Relate um pouco a sua trajetória escolar e o significado da 

participação nesta sala de aula). 

 

 

1. Trajetória Escolar – Processo de Exclusão 

 

A analise das falas referentes à interrupção dos estudos revelou que esse 

acontecimento é vivenciado de maneiras diferentes pelos sujeitos que o 

experimentam. Entretanto, se há diferenças no modo como o fato de ser 

excluído da escola é entendido e vivido por cada um, ao analisar 

horizontalmente as trajetórias percebeu-se haver, no interior dessa aparente 

diversidade, maneiras bastante semelhante de vivenciá-lo. 

 

� Necessidade de Trabalhar 

 

“... Eu lembro muito bem, eu era menino, que as condições 

eram mínimas, a gente tinha de escrever... Era tipo assim, 

você pegava um pedaço de papel de pão que fosse e você 

escrevia no papel de pão porque não tinha condições, não 

tinha a mínima condição não. Eu andava 4 a 5 km para poder 

ir para a escola. E tudo era difícil demais... E aquele troço todo 

é muita dificuldade... E ai o que aconteceu? À medida que a 
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gente foi crescendo, o trabalho se tornou mais importante que 

o estudo” (J.S.S, 65 anos). 

 

“Meu pai raspava e aplicava sinteco, só que o que ganhava 

era para beber, minha mãe lutou muito, com muita dificuldade. 

Ai que parei de estudar, por causa de problema familiar 

mesmo, tinha que trabalhar, com os meus doze anos” (S.C, 60 

anos). 

 

� Dificuldade de acompanhar os Estudos – Desanimo: 

 

“...O estudo não estava tendo retorno. Geralmente o professor 

chegava, explicava  um troço no quadro e aquilo... Sei lá, 

parece que não entrava, entendeu? E aquilo foi me cansando, 

cansando... tanto que fiquei três anos na 2ª série... ai fica 

difícil, por que sentia que aquilo ali não era para mim, era 

pesado demais” (M.J.S, 67 anos). 

 

 

Trajetória Escolar - Processo de Exclusão

75%

25%

     Necessidade de Trabalhar

    Dificuldade de acompanhar
os Estudos – Desanimo:

 
 

  

2. Escolarização Tardia - 

 



 68 

� Processo de Inclusão 

 

“Ah, [estar na universidade] incentiva muito mais você estudar, 

até mesmo você ver o transitar de alunos... O estar lá dentro, 

com certeza, te dá mais força, mais disposição de estudar e 

ver que você pode chegar lá, naquela posição de professor, 

que você está vendo ali, sabe?... Eu nem tinha noção de como 

era uma faculdade, aqui não só tive noção de como era uma 

faculdade, sinceramente! Eu pude ver, pude entrar numa 

biblioteca, sabe, um monte de coisa... e saber que eu posso, 

inclusive, usar aquela biblioteca, que qualquer um pode chegar 

lá e pegar um livro, sabe, e ler... Quer dizer, isso é muito 

importante, isso ajuda demais!” (A.S, 70 anos). 

 

“... A primeira coisa você sente a diferença: a conversa, o 

perguntar o que você pretende fazer... aquilo já de deixa 

assim: Ah, cheguei, agora estou em casa! Posso começar, 

aqui dá! Eu acho que isso faz muita diferença, porque você se 

sente já valorizado, ali, sabe? Você já sente assim, mais... é, 

em casa mesmo. É você ter o seu rosto, é você ser 

identificado. E isso é importante” (M.J.S, 67 anos). 

 

� Aquisição de novos conhecimentos. 

 

“Eu sempre achei que a educação, o saber, nunca ocupa 

lugar. Eu tenho essa perspectiva comigo. Quanto mais você 

aprende, melhor é, isso ninguém tira de você. O conhecimento 

que você venha a ter, isso é uma coisa que agente tem com a 

gente. Eu sempre lutei por isso” (S.C, 60 anos). 
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Educação Tardia

75%

25%

Processo de Inclusão

Aquisição de novos
conhecimentos

 

 

  

 

3. Importância da Participação 

 

� Qualidade de Vida e Auto – Estima 

 

“É uma das coisas que realmente mais modificou a minha vida 

foi isso. A minha vida profissional e financeira não mudou em 

nada, mas eu sou livre. Isso é ser feliz. É você poder olhar de 

frente para o outro e falar: Oi, como é que vai? Isso é ser feliz! 

