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“Idoso é quem tem o privilégio de viver uma 

longa vida... velho é quem perdeu a jovialidade.  

Você é idoso quando sonha... você é velho 

quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda 

aprende... você é velho quando já nem ensina.  

Você é idoso quando tem planos... você é velho 

quando só tem saudade.  

Para o idoso a vida se renova a cada dia que 

começa... para o velho a vida se acaba a cada 

noite que termina.  

Que você, quando idoso, viva uma vida longa, 

mas que nunca fique velho”.  

(Idoso, Autor desconhecido).  



 
 

 
 

RESUMO 

 

SILVA, Camille Auatt da. O idoso na EJA: percepções sobre o retorno e a permanência 

escolar. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2017. 

 

A partir do fenômeno do envelhecimento populacional constatado e divulgado por meio de 

dados estatísticos, problematizou-se sobre o novo perfil de aprendiz da população idosa, a 

relação e o lugar deste na e com a educação. Pesquisando seis idosos com idades entre 60 e 83 

anos estudantes da modalidade de ensino formal Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

uma escola localizada na zona rural de Campos dos Goytacazes – RJ, a presente pesquisa tem 

como objetivo discutir quais são os motivos que levam os idosos a retornarem ou iniciarem os 

estudos nesta fase da vida, bem como identificar quais são os indicativos da permanência 

escolar deles.  Por meio da metodologia qualitativa de cunho exploratório onde os sujeitos 

desta pesquisa foram observados, entrevistados e dados coletados foram analisados com base 

na Análise de Conteúdo, concluiu-se que os idosos retornam ao banco escolar devido 

principalmente a sua vontade de aprender e permanecem, sobretudo, por conta do bem-estar 

que a escola proporciona através do bom ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: envelhecimento populacional; educação de jovens e adultos; educação de 

idoso; permanência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Camille Auatt da. The elderly in the YAE: perceptions about the school return and 

permanence. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2017. 

 

From the populational phenomenon of aging verified and disclosed through statistics data, 

questions appeared about the new apprentice profile of the elderly population, the relation and 

the place of them in and with the education. Surveying six aged people from 60 to 83 years 

old students at the formal teaching modality of the Youth and Adults Education in a school 

located in the countryside of Campos dos Goytacazes - RJ, this research is aimed to discuss 

which are the reasons that took the elderly people to return or initiate the studies in this 

moment of their lives, as well as to identify which are the indicatives of their permanence at 

school. Applying the qualitative methodology with an exploratory nature where the actors of 

this research were observed, interviewed and the gathered data were analyzed based on the 

Content Analysis, it was concluded that the aged people return to school specially due to their 

will of learning and remaining, above all, because of the well being the school provides 

through the good scholar environment. 

 

Keywords: populational aging; youth and adults education; elderly education; permanence. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O envelhecimento crescente da população é um fenômeno mundial, isto é, as pessoas 

estão vivendo mais. Devido à baixa taxa de fecundidade e principalmente a baixa taxa de 

mortalidade propiciada pelo avanço da medicina e melhoria no saneamento básico, o perfil 

etário da população no mundo tem se alterado, constituindo-se cada vez mais de pessoas 

adultas e idosas. No Brasil, a mudança na composição etária do país tem sido observada e 

divulgada por meio de dados do IBGE (2006; 2010) e, mundialmente, agências como a 

Organização das Nações Unidas (ONU) tem realizado o mesmo trabalho.  

A longevidade de uma população pode ser vista como uma conquista, mas também 

exige que mudanças ocorram para que esta “nova população” seja incluída socialmente. 

Sendo assim, pode-se dizer que a questão do envelhecimento populacional reflete em toda a 

estrutura de uma sociedade, pois esta precisa estar preparada para recebê-la. Nos países 

desenvolvidos, a mudança etária na população aconteceu ao longo dos anos e aos poucos, 

possibilitando que a estrutura social fosse adaptada. Contudo, em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, o contingente de idosos cresceu e continua crescendo a passos largos, podendo 

levar o país a ocupar o sexto lugar no mundo em população idosa em 2025 (OMS, 2002).  A 

agilidade com que o fenômeno ocorreu no Brasil, somado ao projeto moderno que instituiu o 

trabalho como projeto central na vida do sujeito principalmente nas sociedades industriais 

resultou na marginalização dos pertencentes da etapa de vida nomeada de Terceira Idade por 

muitos anos, pois ao envelhecer a força física diminui e consequentemente a produção no 

trabalho também.   

A justificativa para a realização desta pesquisa parte então do envelhecimento 

populacional e das mudanças sociais necessárias para a inclusão desse novo ator social no 

sistema de saúde, na família, na infraestrutura das cidades, e principalmente no que diz 

respeito ao campo educacional, porque em uma sociedade grafocêntrica como a nossa, em que 

a leitura e a escrita são consideradas como ferramentas de inclusão social, ofertar educação 

para a população idosa que quase não estudou – ou não estudou – na infância devido ao 

acesso restrito a educação formal no passado é proporcionar-lhes o sentimento de 

pertencimento social, além da frequência ao espaço escolar propiciar o convívio com outras 

pessoas, a troca geracional e entre outros. Entretanto, algumas questões emergem quando se 

pensa na relação idoso x educação, sendo elas: há lugar para o idoso de 60 anos ou mais na 

educação? Estes têm buscado a escola movidos por quais sentimentos ou objetivos? E, acima 

de tudo, o que tem acontecido para levá-los a permanecer estudando?  
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    A ideia para a realização desta pesquisa surgiu enquanto assistia a uma missa em uma 

igreja situada em uma localidade afastada de Campos dos Goytacazes – RJ. Por ter crescido 

com grande contato com os meus avós e ter os quatro vivos, lúcidos e ativos até o presente 

momento, julgo ter um olhar sensível para os idosos, em especial para os que – apesar da 

idade e das incontestáveis alterações que a velhice traz – não estão somente sobrevivendo, 

mas que aparentam desfrutar da vida. Partindo deste olhar, observei que todos que fizeram a 

leitura da Palavra na missa pareciam ser idosos (as). Sabendo que a linguagem da Bíblia é 

diferenciada – o que torna muitas vezes sua leitura difícil –, além da dificuldade de acesso à 

escolarização e pouca oferta de ensino formal no passado, surgiram questões de quando/como 

aqueles idosos tinham aprendido a ler (enquanto criança ou depois de adulto/idoso) e se tal 

aprendizado tinha relação com a igreja/religião. Diante da dúvida levantada, estavam 

definidos os sujeitos sociais que seriam pesquisados: os idosos.  

 Relacionando a minha formação em Pedagogia/Educação, os sujeitos escolhidos e 

minha dúvida, estabeleceu-se que estes idosos seriam pesquisados na modalidade de ensino 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tal escolha ocorreu pelo fato de ela ser regulamentada 

por lei e ter finalidades e funções específicas para receber jovens a partir dos 15 anos e 

adultos – que, por algum motivo, não completaram a Educação Básica em idade apropriada –, 

além de receber também os idosos, visto que eles são postos como pertencentes à categoria 

“adultos”.   

A fim de fazer uma análise mais ampla sobre a relação existente entre os idosos e a 

escola, e considerando o que o ambiente escolar pode representar para o idoso – além de um 

local para o aprendizado da leitura e escrita – surgiu a seguinte questão-problema: o que faz o 

indivíduo com 60 anos retornar para os bancos escolares? E, principalmente, o que o faz 

permanecer na escola, pois a escolarização formal não é uma obrigação para ele assim como é 

para uma criança.  

Diferente do pesquisar para identificar os motivos que fazem o idoso abandonar os 

estudos, esta pesquisa propôs conhecer o que o leva à matrícula e apresentar os fatores que 

podem levar à permanência do idoso em uma sala de aula de educação formal. Sendo assim, 

este trabalho teve como objetivo geral investigar sobre o processo de retorno e os indicativos 

de permanência de idosos na modalidade Educação de Jovens e Adultos, identificando as 

causas do acesso e caracterizando as condições, fatores e estratégias que levam a permanência 

de seis idosos estudantes com idades entre 60 e 83 anos que frequentavam a modalidade EJA 
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em 2016, em uma escola localizada na zona rural do município de Campos dos Goytacazes – 

RJ.  

 Para a realização deste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica a partir de obras de 

diferentes autores (KACHAR, 2001; NERI, 2001; CACHIONI, 2003; PERES, 2007; TINTO 

1987; 2005), que abordam os três pilares do presente trabalho, sendo eles o envelhecimento 

populacional/idosos; Educação de Jovens e Adultos; e a permanência escolar. Ao longo da 

pesquisa de campo também foi utilizada a observação do cotidiano escolar dos seis idosos 

sujeitos deste estudo a fim de tanto conhecê-los melhor como ter a vivência deles em sala de 

aula, em contato com o saber formal. Após as observações, entrevistas individuais foram 

realizadas, transcritas e analisadas por meio do método de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011).    

 Com o intuito de apresentar a temática e pôr em voga o fenômeno do envelhecimento 

populacional, no primeiro capítulo, será feito um panorama mundial e brasileiro do 

envelhecimento, sendo realizada uma caracterização da população idosa brasileira por meio 

de autores como Cachioni (2003; 2004), Camarano (2002; 2005) e dados do IBGE (2012; 

2016).  No segundo capítulo, tratar-se-á da mudança do conceito velhice ao longo da história e 

das sociedades, culminando na necessidade da elaboração de um Estatuto no Brasil para que 

direitos fossem garantidos. Será apresentada também a mudança, junto ao conceito, do perfil 

do idoso “do século XXI” e as contradições existentes no trato e consequente 

descaracterização da fase velhice a partir somente desse “novo perfil”.   

 No terceiro capítulo será abordada a relação existente entre a EJA e a população 

longeva, de modo que um histórico sobre a modalidade será realizado, bem como o lugar do 

idoso na EJA será questionado e a atuação e consequente formação docente daqueles que 

atuam ou vão atuar com esse público será discutida.  

 O quarto capítulo, por sua vez, tem como objetivo apresentar e debater um novo objeto 

de estudo: a permanência escolar. Para tanto, serão colocados em questão os paradoxos entre 

a evasão e a permanência, o enigma do clima escolar como indício de permanência e o 

significado da longevidade escolar para o idoso.  

 Após esse aporte teórico, há o capítulo da metodologia, em que serão descritos o 

processo e os atores da pesquisa, bem como o lócus onde esta foi realizada. Por fim, será 

apresentada a análise dos dados e a conclusão deste estudo.  
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1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL  

 

Diferente do passado, envelhecer não é mais privilégio de poucos. O envelhecimento 

populacional é hoje um fato universal característico tanto dos países desenvolvidos quanto 

dos em desenvolvimento como o Brasil. Entre as razões para o aumento da população idosa 

no mundo está a baixa na taxa de fecundidade e de mortalidade, pois as famílias têm reduzido 

com o passar do tempo e a medicina avançada e preventiva tem possibilitado que as pessoas 

vivam mais. 

O envelhecimento, apesar de atualmente ser mundial, foi inicialmente observado na 

Europa e possui nuances que o diferencia em sua história e sua realidade atual em cada 

sociedade. No Brasil, por exemplo, pode-se dizer que não existe uma velhice e sim velhices, 

pois devido a extensão territorial do país e a diversidade populacional existente, não é 

possível homogeneizar os pertencentes dessa faixa etária.   

 

1.1 Panorama sobre o envelhecimento mundial   

 

O envelhecimento populacional é um fato mundial. Resultado da combinação entre a 

queda na taxa de fecundidade, os avanços da medicina e consequentemente a queda na taxa de 

mortalidade, a mudança no perfil etário há alguns anos é observada em sociedades diversas. 

Em relatório sobre o “Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios” o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE) afirma que 

 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é 

um fenômeno mundial e está acontecendo a um nível sem precedentes. Em 

1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase 

cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, 

um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As projeções 

indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.900 milhões de pessoas, 

montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade. Uma das 

explicações para esse fenômeno é o aumento, verificado desde 1950, de 19 

anos na esperança de vida ao nascer em todo o mundo. Os números mostram 

que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, 

para 2050, estima-se que a relação será de uma para cinco em todo o mundo, 

e de uma para três nos países desenvolvidos (IBGE, 2002). 

 

Como é relatado, o “boom da 3ª idade” atingiu uma proporção mundial. Entretanto, o 

referido fenômeno não evoluiu de forma uniforme em todas as regiões do mundo e nem na 

mesma época.  De acordo com Kalache et al. (1987, p. 201) “[...] no que se refere ao 

envelhecimento populacional, os países desenvolvidos diferem substancialmente dos 
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subdesenvolvidos, já que os mecanismos que levam a tal envelhecimento são distintos”. Por 

esse motivo, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) estabeleceu que “idosos” nos 

países desenvolvidos são os indivíduos com 65 anos ou mais, já nos em desenvolvimento são 

aqueles que têm 60 anos ou mais. Considerando que um país de Primeiro Mundo apresenta 

significativas diferenças quando comparado a um de Terceiro Mundo, principalmente no que 

se refere à qualidade de vida de seus habitantes, a não semelhança para classificar um idoso 

por meio da idade cronológica se faz necessária.  

Segundo Carvalho e Garcia (2003), o processo de envelhecimento de uma população 

foi inicialmente observado e documentado em alguns países da Europa Ocidental 

(CARVALHO; GARCIA, 2003). Justificando o fato, Kalache et al. (1987) afirmam que por 

volta de 1925 as taxas de natalidade estavam altas e a taxa de mortalidade em todos os grupos 

etários apresentou diminuição na época. No decorrer dos anos, as taxas de natalidade 

seguiram o mesmo curso, reduziram, resultando no aumento da proporção de adultos no país 

(KALACHE et al., 1987). No Gráfico 1 é possível observar a taxa de fecundidade na Europa e 

nos outros grandes continentes a partir de 1950.  

 

 

Gráfico 1 – Taxa de Fecundidade Total da população mundial, por continente, 1950-2050 

Fonte: Brito, 2007, p. 12. 

 

Como é possível notar, a taxa de fecundidade da Europa entre 1950-1955 é a menor 

entre os outros grandes continentes, comprovando o que destaca os dados apontados por 

Carvalho e Garcia (2003).  Seguida da América do Norte e a Oceania, os três continentes 
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sofreram declínio até o período que compreendeu os anos de 1985 e 2000, apresentando 

relativa estabilidade posteriormente. Tal informação indica que a transição demográfica nas 

regiões desenvolvidas ocorreu entre o final do século XIX e primeira metade do século XX, 

aproximadamente. Os demais grandes continentes representados no gráfico, por sua vez, 

compreendem os países em desenvolvimento e pelos dados, é possível observar que a 

transição demográfica começa entre a segunda metade do século XX e o início do século 

XXI. Sobre o exposto, Fausto (2007, p. 12) afirma que “Começando bem mais tarde a sua 

transição demográfica, o conjunto dos países menos desenvolvidos provavelmente chegará, 

em 2050, com um ritmo de crescimento semelhante àquele observado entre os mais 

desenvolvidos no último quinquênio da década de noventa do século passado”. Observando 

em especial a África, percebe-se que esta se destaca no grupo como o continente onde a taxa 

de natalidade era a mais elevada quando comparada a todas as outras no início do período 

destacado, bem como a região onde o declínio aconteceu de forma tardia, indicando que a 

transição demográfica no continente também acontecerá posteriormente.  

Seguindo na abordagem sobre a localização dos idosos ao longo dos anos entre os 

países classificados como desenvolvidos e os em desenvolvimento, a Tabela 1, de Hoover e 

Siegel (1986), presente no trabalho de Kalache et al. (1987), contribui para a visualização 

dessa distribuição demográfica etária pelo mundo.  

 
Tabela 1 – População total de pessoas idosas: 1960 – 2020 (em milhões; projeções são variantes 

médias) 

 
Fonte: Hoover e Siegel, 1986 apud Kalache et al., 1987, p. 201. 
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De acordo com os dados expostos é possível observar que apesar da transição 

demográfica ter ocorrido inicialmente em regiões mais desenvolvidas como na Europa, desde 

1960 a população idosa aparece concentrada em regiões menos desenvolvidas. Sobre o fato, 

Kalache et al. (1987) apontam que  

 

Desde a década de 50, a maioria dos idosos vive em países do Terceiro 

Mundo, fato ainda não apreciado por muitos que continuam associando 

velhice com os países mais desenvolvidos da Europa ou da América do 

Norte. Na verdade, já em 1960, mais da metade das pessoas com mais de 65 

anos vivia nos países do Terceiro Mundo (KALACHE et al., 1987, p. 200). 

 

 A Tabela 1, por meio de projeções realizadas na época, também indica que no período 

de 2000-2020 a população idosa, em especial os com até 80 anos, residirá em países do 

Terceiro Mundo, o que é compreensível quando consideramos que: (1) o processo de 

transição demográfica ocorreu depois nessas regiões e (2) apesar do aumento na expectativa 

de vida, há um limite biológico de vida na espécie humana que restringe há apenas um 

determinado percentual viver até (ou ultrapassar) o que se concebe como expectativa para a 

espécie. O fato de um país ser desenvolvido, indiscutivelmente, contribui em fatores que 

podem proporcionar ao indivíduo um envelhecer melhor, como uma boa qualidade de vida e 

uma assistência médica eficiente, por exemplo, entretanto, em um determinado ponto da vida, 

este morrerá. Somado a isso, como exposto anteriormente, os países de Primeiro Mundo 

reduziram suas taxas de natalidade muito “precocemente”, diminuindo o seu contingente 

populacional, isto é: menos gente nascendo, menos gente para envelhecer.  Dessa forma, 

assim como projetado na tabela, já era esperado que os países de Terceiro Mundo 

apresentassem uma população maior de longevos nos dias atuais.  

          Alguns dados recentes exprimem o que os acontecimentos históricos citados delinearam 

e as projeções anunciaram. De acordo com o website das Nações Unidas no Brasil, na 

categoria sobre os idosos, “Atualmente, 64% de todas as pessoas mais velhas vivem em 

regiões menos desenvolvidas – um número que deverá aproximar-se de 80% em 2050” 

(ONUBR, 2017). Em relatório publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA), de Nova York, junto com a HelpAge International, de Londres, cujo tema 

abordado foi o “Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio” (2012) é posto que  

“De cada 3 pessoas com 60 anos ou mais, 2 vivem em países em desenvolvimento. Em 2050, 
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quase 4 em cada 5 pessoas com 60 anos ou mais viverão no mundo em desenvolvimento” 

(UNFPA; HAI, 2012, p. 17).   

  Entretanto, a afirmação anterior se torna preocupante quando, paradoxalmente, por 

meio de levantamento anual realizado pela HelpAge Internacional, em parceria com a 

Universidade de Southampton (EUA) sobre os melhores países no mundo para idosos, o 

resultado é o apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Global AgeWatch Index 2015 
 

 
Fonte: HelpAge Internacional/ Global AgeWatch Index, 2015. 

 

Como é possível observar, entre os 12 primeiros países elencados dos 96 avaliados, 

todos são tidos como de Primeiro Mundo. Dos outros 12 restantes, apenas três países não 

partilham da mesma classificação, sendo eles: Panamá (20ª), Chile (21ª) e Estônia (23ª). 

Contudo, estes também não são considerados pobres. Os países classificados de Terceiro 

Mundo como a Argentina, China, Brasil e a África do Sul, por sua vez, ocuparam as 31ª, 52ª, 

56ª e 78ª posições respectivamente. Percebe-se, assim, que exatamente onde a população 

idosa reside e tende a ter o seu contigente aumentado, de acordo com a pesquisa, não se 

apresenta como um bom lugar. Sendo assim, pode-se dizer que os países em desenvolvimento 

têm um grande desafio no século XXI: se desenvolver para oferecer melhor estrutura para sua 

população, em especial aos com 60 anos e mais. 
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1.2 Panorama sobre o envelhecimento no Brasil  

 

Atualmente o Brasil apresenta um dos processos de envelhecimento mais velozes no 

conjunto dos países mais populosos do mundo (MOREIRA, 1998; IBGE, 2000) e sobre essa 

mudança etária da população a passos largos, Veras (2009, p. 549) afirma que “[...] o Brasil 

hoje é um ‘jovem país de cabelos brancos’”, isto é, não podemos mais ser reconhecidos como 

um jovem país.  

A transformação demográfica vivenciada nos dias atuais no Brasil teve o seu início em 

1960 (WONG; CARVALHO, 2006; NASRI, 2008; PAPALÉO NETTO, 2002). De acordo 

com Veras (2009, p. 549) “O número de idosos no Brasil passou de três milhões, em 1960, 

para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008 – um aumento de quase 700% em menos de 

50 anos”. Por meio da Tabela 2 é possível observar os indicadores do aumento populacional 

entre os anos de 1991 e 2000. 

                                                          

Tabela 2 – Indicadores Populacionais 1991/2000 - Brasil 

Indicadores 1991 2000 Taxa de Crescimento (%) 

     População    

0 a 14 anos 50.988.432 50.266.122 - 0,16 

% 34,73 29,60  

15 a 64 anos 88.751.196 109.597.948 2,39 

% 60,45 64,55  

15 a 24 anos 28.582.350 34.081.330 1,99 

% 19,47 20,07  

65 anos ou mais 7.085.847 9.935.100 3,86 

% 4,83 5,85  

Total 146.825.47

5 

169.799.170 1,64 

% 100,00 100,00  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000. 