Então eu acho que valeu a pena, vale a pena estudar. Claro 

que não vou poder tudo com um lápis e papel na mão, claro 

que não, mas bastante coisa eu posso, com certeza! Até o 

direito de ser livre eu tenho, eu posso!” (M.J.S, 67 anos). 

 

“... Não é você ter coisas, é você poder se sentir, se posicionar 

diante da vida e diante das pessoas. Isso que é legal! É de não 

ter vergonha de mim, eu me sinto bem comigo mesmo. Eu não 

estou ganhando nada com isto, sinceramente, não melhorou 

nada na minha vida ter estudado assim, financeiramente não. 

Não mudei de casa, não comprei carro... mas quem sabe um 

dia, não é não? Vou continuar, eu estou tentando, é por aí” 

(A.S, 70 anos). 
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� Melhores Condições de Vida e Financeiras 

 

“ Ter estudado foi uma das melhores passagens da minha 

vida! No inicio pensei no lado financeiro que traria, e até 

trouxe, mas no decorrer do curso, à medida que fui 

aprendendo o lado financeiro ficou para trás. Tornar-me um 

cidadão foi e será o mais importante...” (J.S.S, 65 anos). 

 

� Relação com os Outros – Convívios Sociais 

 

“... Estar aqui é mais do que estudar, sempre fui sozinha com 

os meus filhos, desde quando meu marido morreu. Agora não, 

sou outra pessoa, mais alegre; na escola encontrei amigos que 

sempre estão do meu lado. Não estou apenas aprendendo a 

ler e escrever, estou ganhando... motivos de viver” (S.C, 60 

anos). 
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 71 

Considerações 

 

 Ao analisar as falas dos sujeitos pesquisados, evidenciaram-se em 

ambas as entrevistas, a presença de três elementos em comum; a trajetória 

escolar, o processo de escolarização tardia e a importância para as vidas, a 

participação neste processo educativo do Núcleo de Trabalhos Comunitários. 

 Tomando como referencia estes três aspectos, avaliaremos os principais 

trechos das entrevistas. 

 

1. Trajetória Escolar – Processo de Exclusão 

 

A análise das falas referentes à interrupção dos estudos revelou que estes 

acontecimentos são vivenciados de maneiras diferentes pelos sujeitos. 

Entretanto, se há diferenças no modo como o fato de ser excluído da escola é 

entendido e vivido por cada um, ao analisar horizontalmente as trajetórias 

percebeu-se haver, no interior dessa aparente diversidade, maneiras bastante 

próximas de vivenciá-lo. 

Destaca-se, nesse sentido, o entendimento que os sujeitos têm a respeito 

da interrupção dos estudos. Há, na produção teórica do campo educacional, 

uma concepção acerca do fracasso escolar nos meios populares que identifica 

a interrupção dos estudos antes da conclusão da educação elementar como 

resultado silencioso do processo de exclusão que o sistema educacional põe 

em funcionamento desde o ingresso desses alunos na escola. Contudo, as 

falas dos sujeitos da pesquisa demonstram que essa compreensão ainda está 

muito limitada ao plano acadêmico, não fazendo parte do universo 

argumentativo deles.  

Assim, o que na literatura educacional e no entendimento desta pesquisa é 

considerado como um fenômeno provocado pelo próprio sistema educacional e 

pela estrutura social da qual ele deriva aparece, nas justificativas dos sujeitos 

por ele atingidas, como sendo o resultado de suas opções, de suas limitações 

pessoais e das limitações de suas famílias. “Ai que parei de estudar, por causa 

de problema familiar mesmo, tinha que trabalhar, com os meus doze anos”. 

Conforme se pode perceber pelo relato apresentado acima, percebeu-se 

que as causas apresentadas para a interrupção dos estudos apontavam para a 
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existência de uma tendência à simplificação do processo por parte dos que o 

vivenciaram, uma vez que fatores isolados foram tomados como explicação da 

não-continuidade de formação escolar. 