 

            Nota-se a partir desses dados que a taxa de crescimento foi maior na população de 65 

anos ou mais (3,86%) e a menor, até negativa, é referente à população de 0 a 14 anos (-

0,16%), o que vai de encontro com as informações trazidas por Carvalho e Garcia (2003) 

acerca da taxa de fecundidade total do país. Segundo os autores, no ano de 1970 cada mulher 

tinha em torno de 5,8 filhos, já em 2000 a taxa passou para 2,3 filhos nascidos vivos 

(CARVALHO; GARCIA, 2003). Temos, então, representado o fenômeno do envelhecimento 

no país: declínio na fecundidade versus aumento da população idosa. 
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          Além da diminuição na taxa de fecundidade, dos avanços tecnológicos e científicos, o 

aumento do número de pessoas longevas ao longo da história pode ter sido ocasionado por 

outros acontecimentos. Para Berquó (1999, p. 18), “[...] a entrada de migrantes europeus entre 

1871 e 1900 pode ter contribuído para o aumento das taxas de crescimento da população de 

65 anos e mais até 1980”. Ainda de acordo com a autora, o efeito dos antibióticos sob a 

população nascida por volta de 1950 justifica as projeções populacionais para 2020. Percebe-

se, assim, como o avanço da medicina preventiva está diretamente ligado ao aumento da 

expectativa de vida.  

         A mudança etária do país também foi registrada por levantamentos realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Uma pesquisa de projeção populacional 

realizada pelo referido Instituto sobre os prospectivos do Brasil entre 1991-2000 ressaltou que 

após a realização do Censo Demográfico de 1991 ficou comprovado o início de uma 

transformação etária da população, fenômeno que as Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios (PNADs) realizadas anteriormente já alertavam (IBGE, 2006). A mesma pesquisa 

anunciou um aumento considerável da expectativa de vida aos nascidos a partir do ano de 

2030, estimada para 74,92 anos no caso dos homens e 81,90 para as mulheres. Com foco 

também no envelhecimento populacional, a OMS (2005) estima que em 2025 os idosos 

representem 15% da população brasileira, sendo um total de 32 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais, o que colocará o Brasil no sexto lugar do ranking de países com maior 

população idosa (OMS, 2005). Por sua vez, projeções populacionais mais recentes, que têm 

como base o último Censo, já apontam que o número de idosos no país deve chegar a 58,4 

milhões no ano de 2060 (IBGE, 2010). As projeções longitudinais demonstram do ponto de 

vista social alguns dados inimagináveis para um país de terceiro mundo, principalmente se 

comparado historicamente à realidade dessa sociedade que, por exemplo, na década de 1940 

tinha como perspectiva de vida uma média de 42,7 anos. As Pirâmides Etárias a seguir 

representam a mudança e evolução da população descrita pelos dados supracitados.   
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Gráfico 2 – Pirâmide Etária Absoluta – Brasil – Censo 1960 

Fonte: Projeções de População – IBGE, 2013. 

 

 

 
Gráfico 3 – Pirâmide Etária Absoluta – Brasil – Censo 1991 

Fonte: Projeções de População – IBGE, 2013. 
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Gráfico 4 – Pirâmide Etária Absoluta – Brasil – Projeção 2060 

Fonte: Projeções de População – IBGE, 2013. 

 

 É possível notar que no Gráfico 2 o topo é estreito e a base é larga, evidenciando a 

presença de poucos idosos na sociedade no passado. O Gráfico 3, por sua vez, aponta um 

aumento populacional mas uma base um pouco mais estreita se comparada com o seu meio, 

demonstrando a queda na taxa de natalidade. Observa-se também o topo mais largo se 

comparado ao Gráfico 2, ou seja, o início da mudança etária da população. Passou-se de uma 

forma triangular para uma forma mais arredondada. A projeção representada no Gráfico 4, por 

sua vez,  indica que no ano de 2060 a Pirâmide Etária brasileira estará de certa forma 

considerada invertida, sua base será estreita devido a baixa taxa de natalidade e o seu topo 

será largo por causa do grande número de idosos.  

Apesar de representar o processo de envelhecimento no país, os dados supracitados 

fazem referência à mudança na composição etária como um todo. Contudo, é de 

conhecimento geral que o Brasil é vasto, cada região tem sua história, seu clima, sua cultura e 

outras características próprias que caracterizam a população que ali vive. Pode-se dizer que a 

diversidade pulsa latente no país. Sendo assim, há de se considerar que tal diversidade refletiu 

(e ainda reflete) no processo de envelhecimento e em todo curso da história da população 

idosa brasileira. Sobre o tema, Berquó (1999, p. 11) considera que  

 

Caracterizar esse segmento por sexo, raça, escolaridade, renda, tipo de 

inserção na família, mobilidade espacial, participação no mercado de 

trabalho é fundamental para que se possa mapear suas necessidades e 
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orientar políticas sociais visando prevenir ou corrigir distorções por classe 

social, gênero, raça e geração. 

             

 Dessa forma, conhecer as características dos idosos ao longo da história em nosso 

país configura-se como percurso inevitável a ser percorrido para compreender determinados 

contextos e estigmas da referida população, bem como os impactos desse fenômeno na 

sociedade brasileira, uma vez que o aumento do número de idosos reflete na estrutura política, 

legislativa, previdenciária, nas relações familiares e sociais, além de refletir nas ações 

educativas do país. 

 

1.2.1 O gênero na velhice 

  

Autores que estudam a temática (BERQUÓ, 1988-2000; MOREIRA, 1998, 2000; 

NERI, 2001; CAMARANO, 2002, 2005; CACHIONI, 2003) juntamente com os dados 

divulgados pelos Censos demográficos realizados pelo IBGE nos últimos anos constataram 

que há uma predominância de gênero na velhice: o feminino.  

A “feminização da velhice” já chamava atenção desde 1988 por Berquó em seu artigo 

intitulado de “Algumas considerações sobre a demografia da população idosa” (BERQUÓ, 

1988). De acordo com Camarano (2002) “Em 1996, dos 12,4 milhões de idosos 54,4% eram 

do sexo feminino” (CAMARANO, 2002, p.6). Fazendo uso de dados do Censo de 2010 

(IBGE, 2011), Küchemann (2012, p. 166) afirma que “[...] quanto mais a população 

envelhece, mais feminina ela se torna. Hoje, as mulheres representam 55,5% da população 

idosa brasileira e 61% do contingente de idosos acima de 80 anos”. Comparando um passado 

não tão distante com uma projeção, Nasri (2008) complementa afirmando que “A população 

mais idosa será, de modo eminente, feminina. No ano de 2000, para cada cem mulheres 

idosas, havia 81 homens idosos; em 2050 haverá provavelmente cerca de 76 idosos para cem 

idosas. No grupo acima de 80 anos, estima-se que, em 2050, teremos duas idosas para cada 

idoso” (NASRI, 2008, p. 5). Essa diferença no quantitativo se deve ao fato das mulheres 

morrerem menos, isto é, estas apresentam maior expectativa de vida como supracitado 

(BERQUÓ, 1999; IBGE, 2006). 

Em seu artigo, Britto da Motta (1999) ressalta que diferente dos homens, a velhice 

para muitas mulheres tem representado a libertação. Criadas sob grande controle dos pais e 

posteriormente submissas aos maridos, muitas idosas tem encontrado na velhice a 

oportunidade de vivenciar a liberdade, tendo tranquilidade para viver e fazer o que bem 

querem.  



26 
 

 
 

 

1.2.2 Onde estão os idosos? 

  

Como anteriormente citado, o Brasil é um país grande em território e extremamente 

diversificado. Portanto, como afirma Moreira (1998, p. 3106), “O processo de envelhecimento 

não é igual entre as regiões brasileiras”. Cada região apresenta particularidades que interferem 

na população que ali nasce, vive e morre.  

            Tendo essa afirmação como base de seu trabalho cujo título é “O envelhecimento da 

população brasileira em nível regional: 1940-2050”, Moreira (1998) expõe que foi na região 

Sudeste que iniciou o processo de declínio dos índices de fecundidade no país. A região Sul, 

por sua vez, foi a segunda, apesar de em proporção menor, e a partir dos anos 70 as outras 

regiões iniciaram o mesmo processo. Por meio do gráfico elaborado e utilizado pelo próprio 

autor em seu trabalho, é possível visualizar essa diferença quantitativa de idosos em cada 

região ao longo dos anos (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 5 – Regiões do Brasil – Índice de Idosos, 1940-1991 

Fonte: Moreira, 1998, p. 3110. 

 

É possível observar que a partir de 1960 a região Sudeste, quando comparada às 

demais, apresenta um aumento expressivo em seu contingente de idosos. Indo ao encontro do 

que está exposto no Gráfico 1, Berquó (1999) diz que os resultados do Censo de 1991 

indicaram que 52% da população longeva estava na região Sudeste. Em contrapartida, 

segundo a autora, o menor número de idosos estava no Norte (4%), exatamente como está no 

Gráfico 1.  
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Grande parte dessa população vive atualmente em área urbana. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2007, do total de idosos, 16,5 

milhões viviam na área urbana e 3,4 milhões na área rural e os movimentos migratórios têm 

direta ligação com essa distribuição geográfica da população brasileira. Segundo Veras et al. 

(1987, p. 225),  

 

[...] tivemos nos últimos 40 anos, particularmente após a década de 50, um 

intenso processo de concentração urbana da população brasileira. Isso fez 

com que hoje o Brasil seja uma sociedade predominantemente urbana que 

experimenta nessas áreas um intenso processo de envelhecimento 

populacional.  

 

Falando especificamente dos idosos, Berquó (1999, p. 26) acrescenta que “Dos anos 

50 aos 70, houve um predomínio desse grupo etário residindo no meio urbano, em 

comparação à proporção da população total, para ambos os sexos, muito embora a presença 

feminina idosa vivendo em áreas urbanas fosse mais acentuada”. E apresentando números, 

Nasri (2008, p. S5) diz que “[...] na década de 1940, apenas 20% viviam em regiões urbanas, 

o que significa uma população predominantemente rural. Em menos de 40 anos, ela passa a 

ser eminentemente urbana. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive em centros 

urbanos”. Entretanto, Veras et al. (1987) desconstrói a ideia de que os idosos que migraram 

foram viver em lugares privilegiados da cidade como o centro, pelo contrário, de acordo com 

os autores, o centro torna-se área comercial e a população mais jovem e/ou com maior poder 

aquisitivo se desloca para novos bairros residenciais, restando aos idosos ocupar as periferias 

e locais que muitas vezes os serviços básicos são precários. Percebe-se, então, a divisão social 

e o lugar destinado a população envelhecida.  

  

1.2.3 A cor da velhice      

                  

               Pensando um pouco sobre as mudanças que ocorreram ao longo da história do Brasil 

desde o seu descobrimento, não é difícil de entender o porquê de sermos um país 

miscigenado. Originalmente habitado por índios, o país é “descoberto” por Pedro Álvares 

Cabral e passa a ser colônia de Portugal. Já nesse cenário, africanos são traficados para o país 

para explorar as riquezas do território e seguem sendo abusivamente trazidos como escravos 

para servir de mão de obra na economia açucareira concentrada especialmente no Nordeste. 

Invasões estrangeiras de franceses, ingleses e holandeses, bem como a imigração de outros 
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povos no decorrer da história resultaram na diversidade étnica-racial (e consequentemente 

cultural) do nosso país. De acordo com Santos et al. (2007, p. 68),  

 
Na sociedade brasileira, fruto de histórica, ampla e contínua miscigenação 

racial, podemos encontrar grande diversidade de aspectos culturais, 

provenientes das mais diferentes etnias e raças que por aqui passaram. Essa 

configuração levou o antropólogo Darcy Ribeiro (1995) a denominar o povo 

brasileiro como um “povo novo”, portador de uma identidade étnico-racial 

diferenciada daqueles de seus fundadores, resultante da mistura de pretos 

africanos, brancos europeus e das mais diversas etnias indígenas.  

                  

Considerando a diversidade racial presente no país, principalmente na sua origem, 

torna-se difícil precisar as porcentagens da população classificando-a por raças/cor (além das 

discussões acerca do conceito e outros questionamentos que não cabem neste trabalho). Esse 

desafio pertence às Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio que tentam, por meio da 

autodeclaração – mais um “dificultador” – fazer um retrato social da população brasileira. A 

título de curiosidade, a categoria responsável a gerar esses dados não esteve presente em todas 

as pesquisas realizadas pelo Instituto. Foi em 1980 que o quesito cor voltou a compor a 

pesquisa e os movimentos sociais em prol do negro são os responsáveis por esse retorno 

(OLIVEIRA, 2003). Atualmente o quesito é composto pelas opções: branca, parda, preta, 

amarela e indígena.  

De acordo com Berquó (1999), a PNAD de 1993 apontou que 60,8% dos idosos no 

país eram brancos e 38,1% eram negros. Os asiáticos e indígenas compuseram a porcentagem 

restante (BERQUÓ, 1999). Referindo-se aos dados do Censo de 2000 no capítulo 1 do 

material “Os novos idosos brasileiros – Muito além dos 60?”, elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Camarano, Kanso e Mello (2005) afirmam que os 

resultados sobre a composição racial da população idosa no ano de 2000 foram semelhantes 

ao do restante da população como um todo, onde houve a predominância da cor branca 

seguida da parda. Segundo as autoras, “Dos 14,5 milhões de idosos, 8,8 milhões eram 

brancos, cerca de 1 milhão eram negros e 4,4 milhões eram pardos, o que corresponde, 

respectivamente, a 60,7%, 7,0% e 30,7% da população idosa. Os amarelos e indígenas 

constituem uma parcela pequena da população idosa, 1,2%” (CAMARANO; KANSO; 

MELLO, 2005, p. 30).             

            Em pesquisa realizada pelo SESC/FPA intitulada de “Idosos no Brasil” com 

entrevistas realizadas no ano de 2006 os dados apontaram que 51% dos idosos responderam 

ser da raça/cor branca, 31% da parda, 12% da preta, 2% indígena e apenas 1% se declarou 
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como amarela. Considerando que “parda” “preta” e “indígena” compõem a categoria 

cores/raças “não branca”, concluímos que entre a população idosa pesquisada 51% se diz 

“branca” e 46% se declararam “não brancas” (LOPES; DEUS, 2007) .  

            Nas pesquisas citadas nota-se a predominância na autodeclaração da cor branca na 

população idosa, o que pode ser justificado por fatos históricos no curso da vida dessa faixa 

etária.  

 

1.2.4 Escolaridade da população idosa 

 

          Assim como a composição étnico-racial do Brasil tem influência da história do país, o 

nível de escolaridade principalmente da população idosa também tem. Por muitos anos a 

educação formal foi restrita a uma parcela mínima da população, o que resultou em um alto 

índice de analfabetismo entre os longevos por um longo período de tempo. A tabela a seguir 

utilizada no trabalho de Camarano, Kanso e Mello (2005) retratam esse fato. 
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Tabela 3 – Brasil: alfabetização e número de anos de estudo médio da população idosa - 1940-2000 
 

 
a 
Para a proporção de alfabetizados o primeiro grupo etário é de 10 a 19 anos.  
b
 Para a proporção de alfabetizados o último grupo etário é de 55 a 64 anos 

Fonte: IPEA/2005 - Como vive o idoso brasileiro?/ IBGE - Censos Demográficos de 1940 a 2000, p. 

35. 

  

          A primeira análise que pode ser feita da Tabela 3 é o aumento no número de idosos 

alfabetizados ao longo dos anos em ambos os sexos e esta conquista pode estar relacionada a 

programas de alfabetização para jovens e adultos. Analisando o analfabetismo a partir dos 

dados expostos, nota-se que em 1940 o número de mulheres idosas analfabetas era de 74,2% e 

em 2000 esse percentual diminuiu para 36,6%, o que é bastante expressivo.  Nos mesmos 

anos, o percentual de homens analfabetos era de 56,8% e 31,2% respectivamente. Seguindo a 

análise por sexo, percebe-se que os homens apresentam um quantitativo maior de 

alfabetizados em relação às mulheres. Esse fato também tem explicação fundamentada na 

história do nosso país, visto que, historicamente, as mulheres tiveram que lutar mais para ter o 
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acesso à educação, como pode ser observado na fala de Ferreira (2007, p. 15 apud CARDOSO; 

FERREIRA, 2012, p. 68), ao afirmar que  

 

[...] por tradição histórica, a mulher teve sua existência atrelada à família, o 

que lhe dava a obrigação de submeter-se ao domínio masculino, seja pai, 

esposo ou mesmo irmão. Sua identidade foi sendo construída em torno do 

casamento, da maternidade, da vida privada-doméstica, fora dos muros dos 

espaços públicos. E por essa tradição, construída historicamente, a mulher se 

viu destituída de seus direitos civis. Não podia participar de uma educação 

que fosse capaz de prepará-la para poder administrar sua própria vida e de 

ter acesso às profissões de maior prestígio. Assim, por um longo período 

histórico, a família, a igreja e a escola, elementos inerentes a esse processo, 

enquanto instituições, vão sustentar esse projeto moralizador, tutelando a 

mulher ao poder econômico e político do homem brasileiro. 

 

          Todo esse cenário expresso pela colocação do autor justifica porque o índice de 

mulheres idosas analfabetas ou com baixa escolaridade era tão elevado e em descompasso 

com o dos homens no passado.  Entretanto, com as conquistas femininas essa diferença tem 

ficado menor como indica a tabela.  

O último Censo divulgado pelo IBGE indicou que apesar de estar em declínio, a taxa 

de analfabetismo continua sendo maior entre os idosos. De acordo com os dados, 26,5% dos 

idosos no Brasil são analfabetos (IBGE, 2011). Tendo em vista que, diferente do passado, a 

educação hoje é posta como um direito de todos e a matrícula de crianças na escola é 

obrigatória, é provável que o índice de analfabetismo entre os idosos no futuro reduza 

bastante. Contudo, vale a ressalva de que o critério utilizado para classificar a pessoa como 

alfabetizada é questionável e a garantia de vaga não ser exatamente sinônimo de qualidade na 

educação.    

  

1.2.5 O idoso na família 

 

Fatores como a quantidade de filhos, viuvez e situação econômica têm sido apontados, 

ao longo dos anos, como influentes na diversidade de arranjos familiares existentes no país. A 

presença do idoso na família, por sua vez, está ligada a eventos socioeconômico-demográficos 

e de saúde acumulados durante o curso de vida desse indivíduo. A família para o idoso pode 

ser um suporte emocional, que contribui para um envelhecimento saudável ou um ambiente 

que o coloque vulnerável a violência doméstica, por exemplo (BERQUÓ, 1999). Sendo 

assim, o contexto, a estrutura familiar e o estado de saúde definem se para o idoso é positivo 

ou negativo estar ali.  
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Considerando que o fator gênero determina as relações e consequentemente a trajetória 

de vida da população, Berquó e Baeninger (2000) abordaram a questão dos arranjos familiares 

por gênero. Para elaboração da tabela, o recorte etário utilizado pelas autoras foi de 65 anos e 

mais de idade (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Arranjos familiares e domésticos da população de 65 anos e mais 

Brasil 1970 - 1995 

 
    Fonte: Berquó e Baeninger, 2000, p. 56. 

 

Percebe-se, de início, que dos homens com 65 anos e mais pesquisados, grande parte 

foi encontrado chefiando uma família com esposa, com ou sem filhos. Apesar da chefia da 

mulher enquanto casada ter aumentado entre o período representado, o título de provedor em 

uma relação conjugal da época pertencia aos homens. Em contrapartida, o número de 

mulheres ocupando o papel de chefe em relações monoparentais é maior, supondo que, talvez, 

para o homem idoso um novo enlace conjugal seja mais fácil ou frequente de acontecer. Há de 

se considerar também que na época mulheres divorciadas ou mães solteiras não eram muito 

bem vistas socialmente, o que dificultava uma (nova) relação conjugal.   

Morar como parente de filhos também foi mais observado entre os homens, ao passo 

que as mulheres representam o sexo que mais mora sozinho, fruto talvez também das 

separações ou viuvez, pois como já foi citado, as mulheres apresentam maior expectativa de 

vida. O aumento de famílias unipessoais seguiu sendo observado entre 1991 e 2000 e as 

mulheres idosas continuaram sendo notadas como as responsáveis por mais da metade delas. 

De acordo com Caillaux (2003) esse resultado é consequência de um conjunto de fatores, 

sendo eles: o aumento da esperança de vida entre as mulheres, o aumento das separações 

conjugais e o processo de urbanização que proporcionou alternativas para os arranjos 

familiares (CAILLAUX, 2003 apud NASCIMENTO, 2006). Destaca-se, também, o 

“empoderamento” da mulher ao longo da história.  
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 Ainda sobre os núcleos unipessoais entre os idosos, a “Síntese dos Indicadores Sociais 

2002” divulgada pelo IBGE (2003) indicou que entre o número de pessoas que vivem 

sozinhas, 41,5% têm 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2003). O aumento desses núcleos 

familiares não quer dizer exatamente que os idosos têm sido “deixados de lado” por seus 

familiares ou estão sem família, assim como não se pode afirmar que todos estes que moram 

sozinhos são felizes e vivem bem. Dessa forma, morar sozinho, assim como morar em 

família, pode ser uma escolha ou uma necessidade.  

Como foi observado na Tabela 4, a maioria dos idosos até o ano de 1995 eram chefes 

de família, o que quer dizer que eles eram a mais importante fonte de sustento da casa. 