É provável que a aceitação, por parte dos sujeitos entrevistados, da 

interrupção dos estudos como algo natural, constitutivo mesmo de suas 

trajetórias, deve-se ao fato de eles não perceberem as possíveis 

conseqüências que esse acontecimento poderia vir a gerar em suas vidas no 

futuro. 

A percepção da condição de não possuir uma grande grau de 

escolarização, que se construiu nos diversos constrangimentos sociais que os 

sujeitos experimentaram no futuro, acabou se revelando um dos principais 

motivadores da decisão a favor do retorno aos bancos escolares. 

 

 

2. Escolarização Tardia 

 

Da análise das narrativas acerca do processo que tornou possível aos 

egressos a criação de condições tanto para ingressarem quanto para 

permanecerem no curso, veio a seguinte constatação: muito embora a 

existência de oportunidades educacionais acessíveis e adequadas aos 

alunos de EJA seja uma condição fundamental para que eles possam 

retomar e dar seguimento à sua formação escolar, essa condição, por si só, 

não é suficiente para que eles obtenham êxito. Para além da existência do 

local onde se possa estudar, é necessário que haja a convergência de um 

conjunto de elementos que, no contexto da pesquisa foram considerados 

motivadores / facilitadores. 

 Motivadores porque, para assumirem a identidade de estudantes, na 

fase idosa, esses sujeitos precisaram estar imbuídos de muita motivação. 

 Facilitadores porque, apesar de motivação e da existência da 

oportunidade educacional, existiram outras barreiras cuja separação só se 

tornou possível porque lhes foram oferecidas e/ou conquistadas algumas 

facilidades ao longo do processo.  

Pelo que foi narrado acerca da experiência da escolarização tardia, 

percebeu-se que foi graças à existência de fatores dessa natureza que eles 
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puderam superar as dificuldades, os obstáculos e os temores que si fizeram 

presentes em quase toda a sua vida. 

O fato de o curso do NTC se desenvolver no interior da universidade, 

sendo parte integrante da instituição, destacou-se como um grande 

motivador. Em alguns casos, essa especificidade significou a ampliação do 

horizonte de possibilidades, ao permitir que os alunos tivessem contato com 

um grande número de pessoas que gozam de uma situação diferente da 

sua, e por isso mesmo, aspirada: “Ah, [estar na universidade] incentiva 

muito mais você estudar, até mesmo você ver o transitar de alunos... O 

estar lá dentro, com certeza, te dá mais força, mais disposição de estudar e 

ver que você pode chegar lá, naquela posição de professor, que você está 

vendo ali, sabe?”. 

Esse fato também possibilitou, conforme explicitado na fala transcrita 

acima, que os egressos desmistificassem a instituição. Podendo ter acesso 

a seus mais diversos espaços e acervos e experimentar parte do que havia 

por ali, eles construíram um modo novo de percebê-la. Ver-se ali também 

possibilitou que eles se percebessem como sujeitos de direitos e de 

conhecimentos, uma vez que na imagem que tinham até então aquele era 

um espaço de “privilegiado”, de pessoas que possuíam uma trajetória 

caracterizada pela longevidade escolar, graças a uma situação financeira 

favorável, ou por serem muito inteligentes, ou pela combinação dos dois 

fatores. 

Portanto, ao estarem ali, eles se viram como sujeitos que, mesmo não 

possuindo as características dos estudantes da universidade, adquiriram o 

direito de vivenciar a experiência de estudar em uma universidade. 

A maneira como foram recebidos no projeto também parece ter sido um 

grande motivador. Sendo citado com maior ênfase por um dos 

entrevistados; o fato de serem vistos como sujeitos, portador de uma 

história, de experiências, de aspirações, expectativas e até de temores, ao 

qual foi dada a oportunidade de se colocar, de se apresentar. 

A abertura de um espaço para a fala, para a manifestação desses 

sujeitos cujas trajetórias de vida e de escolarização são caracterizadas, 

normalmente, pela ausência desse espaço, aliada ao fato de serem ouvidos 

e, mais que isso, de perceberem interesse pelo que tinham a dizer sobre si 
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mesmo, parece ter surtido um efeito bastante positivo, não só para o 

processo de ensino – aprendizagem, quanto para a construção da auto-

estima e autonomia de cada sujeito. 