Fazendo referência a PNAD de 1998, Camarano (2002) afirma que “Em 1998, nas famílias 

que continham idosos, estes contribuíam com 52,5% da renda familiar. Se o chefe for idoso 

do sexo masculino, essa proporção aumenta para 66,2% e se a mulher for chefe, ela passa para 

69,9%” (CAMARANO, 2002, p. 13). Sendo assim, conclui-se que os indivíduos com 60 anos 

ou mais continuaram exercendo o papel de chefes de família, o que pode ser um determinante 

para a definição desse núcleo familiar, com idosos vivendo com filhos ou parentes. 

Entretanto, o questionamento que surge diante deste fato é: com que renda essa família é 

sustentada?  

O trabalho do IBGE, divulgado em 2002, cujo título é “Perfil dos idosos responsáveis 

pelos domicílios no Brasil 2000”, apresenta uma tabela que pode ser considerada uma 

resposta à pergunta acima.  
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Tabela 5 – Rendimento médio mensal das pessoas com 60 anos ou mais de idade, por situação do 

domicílio, segundo as Grandes Regiões - 1991/2000 responsáveis pelo domicílio, com rendimento, e 

respectivo crescimento relativo 
 

 
Fonte: Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000/ IBGE, 2002, p. 25.  

 

Diante dos valores expostos na Tabela 5, é possível observar que as regiões que 

apresentam maiores valores nos dois anos representados são a Sudeste e a Sul, 

respectivamente. O Nordeste aparece ocupando a última posição. A fim de estabelecer um 

parâmetro, considera-se que o valor do salário mínimo em 2000 era de R$151,00, sendo 

assim, o idoso da zona urbana da região Sudeste tinha, em média, um rendimento mensal de 

cinco salários mínimos aproximadamente. O mesmo indivíduo da região Nordeste, por sua 

vez, apresentava um rendimento mensal de três salários mínimos aproximadamente. Nota-se, 

dessa forma, a desigualdade social e econômica do nosso país entre as regiões e faixa etária. 

Além do mais, a partir da mesma tabela, pode-se especular que a condição financeira dos 

idosos pode não ser suficiente para proporciona-lhe o conforto, os remédios e outros insumos 

necessários para uma “boa velhice”, pois dependendo da quantidade de componentes na 

família, os gastos tornam-se altos demais para priorizar as suas necessidades.  

 

1.2.6 Religiosidade e idosos 

 

 O Brasil é um país considerado religioso. Segundo os dados divulgados pelo IBGE do 

Censo 2000, de toda a população pesquisada 92,51% indicou ter religião, ao passo que apenas 

7,26% se declararam “sem religião” (IBGE, 2006). Entre os idosos, a igreja tem uma 

representatividade diferenciada, dificilmente o idoso não é religioso. Sobre esse fato Santana 

(2006) afirma que “pessoas nascidas entre os anos de 1920 a 1940 internalizaram um 

significado religioso diferente dos nascidos em 1980 e têm um diferente envolvimento com a 
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religião, o entendimento dos dogmas, os ritos, as práticas, as crenças sobre o sentido da vida e 

da morte e os valores morais” (SANTANA, 2006, p. 23). Ainda segundo o autor,  

 

[...] a religião para esses idosos ainda é identificada como uma fonte de 

significação para a vida, capaz de oferecer uma interpretação do mundo e 

das experiências. A tradição e a experiência religiosa são motivações que 

impulsionam os idosos a crer. O fato de a maioria se dizer católicos atesta a 

força da tradição e, ao mesmo tempo, a solidez institucional e a perenidade 

da Igreja Católica (SANTANA, 2006, p. 24).  

              

 O autor traz para discussão duas temáticas: o significado da igreja para o idoso e a 

predominância da religião católica entre os mais velhos. Sobre este último, conclui-se que 

como a presença do Catolicismo foi muito forte em nosso país, com a Igreja Católica sendo 

representante do Estado na sociedade, é compreensível o porquê da maioria dos idosos serem 

Católicos.  

Envolvidos pela tradição social e a iniciação religiosa, a diminuição de seguidores na 

referida religião não é tão expressiva entre os idosos. De acordo com Antoniazzi (2004) no 

Censo de 1940 a população total era composta por 95,2% católicos, em 1950 o percentual 

reduziu para 93,7% e em 1960 a porcentagem caiu para 93,1%. Entre os anos de 1991 e 2000 

a queda no número de católicos entre a população total foi de 83,3% para 73,9% 

(ANTONIAZZI, 2004). Nota-se uma diminuição na população total de católicos, contudo, os 

dados do Censo de 2000, apontaram que entre os idosos brasileiros 77,1% são católicos, 

14,8% evangélicos, 1,8% espíritas, 0,6% judeus, 2,0% de outras religiões e 3,8% sem religião 

(IBGE, 2002), o que reforça a afirmativa sobre a hegemonia da Igreja Católica sob essa 

parcela da população.  

A partir da segunda temática levantada pelo autor, ressalta-se que independente da 

crença, a igreja para o idoso tem muito significado e benefícios. Fazendo parte do seu dia a 

dia, frequentar a missa, culto ou outra celebração aos domingos – ou outro dia – é sagrado. O 

compromisso com as atividades nas instituições religiosas é, por vezes, inadiável. Esse 

simples ato de querer estar presente na instituição religiosa, o tira de casa e coloca em contato 

com outras pessoas.  

A relação e os benefícios que a igreja pode trazer para o idoso foram pesquisados por 

Goldstein (1993, p. 128) e diante dos resultados obtidos em sua pesquisa a autora concluiu 

que  
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As atitudes e as atividades religiosas podem vir a ser percebidas como 

ocupando um lugar mais central na vida de uma pessoa mais velha, quando 

outras atividades e envolvimentos são diminuídos por causa da 

aposentadoria, viuvez ou término de responsabilidades e papéis ligados à 

parentalidade. 

  

 Dessa forma, cabe ressaltar que a igreja além de ser um espaço de praticar a fé, torna-

se um meio do idoso se manter ativo, pois este pode participar de grupos dentro da 

comunidade, estando sempre em contato com o outro, bem como trocar experiências e com 

isso continuar aprendendo e exercitando a mente. Por meio da sua fé e gratidão a Deus pelo 

dom da vida, junto das redes de amizade que ele cria na comunidade, o idoso encontra 

motivos para viver, não deixando que a perda de um ente ou o aparecimento de uma doença o 

desanime.  

 

1.2.7 Aspectos legais do envelhecimento          

 

Para efeito legal, idoso é a denominação oficial de todos os indivíduos que tenham 

sessenta anos de idade ou mais. Esse é o critério adotado para fins de censo demográfico, 

utilizado também pela OMS e pelas políticas sociais que focalizam o envelhecimento. 

           Foi na Constituição de 1988 que a primeira referência aos idosos foi feita, no 

documento a velhice é tratada como um direito humano fundamental, sendo proibida qualquer 

forma de discriminação baseada na idade (BRASIL, 1988). A partir desse marco jurídico, o 

envelhecimento torna-se uma questão social. De acordo com Groisman (1999), o Brasil 

assistiu nos anos 90 a um “boom gerontológico”, a temática se tornou matéria de interesse 

público e ganhou espaço na mídia. A notoriedade e a urgência de discussões sobre o tema 

mobilizou também grupos civis que – cada qual com sua especificidade – colaboraram para 

outras conquistas legais em relação aos longevos.  

          Segundo Peres (2007), quatro instituições participaram de um “plano de ação” cujo 

objetivo era lutar pelos direitos dos idosos e dar visibilidade à questão da velhice no Brasil, 

além de reivindicar, junto ao Estado, a elaboração de políticas públicas voltadas para a 

população idosa, sendo elas: o Serviço Social do Comércio (SESC), a Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG), a Associação Nacional de Gerontologia (ANG) e a 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP). O SESC é especializado 

no atendimento ao idoso nas áreas de lazer, cultura e educação, apresentando uma produção 

bibliográfica considerável sobre a velhice e o envelhecimento, tendo destaque também como 

o pioneiro na promoção da Universidade Aberta à Terceira Idade no Brasil; a SBGG é uma 
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entidade de natureza técnico-científica, composta por médicos e gerontólogos que se 

autointitula como uma das pioneiras na “defesa do idoso”, promovendo cursos, simpósios e 

congressos cujo objetivo é difundir os conhecimentos acerca dos processos biológicos e 

sociais do envelhecimento; a ANG também é de natureza técnico-científica e tem em sua 

composição gerontólogos sociais que têm por objetivo despertar a consciência gerontológica 

na sociedade em prol de melhorias nas condições de vida dos idosos. A entidade conta com 

publicações próprias e promove o Fórum Permanente da Política Nacional do Idoso; a 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP), por sua vez, é uma 

entidade organizada de aposentados, que são de maioria sindicalista.  Esta tem como objetivo 

conscientizar os aposentados e pensionistas acerca dos problemas referentes à Previdência 

Social no Brasil e atua junto ao Poder Público por meio de articulações e lobbies políticos 

(PERES, 2007). Apresentando diferenças entre si, mas com um objetivo em comum, essas 

instituições corroboraram para a elaboração e implementação da Política Nacional do Idoso 

(PNI), o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) e como última conquista, 

consolidaram o Estatuto do Idoso em 2003.  

            A Política Nacional do Idoso (PNI), Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994, tem como 

objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”. De acordo com a lei, os direitos 

da cidadania devem ser assegurados pela família, sociedade e o estado (BRASIL, 1994). O 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), de 13 de maio de 2002, foi criado com 

propósito de elaborar diretrizes da Política Nacional do Idoso e acompanhar sua 

implementação, além de ter participação decisiva em outras conquistas relacionadas ao 

envelhecimento.  O CNDI, por exemplo, participou da aprovação da Lei nº 10.741, de 1 de 

Outubro de 2003, o Estatuto do Idoso. Na lei, de forma semelhante à PNI, é retificado que 

 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária (BRASIL, 2003). 

 

Em 2013, o CNDI teve papel decisivo no Compromisso Nacional para o 

Envelhecimento Ativo, ajudando a disseminar a pauta da pessoa idosa no país. O objetivo do 

Compromisso é planejar e mapear as políticas públicas cujo foco é o idoso.   
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Percebe-se que apesar de ser uma temática recente, as discussões e mobilizações têm 

gerado conquistas no âmbito legal, o que garante o reconhecimento do idoso como sujeito de 

direitos.  

           Diante do exposto, cabe destacar que a longevidade é uma característica marcante no 

Brasil. A diminuição de filhos por mulher ao longo da história somada ao avanço da medicina 

preventiva contribuiu para a redução nos índices de mortalidade e resultaram no aumento da 

população idosa no país. Percebeu-se que eles, além de representarem um grupo etário, têm 

cor, sexo, renda e crença diversa. O impacto do envelhecimento nas leis, por sua vez, anuncia 

as mudanças de um novo olhar para a velhice e o idoso do Brasil e do mundo no século XXI.         
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2 SÉCULO XXI: TENSÕES ENTRE OS NOVOS E OS ANTIGOS IDOSOS  

            

Dependendo do período histórico, do contexto e da cultura, o tratamento para com a 

população idosa e o conceito de velhice se alterou ao longo dos anos. No oriente, por 

exemplo, em especial na China, ser velho há muito tempo significa ser alguém munido de 

experiência, um referencial na família e sociedade. No ocidente, no entanto, o idoso já ocupou 

lugar de prestígio social bem como foi caracterizado como alguém dependente, sem 

expectativas e próximo da morte, sendo invisível na sociedade. Os projetos de modernidade 

pautados na centralidade do trabalho e indústria rotularam o idoso – o “ser velho” – como um 

“peso social”, pois este não contribuía para a economia. Por não representarem um grupo 

expressivo na população e não terem o poder do consumo, não se discutia sobre idosos, 

envelhecimento e velhice.  Contudo, atualmente o cenário é outro. O envelhecimento tem sido 

visto sob outra ótica, pois com o aumento expressivo em seu quantitativo, entre outros fatores 

principalmente no ocidente como, por exemplo, o potencial consumidor dos idosos e a 

agência dos atores que transformaram os longevos ao longo da história em mais que uma 

mudança demográfica, a velhice tornou-se uma questão pública e assunto científico, fazendo 

com que o idoso (re) ocupe um espaço social.  

 

2.1 Evolução conceitual da velhice  

 

Etimologicamente, velhice vem de velho, do Latim vetus, “velho, edoso, antigo”. Em 

Azevedo (2010) o verbete velhice é posto como um estado ou condição de velho, antiguidade 

e idade avançada (SARAIVA, 2006; AZEVEDO, 2010). Contudo, indo além do campo 

semântico, pode-se dizer que a velhice sempre existiu na história da humanidade, o que 

interferia (e interfere) em seu conceito e compreensão era a cultura, a época e o lugar de onde 

se falava sobre, isto é, um significante, assim como um sujeito, só tem significado quando 

inserido em um contexto.  

Santos (2001) em seu artigo “Envelhecimento: visão de filósofos da antiguidade 

oriental e ocidental” expõe o ponto de vista de vários renomados filósofos sobre essa etapa da 

vida. Começando pela China, o autor inicia enfatizando o prestígio que os idosos sempre 

tiveram na sociedade. Segundo o autor, os filósofos Lao-Tsé e Confúcio tiveram grande 

importância para a consolidação desse respeito para com os mais velhos. Lao-Tsé, filósofo e 

historiador, tem em seu próprio nome uma referência de respeito. Traduzido como ancião - do 

Latim anteanus, de ante, “à frente” – Lao-Tsé considerava “a velhice como um momento 
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supremo, de alcance espiritual máximo, comentando que aos 60 anos de idade o ser humano 

atinge o momento de libertar-se de seu corpo através do êxtase de se tornar um santo” 

(SANTOS, 2001, p. 91). Já para Confúcio, profundo conhecedor da alma humana,  

 

[...] a autoridade da velhice é justificada pela aquisição da sabedoria, 

pregando que aos 60 anos o ser humano compreende, sem necessidade de 

refletir, tudo o que ouve; ao completar 70 anos, pode seguir os desejos do 

seu coração sem transgredir regra nenhuma, e que a sua maior ambição era 

que os idosos pudessem viver em paz e, principalmente, que os mais jovens 

amassem esses seres (SANTOS, 2001, p. 91). 
 

           Nota-se uma referência positiva para essa etapa da vida e para aqueles que estão nela. 

Não obstante, no país existe e é incentivada pelo governo até os dias atuais a “piedade filial”: 

as famílias mantêm os mais velhos por perto, pois este é sinônimo de sabedoria. 

Principalmente o homem velho, este é uma verdadeira autoridade familiar (MINGQUAN, 

2015). Percebe-se que Confúcio faz referência também às relações intergeracionais, falando 

sobre a importância dos jovens amarem os velhos.     

Em relação ao ocidente, Santos (2001) cita Ptah-Hotep, do Egito, como o primeiro 

filósofo e poeta que trata especificamente da velhice. Para o filósofo, essa etapa da vida não é 

algo bom, caracterizando-a como uma fase de perda de visão, da fala, dor nos ossos, entre 

outros acontecimentos ruins. Conceito que vai à direção contrária da maneira de pensar na 

China. Na Grécia, o destaque vai para Sócrates, Platão e Aristóteles. De acordo com o autor 

do artigo, através dos escritos de Platão é possível perceber que para Sócrates a velhice era 

apenas a continuidade da vida, isto é, para aqueles que se preparavam para ela, esta era boa. 

Pode-se assim dizer então, segundo Sócrates, que um jovem tranquilo e saudável será um 

velho tranquilo e saudável. Destinado a escrever sobre os diálogos com o seu mestre após sua 

partida, há também referência nos escritos de Platão sobre a obrigação da família com o idoso, 

o que remete a “piedade filial” chinesa. Apesar de discípulo de Platão, Aristóteles não 

compartilhava do mesmo modo de pensar de seu mestre, pois para o filósofo “uma boa 

velhice era aquela em que o ser humano não apresentasse enfermidades” (SANTOS, 2001, p. 

92-93). O pensamento de Aristóteles conversa com o de Ptah-Hotep, ambos analisam a 

velhice pelo prisma de sua característica biológica e fisiológica, enaltecendo as perdas e as 

modificações na aparência que ocorrem nesta fase.    

Foi um filósofo romano que se apresentou como alguém interessado em estudar de 

fato a velhice e não só considerá-la uma etapa da vida onde acontecem perdas. Cícero, em seu 

livro “De Senectute ou Catão o velho” caracterizou o envelhecimento também como um 
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processo fisiológico, contudo demonstrou um otimismo que os demais não fizeram. Segundo 

Santos (2001, p. 95), 

 

Para esse filósofo, a arte de envelhecer está em descobrir o prazer que todas 

as idades proporcionam, pois todas têm as suas virtudes. Convém salientar 

que essa aprendizagem da arte de envelhecer não deve ser ligada ao 

individual, pois a superação dos obstáculos a uma velhice feliz vai buscar no 

social suas razões de ser. [...] é de Cícero a célebre comparação de seres 

humanos com alguns vinhos, que envelhecem sem azedar.     
     

Sêneca, também romano, compartilha de opinião parecida com a de seu conterrâneo. 

Quase 100 anos depois, por volta de 1982, o filósofo retoma a ideia de que a velhice é boa e 

que aceitar o processo de envelhecimento é fundamental para vivê-lo bem (SANTOS, 2001). 

Nota-se, no campo da filosofia antiga, uma diferenciação entre oriente e ocidente. No oriente, 

fica evidente o respeito e a preocupação com o indivíduo idoso. Já no ocidente, as 

considerações, em sua maioria, são acerca do processo de envelhecer e não do sujeito em si. 

Em relação ao sujeito, na grande maioria das sociedades antigas a semelhança aparece em 

considerar o sujeito com mais idade como sinônimo de sabedoria. Quando se tratava da força 

física, os mais velhos eram marginalizados, mas quando se referia à experiência de vida, o 

ancião era reverenciado. Nas famílias, por exemplo, o avô era respeitado e a ele era exigido à 

obediência (BLESSMANN, 2003). 

A perda de prestígio do mais velho começou por volta século XVIII na Europa. 

Acredita-se que a influência da Revolução Industrial na estrutura social e familiar refletiu no 

lugar que era reservado para o idoso nessas duas instituições. O surgimento da família nuclear 

e de uma sociedade economicamente modificada, onde o velho é tido como improdutivo e 

descartável, instaura o conceito negativo de velhice. Na sociedade moderna, especificamente 

a partir da segunda metade do século XIX, velhice não é mais sinônimo de sabedoria. O 

ancião que antes tinha prestígio e principalmente respeito torna-se um peso social. A 

sociedade passa a ser dos jovens, dos que produzem e consomem. Dessa forma, o conceito 

negativo em torno dessa etapa da vida perdurou ao longo do século XX e, de certa maneira, 

essa visão como incapazes e dependentes contribuiu para a legitimização de alguns direitos 

como a aposentadoria, além da organização de grupos em defesa dessa população que, frente 

ao aumento do seu contingente, transforma o idoso e a velhice em pauta social novamente 

(BURGUESS, 1960; DEBERT, 1999 apud BLESSMANN, 2003).  

Sendo assim, pode-se dizer que três fatores determinaram o novo olhar para a velhice, 

sendo a constatação da mudança na composição etária da população mundial o primeiro 
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acontecimento que contribuiu para essa mudança de paradigma. De acordo com Groisman 

(1999, p. 69), “De uma maneira geral considera-se que o período conhecido como a ‘virada 

do século’, isto é, as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, foi um 

momento privilegiado para as investigações sobre o tema”. Para Kars (1996) a constituição do 

envelhecimento como discurso científico por meio do surgimento da Geriatria e da 

Gerontologia na área médica nos anos iniciais do século XX foi um dos mecanismos que 

contribuiu para institucionalizar a velhice como uma etapa da vida e os velhos como uma 

população específica (KARS, 1996 apud GROINSMAN, 1999, p. 70). A institucionalização 

da aposentadoria, por sua vez, configura como terceiro fator na mudança do discurso 

gerontológico, pois o quesito “idade” passou a ser determinante de status social e econômico 

da população, ou seja, a aposentadoria passa a ser um problema político-econômico.  

Apesar da aparente conquista, por ser reconhecido como tema de pesquisa, as 

primeiras abordagens acadêmicas não expressavam um olhar positivo para essa etapa da vida 

ou sobre o referido grupo social. De acordo com Neri (2001, p. 7) “Durante o século XX, por 

mais de 50 anos, a gerontologia considerou o envelhecimento como a antítese do 

desenvolvimento. Respaldados pela geriatria, muitos profissionais e pesquisadores 

consideravam a velhice como sinônimo de doença”. Citando Debert (1999, p. 31) e em 

consonância com Neri (2001), Barros e Castro (2002, p. 119) dizem que os discursos iniciais 

da Gerontologia   

 

[...] pertenciam ao campo médico e tratavam do envelhecimento orgânico, 

visto com desgaste fisiológico. Esse discurso é abordado em obras 

especializadas, encarregadas de difundir o saber e propor medidas de higiene 

corporal, relacionadas com o retardamento do envelhecimento.           

  

       Sendo assim, a produção acadêmica até meados do século relaciona o envelhecimento a 

perdas, doenças, entre outras características negativas, exatamente como abordava Aristóteles 

e Ptah-Hotep. Foi com a transformação da Gerontologia em área multidisciplinar que o sujeito 

idoso e o processo de envelhecimento passaram a ser estudados além dos consultórios 

médicos. Diante da problemática, a Gerontologia se constitui como um campo fértil para 

profissionais de várias áreas realizarem pesquisas com objetivo de definir as necessidades dos 

aposentados, solucionar os problemas do envelhecer com propostas de “bem-estar” e etc. 