O fato de estarem no interior de uma instituição cuja proposta 

pedagógica baseava-se na valorização dos conhecimentos prévios dos 

educandos, na negação da simples transmissão de conhecimento e na 

aposta de um processo de construção do conhecimento no qual o educando 

precisava se colocar como sujeito, parece ter representado um choque para 

eles, que estavam habituados a uma escola cuja pedagogia prima pela 

transmissão do conhecimento e pela negação de toda e qualquer 

possibilidade de o aluno emergir como sujeito no processo de ensino – 

aprendizagem.  

Apesar de representar inicialmente, mais uma dificuldade a ser superada 

pelos os educandos, a metodologia baseada em um pensamento de Paulo 

Freire, demonstra resultados claros no processo de aprendizagem, mas 

também, na construção de idosos autônomos, com auto-estima e qualidade 

de vida. 

 

 

3. Importância da Participação 

 

Ficou claro durante a realização da pesquisa que a vivência da 

experiência de educação tardia possibilitou para os alunos bem mais do que 

eles esperavam. Isso porque, para a maioria, a escola ganha significado, 

sobretudo por sua função acolhedora, aumentando o convívio social dos 

alunos, alem de possibilitar melhores condições de vida. 

Neste contexto, verifica-se que, para além da melhora na condição 

socioeconômica – aspirada, porém, nem sempre atingida – a escolarização 

possibilita o acesso a um leque maior de conhecimentos que passam a 

fundamentar sua auto percepção, bem como o entendimento do mundo. 

Estudar, nesse contexto, deixa de ser unicamente o meio através do 

qual se torna possível “adquirir coisas, é você poder se sentir, se posicionar 

diante da vida e das pessoas” (M.J.S, 67 anos). 
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Esse processo de ressignificação da escola, cujo resultado mais 

significativo identificado com a pesquisa relaciona-se diretamente à 

habilidade de a educação possibilitar: 

 

“[...] a construção de cada individuo como pessoa, dotando-o 

de cultura, [...] aquisição sistemática da experiência humana, 

mas uma aquisição critica e criadora, e não uma justaposição 

de informações armazenadas na inteligência e na memória e 

não incorporadas no seu total e na vida plena do homem” 

(FREIRE, 1980, p.38 apud ALBUQUERQUE, 2005,p.53). 

 

Diante desta constatação, a vivencia da escolarização tardia parece ter 

gerado na vida dos sujeitos pesquisados, o fato de a experiência escolar ter 

propiciado uma ampliação dos horizontes e perspectivas pessoais. Essa 

ampliação se mostrou geradora de projetos futuros que comprovam o desejo e 

a possibilidade de imaginar uma mudança em relação ao presente vivido. 

Considerar estes resultados diante da especificidade da educação 

gerontológica só evidencia e comprova a importância da educação no processo 

de o idoso, 

“Construir a sua velhice, de maneira digna, inserido na família, 

na sociedade, estirpando estigmas que o aprisionam. Através 

dela, o idoso tem a chance de mudar o rumo de sua vida, 

redimensioná-la e redirecionar suas ações para ter liberdade 

de escolhas, (que na maioria das vezes lhe são negadas, ou 

por imposição ou superproteção) emergir com novos 

pensamentos, novas maneiras de ser e estar no mundo. 

Realizar uma verdadeira reforma no seu pensamento! 

Aprender a pensar, a fazer uma nova leitura de sua realidade, 

a ser consciente, a ser sujeito” (LIMA, 2006, p.02). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Inicialmente este trabalho questionava-se a respeito dos impactos que a 

vivência da participação em um grupo de EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, geram na vida dos idosos, principalmente no que se refere à conquista 

de Qualidade de Vida e Auto – Estima, na construção de um Envelhecimento 

Saudável. 

 A realização desta pesquisa só veio a confirmar algumas hipóteses 

levantadas em relação à importância do processo educacional durante o 

envelhecimento, alem de reafirmar a necessidade de políticas públicas mais 

efetivas nestas áreas. 

 Relacionar-se com alguém, com o outro, de uma maneira envolvente e 

significante, diz respeito, acima de tudo, a ter consideração para com o outro. 

Este é o grande papel do educador e da educação. 