(GROINSMAN, 1999; BARROS; CASTRO, 2002). Segundo Jordão Netto (1997 apud 

GROINSMAN, 2002, p. 63), “[...] a Gerontologia, no seu todo, é o conjunto de 

conhecimentos científicos aplicados ao estudo do envelhecimento humano, nos aspectos 
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biológicos, psicológicos e sociais”.  Observa-se, assim, o início de uma produção acadêmica 

com resultados mais amplos e consequentemente positivos.  

         Considerando o caráter biológico, Dátilo (1998, p. 4) afirma que envelhecer é um “[...] 

processo que se inicia no momento da fecundação e cessa somente com a finitude”. Abordando 

também o caráter social além de não somente as transformações biológicas, Oliveira e Aguiar (2014, 

p. 4), por meio das palavras de Brêtas (1997, p. 63), concluem que 

 

O envelhecimento é um fenômeno natural, com início no período da 

fecundação e término com a morte. Dessa forma, o processo de 

envelhecimento é entendido como o processo de vida, ou seja, envelhecemos 

porque vivemos muitas vezes sem nos darmos conta disto. O processo de 

envelhecimento contém, pois, a fase da velhice, mas não se esgota nela. A 

qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do envelhecimento, 

relacionam-se com a visão de mundo do indivíduo e da sociedade em que ele 

está inserido, bem como com o “estilo de vida” conferido a cada ser [...]. 

   

           Nota-se, então, a caracterização do envelhecimento como uma transformação 

biopsicossocial e a caracterização da velhice como fase e não fim da vida, assim como já era 

posto por Sócrates. Originário da França, o termo “Terceira Idade” surge para enfatizar a ideia 

de velhice como etapa e não fim (DEBERT, 2004).  

         Sobre essa etapa da vida que – em tese – todos vamos passar, Ordonez e Cachioni 

(2009, p. 75) dizem que 

 

A velhice, aos poucos, passou a ser vista como um momento no qual se pode 

viver com prazer, satisfação, realização pessoal, de modo mais maduro e 

também produtivo. Com essa perspectiva, passaram a ser buscadas novas 

posturas de atendimento e de oferta de serviços e de atividades ao idoso, 

compatíveis com as novas imagens do envelhecimento. 

 

          As novas imagens do envelhecimento são abordadas por Mariele Rodrigues Correa 

(2009, p. 28) em seu livro “Cartografias do Envelhecimento na Contemporaneidade: velhice e 

terceira idade” ao afirmar que   

 

A face da velhice, na atualidade, apresenta, enquanto construção social, 

aspectos muito diferentes em relação àquela que se exibia no início do 

século XX. Até mesmo a nomenclatura para essa fase da vida modificou-se 

com o aparecimento de outras designações. Terceira idade, melhor idade, 

feliz idade, maturidade, segunda juventude...: novas materialidades, novos 

sujeitos e novos procedimentos para referir-se à velhice, assim como alusões 

a novas possibilidades de vivê-la.  
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Medeiros (2001, p. 8) complementa dizendo que “Os mitos que foram construídos 

sobre os velhos: que eles não aprendem, que não mudam, que são conservadores, estão caindo 

por terra”. Percebe-se, assim, que “[...] a velhice, mais que um conceito biológico, é uma 

construção social” (BAZO, 1996 apud SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2012; GROINSMAN, 

1999, p. 69).  

Por essa nova imagem ainda estar em construção e os desprestígio do idoso frente à 

sociedade capitalista ter sido forte, a luta ainda é grande. Se antes o respeito aos mais velhos 

era quase como uma tradição e característica social, hoje ele é batalhado e respaldado pela 

legislação. No Brasil, o resgate do respeito ao idoso e a garantia do (re) posicionamento dele 

na sociedade acontece por meio do Estatuto do Idoso, criado em 2003. Indiscutivelmente uma 

conquista recente, do século XXI, mas que é resposta do contexto social vigente.  

            Portanto, considera-se que da mesma maneira que a infância foi algo construído 

socialmente, a velhice também foi. O conceito se modificou conforme o tempo e os contextos 

e, apesar do percurso longo, pode-se dizer que um novo conceito de velhice vem se 

solidificando cada vez mais na sociedade, fato reforçado pelo progresso social, legal e o 

fenômeno do envelhecimento populacional.  

    

2.2 Lugares do saber da experiência e do consumo para a eternização da juventude  

     

O aumento no número de idosos pelo mundo não impactou somente na definição do 

conceito de velhice. Por ter obtido notoriedade social e principalmente ter se tornado tema de 

pesquisas, percebeu-se que os idosos mais que representantes de uma parcela considerável da 

população, refletem em toda a sociedade, bem como necessitam de uma estrutura para 

viverem e se desenvolverem. Além do mais, assim como o conceito sofreu alterações ao 

longo do tempo, os idosos de hoje não são como muitos do passado. O perfil do “idoso do 

século XXI” tem se alterado, algumas antigas concepções não fazem mais sentido. 

Conhecemos e convivemos cada vez mais com “novos velhos”, que por vezes são os 

provedores da casa, chefes de família, têm anseios, sonhos, desejo de aprender para se 

integrar e levam uma vida ativa dentro das suas limitações, pois é sabido que essa etapa da 

vida – assim como as outras – é caracterizada por transformações. De acordo com Jordão 

Netto (2001, p. 49) “Cada vez mais, os próprios idosos estão rejeitando as representações 

negativas a respeito da idade e vencendo os preconceitos, os estereótipos e as barreiras que 

cercam sua condição”. Segundo Debert (2004, p. 14) 
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A tendência contemporânea é rever os estereótipos associados ao 

envelhecimento. A ideia de um processo de perdas tem sido substituída pela 

consideração de que os estágios mais avançados da vida são momentos 

propícios para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer e da satisfação 

pessoal. As experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que 

oferecem oportunidades de realizar projetos abandonados em outras etapas e 

estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e dos 

mais velhos. 

 

Sendo assim, respaldados pelos resultados das pesquisas, amparados por leis e 

políticas públicas, os idosos têm cada vez mais (re) conquistado o seu lugar na sociedade e 

causado mudanças.   

Institucionalizada a aposentadoria para o idoso, este volta a deter o poder do consumo, 

característica valorizada em uma sociedade capitalista. Dessa forma, pode-se dizer que esse 

foi o “passe” para a (re) entrada do idoso na sociedade. Junto a isso, como anteriormente 

citado, as pesquisas no campo da Gerontologia incitam a necessidade de um “bem-estar” na 

velhice. Pesquisas no campo da neurociência também contribuíram para mudanças no novo 

olhar para o idoso do século XXI e suas capacidades. A descoberta da plasticidade cerebral, 

de que até o cérebro adulto pode gerar células novas e que, com isso, o cérebro não para de 

crescer após a infância, levaram os cientistas a adotarem uma visão revisionária do cérebro 

em envelhecimento. Comprovou-se, por exemplo, que na ausência de doenças, o 

envelhecimento sozinho não é capaz de levar ao declínio e a perda de atividades cognitivas e 

intelectuais. O exercício intelectual desde a infância foi apontado como fator capaz de gerar 

mais tecido cerebral, portanto, o estímulo mental contínuo torna-se de suma importância para 

uma boa memória e para pensar com mais agilidade (LIMA, 2001). Sendo assim, a partir da 

descoberta de que o desenvolvimento humano não se encerra na velhice, urge a necessidade 

de se pensar maneiras de inseri-los em ambientes que o desenvolvam e os ambientes 

educacionais são um deles.  

A Gerontologia após se constituir como área multidisciplinar suscitou as discussões 

entre educação e velhice. Sobre o fato, Neri e Cachioni (1999, p. 115) afirmam que 

 

A Gerontologia tem numerosos argumentos em favor da educação e da 

promoção da integração e da participação dos idosos à vida social. O 

principal deles é que as novas aprendizagens promovidas pela educação 

formal e informal são um importante recurso para manter a funcionalidade, a 

flexibilidade e a possibilidade de adaptação dos idosos, condições estas 

associadas ao conceito de velhice bem-sucedida.  
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De acordo com Neri e Yassuda (2004, p. 8) na apresentação do livro “Velhice Bem-

Sucedida: aspectos afetivos e cognitivos”, “Uma velhice bem-sucedida revela-se em idosos 

que mantêm autonomia, independência e envolvimento ativo com a vida pessoal, com a 

família, com os amigos, com o lazer, com a vida social”. Abordando o mesmo tema, Neri e 

Cachioni (1999) afirmam que o conceito tem três conotações: (1) ideia de realização da 

capacidade individual para o alcance do grau de bem-estar, seja ele físico, social ou 

psicológico, avaliado de acordo com o indivíduo ou grupo de idade; (2) ter o funcionamento 

semelhante com o da média da população mais jovem; (3) manutenção da competência e 

capacidade de realização através de mecanismos de compensação e otimização – sendo este 

último conceito trabalhado por Baltes e Baltes (1990). Ainda de acordo com as autoras  

 

O desejo de promover uma velhice bem-sucedida causa uma convergência 

de esforços orientados à busca de fatores e condições que ajudem a 

compreender e a manejar o potencial dos idosos, nos domínios da pesquisa 

básica e da educação. Em todo o mundo, os movimentos organizados de 

idosos e as várias modalidades de programas de educação gerontológica 

representam oportunidades para estudar as características biológicas, 

psicológicas e sociais dessa população e a sua educabilidade (NERI; 

CACHIONI, 1999, p. 122).  

 

         Segundo Cachioni e Neri (2004, p. 30), “Proporcionar oportunidades educacionais a 

idosos é um empreendimento social referenciado a uma filosofia sobre a velhice e a uma 

filosofia sobre educação à velhice”. A educação para o idoso e sobre o idoso está presente no 

conceito da Gerontologia Educacional. Sobre a temática, em outro trabalho, as mesmas 

autoras esclarecem o surgimento do termo e o conceituam. Neri e Cachioni (1999), citando 

Glendenning (1985), dizem que o termo apareceu pela primeira vez como título de um 

programa de doutorado na Universidade de Michigan. Segundo elas, a expressão é facilmente 

encontrada na literatura americana, inglesa e canadense. Conceituada por Peterson (1976), a 

Gerontologia Educacional abrange as áreas de: educação para os idosos, educação para a 

população sobre a velhice e os idosos e a formação de profissionais para trabalhar com essa 

população em específico (NERI; CACHIONI, 1999). Nota-se, assim, que o fenômeno do 

envelhecimento além de refletir no legislativo, nos arranjos familiares, no previdenciário e na 

ciência como supracitado, reflete também em outros setores, como, por exemplo, o 

educacional.   