 Buscamos novamente em Paulo Freire o significado das mudanças 

provocadas pela educação.  

 

“Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desfio dessa realidade e procurar 

soluções. Assim, pode transformá-la.” (FREIRE, 1979, p.30). 

 

 Freire propõe que a educação seja problematizadora, que tenha um 

caráter reflexivo, o que pode possibilitar o desvelamento da realidade. Essa 

educação deve ser baseada no diálogo. Ele acrescenta: 

 

“Os homens, porque são consciência de si, e assim, 

consciência do mundo, vivem numa relação dialética entre 

os condicionamentos e sua liberdade” (FREIRE, 1996, 

p.128). 

 

 Paulo Freire acrescenta o adjetivo novo / nova àqueles que passam pelo 

processo de aprendizagem: 
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“Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da 

mulher nova é a certeza que tem de que não podem parar 

de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se 

não se renovar. A educação tem uma importância na 

formação do homem e da mulher nova.” (FREIRE, 1996, 

p.86).  

 

 A renovação provocada pela inclusão ao letramento pode levar as 

diversas mudanças, como podemos observar. Pode trazer um sentimento de 

auto – satisfação, pode melhorar auto – estima e pode contribuir para modificar 

as relações sociais e familiares. 

 Sobre isso, Freire afirma: 

 

“A palavra, porque lugar de encontro e do reconhecimento 

das consciências, também o é de reencontro e do 

reconhecimento de si mesmo.” (FREIRE, 1987, p.177). 

 

 Através do processo de alfabetização, a palavra vem como possibilidade 

da construção de um mundo humano: “Palavra que diz e transforma o mundo” 

(FREIRE, 1987, p.156). 

 Creio que neste sentido, o processo educacional só vem a contribuir 

com a constituição do envelhecimento saudável. Com afirma Veras (1999),  

 

“O principal objetivo das medidas preventivas na terceira 

idade não é reduzir as taxas de mortalidade, mas melhorar a 

saúde e a qualidade de vida dos idosos”. (VERAS, 1999, 

p.58). 

 

 Sendo assim, as ações educacionais exigem políticas específicas, as 

quais devem ter como objetivo maior, a integração do idoso ao seu meio, 

sensibilizando todos os segmentos da sociedade, principalmente os 

educadores que estão em contato direto com esta população, para a 

responsabilidade de favorecer a autonomia dos idosos, no limite máximo de 

suas potencialidades, independente do grau de dificuldades particulares que 

possam apresentar. 
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A velhice nunca deve ser confundida com doença, o bem – estar do 

idoso estão relacionadas intimamente a autonomia e independência que o 

mesmo possuí, devemos, pois ressaltar que estas transformações necessitam 

de um cuidado que envolva os aspectos biopsicossociais e não apenas o físico 

do idoso. 

 Nesta perspectiva, e frente à problemática emergencial, principalmente 

quando nos deparamos com uma sociedade que tem demonstrado o não 

preparo para lhe dar com o idoso e extrema indiferença no convívio com esse, 

é que o docente e o discente do projeto de Educação Interdisciplinar do NTC – 

Núcleo de Trabalhos Comunitários / PUC-SP se sensibilizam para uma atuação 

mais efetiva nas questões gerontológicas. Para isso, buscam promover a 

qualidade de vida dos idosos, bem como manter um relacionamento mais 

amigável com eles, através da utilização de atividades de dinâmicas coletivas 

ou individuais, nas quais valorizam o lúdico como meio de estimulação pessoal. 

Para Gonçalves & Perpétuo (2000): 

 

“A vivência, o jogo, o lúdico, viabilizado através de dinâmicas 

de grupos possibilitam o surgimento das condições propicias 

para a constituição do grupo e do ensino – aprendizagem”. 

(Gonçalves & Perpétuo, 2000, p.152). 

 

 Enfim, é necessário conscientizar a população em geral sobre a 

necessidade de atividades educativas com a população idosa. É de suma 

importância que a sociedade e o poder público passem a ver a pessoa idosa 

como uma das prioridades e que sejam fomentados e ampliados programas 

que visem à melhoria da qualidade de vida desta população ao auxiliar o idoso 

na promoção de um envelhecimento saudável. 
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