Foi em meados da década de 1960 que surgiu na França o que pode ser considerado 

como uma das primeiras ações educacionais para a população com 60 anos ou mais. A 

“Universidade do Tempo Livre” tinha como intuito oferecer atividades culturais e promover a 
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sociabilidade entre os idosos (CACHIONI, 2003).  Após observar e constatar que quase nada 

era ofertado aos idosos, Pierre Vellas em 1973 decide abrir as portas da Universidade de 

Toulose para esse público em específico. O diferencial em relação a sua precursora, é que a 

“Universidade da Terceira Idade” tinha como objetivo, 

 

[...] além de entreter e ocupar o tempo livre dos idosos ou aposentados como 

faziam as universidades do tempo livre, manifesta-se como um programa de 

educação permanente de caráter universitário e multidisciplinar voltado a 

adultos maduros e idosos (ORDONEZ; CACHIONI, 2009, p. 75). 

    

 As Universidades da Terceira Idade (UnATIs) ou modelos inspirados nela se 

multiplicaram pelo mundo e reforçaram o perfil do “novo velho”: aquele que é ativo, tem o 

poder do consumo proporcionado pela aposentadoria e está em busca de novas experiências e 

lazer.  

Para o mercado, antes considerados como “improdutivos”, os pertencentes da Terceira 

Idade tornam-se “consumidores em potencial”. Segundo Blessmann (2003, p. 75),  

 

O sistema capitalista que ora impera vai se valer desse fenômeno 

reintroduzindo o idoso na sociedade, identificando-o, a partir da imagem 

atualmente idealizada dos idosos dinâmicos e alegres dos grupos de “terceira 

idade”, como potencial consumidor na promoção da “indústria do lazer e do 

consumo”. Surge, então, um mercado exclusivo para idosos que não se 

restringe a medicamentos e serviços de saúde.  

 

 Com a mudança do olhar para o idoso e a transformação deste enquanto sujeito, 

inicia-se a “comercialização” de meios para que o longevo aproveite essa etapa da vida e, 

acima de tudo, reafirme a sua (nova) condição de velho ativo, que usufrui de uma velhice 

bem-sucedida e nada se assemelha aos estigmas de decadência, dependência, entre outros 

referenciais negativos do passado (DEBERT, 2004; BARROS, CASTRO, 2002).  

Palácios (2006) em seu artigo “Velhice, palavra quase proibida; terceira idade, 

expressão quase hegemônica: apontamentos sobre o conceito de mudança discursiva na 

publicidade contemporânea” retrata, por exemplo, a mudança ocorrida no marketing na área 

da indústria de cosméticos. Analisando 247 anúncios publicitários veiculados na década de 

1990 em revistas femininas brasileiras, a autora demonstra a adesão do termo “Terceira 

Idade” na propaganda dos produtos como forma de reflexo das mudanças que estavam 

ocorrendo na sociedade: as novas imagens do envelhecimento.  Para a autora,  
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O numeral ordinal terceira nos remete a uma compreensão de 

sucessibilidade, ou seja, à existência de fases anteriores: a primeira e a 

segunda idades. A terceira idade é postulada como o ponto culminante de 

uma linha abstrata, convencionalmente instituída como condutora da vida. 

Estaria posicionada subsequentemente a uma segunda idade, que 

compreende a maturidade, e uma primeira idade, que compreende a infância. 

Ainda que aponte para a etapa final da vida, a nomenclatura terceira idade 

faz desaparecer a alusão direta a vocábulos tão semanticamente marcados, 

como velhice, senilidade e envelhecimento (PALÁCIOS, 2006, p. 4). 

              

Baseados no que a própria autora nomeia de “combate a velhice”, os anúncios da 

época ao utilizarem o termo atendem ao novo consumidor que busca “resgatar a juventude”, 

escondendo as marcas deixadas pelo tempo. Em categoria semelhante, a da beleza/estética 

como um todo, temos as cirurgias plásticas cujo objetivo é o rejuvenescimento e o incentivo à 

prática de exercícios físicos não somente para a promoção ou a conservação de uma boa 

saúde, mas também para a obtenção de um corpo com características jovens.  

Ocupando cada vez mais espaços de lazer antes tradicionalmente destinados à 

população jovem como shoppings, cinemas e o próprio turismo em si, uma mudança ocorrida 

frente ao aumento no número de idosos é a presença de vagas reservadas para esse público 

nos estacionamentos e o direito à gratuidade garantido pelo Estatuto do Idoso em alguns 

serviços como o transporte coletivo urbano, transporte intermunicipal e interestadual. 

Mediante a apresentação de documento com foto, ter 60 anos ou mais de idade e ter renda 

igual ou inferior a dois salários mínimos, é garantida a reserva de dois assentos gratuitos. 

Referindo-se a mídia e a mudança na imagem do idoso veiculada por ela, Bezerra 

(2006) baseado em estudos realizados nos EUA, diz que até a década de 1930, nos comerciais 

publicitários transmitidos pela televisão, a presença do velho estava relacionada a remédios ou 

meios de prevenção de doenças, já na década de 1950 o idoso passa a aparecer junto À 

família, mas ainda nunca em destaque. Na década de 1990, no entanto, os idosos já são 

protagonistas de alguns comerciais e principalmente são representados como pessoas ativas e 

independentes. O autor credita essa mudança na imagem veiculada ao aumento do contingente 

dos idosos e, sobretudo, ao interesse do mercado no seu poder de consumo (BEZERRA, 

2006). Com o avanço da tecnologia e os meios digitais, por exemplo, constantemente os 

idosos têm protagonizado comerciais de operadoras telefônicas, bancos, entre outros, fazendo 

uso de smartphones e internet como forma de lazer, se conectando com amigos e parentes, 

cuidando de suas finanças e etc. Portanto, a imagem (re) criada do idoso não é do cheio de 

experiência e sabedoria como no passado, a nova imagem do idoso é de alguém, na verdade, 
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aberto a novas experiências e acima de tudo, se não fosse o marco cronológico que é tão 

determinante em nossa sociedade, tão jovem quanto os demais jovens.  

Do ancião que tudo sabia, parece-me que o pertencente da Terceira Idade tem ocupado 

o lugar de aprendiz. Os avanços da tecnologia, por exemplo, os fascinam e ao mesmo tempo 

os desafiam, mas, dispostos a aprender e consumir o que o “novo mundo” produz, eles 

recorrem até mesmo aos netos para adquirir esses novos saberes. O idoso não quer se sentir a 

parte do mundo, ele quer se sentir parte dele. Não há vergonha em dizer que o celular 

smartphone – objeto símbolo desta geração – é um “desconhecido”, há entusiasmo em dizer 

“Eu quero aprender, me ensina a mexer”. Este talvez seja o retrato do novo lugar do idoso no 

Século XXI: ser aprendiz do novo com o “novo”.                 

Contudo, é importante ressaltar que não são todos os longevos que conseguem atingir 

a Terceira Idade e vivê-la de forma ativa e nem são todos que estão dispostos a aprender para 

consumir. Baseado em estudos realizados sobre o tema nos Estados Unidos e Europa, Debert 

(2004) afirma que as pesquisas na área da antropologia e da sociologia foram fundamentais 

para a desconstrução da ideia de velhice como experiência homogênea. Compartilhando deste 

pensamento Neri e Cachioni (1999, P. 121) apontam que 

 

A velhice e o envelhecimento portanto são realidades heterogêneas, isto é, 

variam conforme os tempos históricos, as culturas e subculturas, as classes 

sociais, as histórias de vida pessoais, as condições educacionais, os estilos de 

vida, os gêneros, as profissões e as etnias, dentre outros elementos que 

conformam as trajetórias de vida dos indivíduos e grupos. [...] da incidência 

de diferentes patologias durante o processo de desenvolvimento e 

envelhecimento, de fatores genéticos e do ambiente ecológico.  

             

Sendo assim, apesar de ser um fenômeno natural, o envelhecimento acontece de forma 

singular para cada indivíduo e, por isso, essa “nova velhice” não é realidade para todos. O 

estereótipo veiculado pela mídia de que, após chegar a Terceira Idade, a vida torna-se um 

momento de prazer e todos têm qualidade de vida não condiz especialmente com a realidade 

do Brasil, onde – como anteriormente mostrado – as condições para viver uma “velhice bem-

sucedida” são vivenciadas por poucos. O que é apresentado na mídia e pode ser considerado 

como uma realidade e tendência entre os idosos é a vontade de aprender, seja uma nova 

receita ou como mexer no computador/celular.  Esse desejo, existindo saúde, pode até superar 

as condições muitas vezes precárias do idoso no Brasil.  
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2.3 Contradições no cuidado com a velhice: as perspectivas da modernidade 

 

             São inúmeras as pesquisas sobre envelhecimento populacional, velhice bem-sucedida, 

velhice ativa, entre outros termos que caracterizam a fase da Terceira Idade como positiva e 

como um momento para usufruir e viver tudo o que não foi possível enquanto existia a 

obrigação com o trabalho, com a família, filhos e etc. Contudo, para Debert (2004), o que ela 

nomeia de “reprivatização da velhice”, onde o idoso passa a ser o responsável pela sua forma 

de envelhecer transformando-a em uma responsabilidade individual, acaba por reduzir a 

obrigação do Estado para com o idoso. Além do mais, a nova imagem do envelhecimento 

veiculada pela mídia e que interessa especialmente ao mercado de consumo, tende a mascarar 

as características reais e inerentes ao processo de envelhecimento. Citando a referida autora, 

Bezerra (2006, p. 4) afirma que  

 

[...] a imagem do envelhecimento bem-sucedido, associada a terceira idade, 

não oferece instrumentos capazes de enfrentar os problemas envolvidos na 

perda de habilidades cognitivas e de controles físicos e emocionais que 

estigmatizam o velho e que são fundamentais, na nossa sociedade, para que 

um indivíduo seja reconhecido como um ser autônomo, capaz de um 

exercício pleno dos direitos de cidadania. 

                      

Sendo assim, apesar de ser possível não ter uma velhice baseada somente em 

características negativas, doenças e perdas, é do processo de envelhecimento ocorrer 

mudanças biológicas, sociais e psicológicas que, mesmo que o idoso pratique atividade física, 

se alimente de forma saudável e viaje, vão acontecer. Fatores diversos podem determinar a 

intensidade que essas mudanças ocorrerão, mas dificilmente as impedirão de acontecer.  

Portanto, há de se considerar que assim como qualquer outro grupo populacional, a parcela 

referente aos idosos é composta por indivíduos que apresentam individualidades, não 

existindo homogeneidade na velhice. Dessa forma, pode-se dizer que o envelhecimento não é 

só uma questão biológica, ele tem variações em si próprio. Segundo Veras (2003), no trabalho 

de Torres e Sá (2008, p. 3), 

 
A população idosa se constitui como um grupo bastante diferenciado, entre 

si e em relação aos demais grupos etários, tanto do ponto de vista das 

condições sociais, quanto dos aspectos demográficos e epidemiológicos. 

Qualquer que seja o enfoque escolhido para estudar este grupo populacional, 

são bastante expressivos os diferenciais por gênero, idade, renda, situação 

conjugal, educação, atividade econômica, etc. 
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O Brasil, em especial, apresenta uma população idosa deveras diversificada e apesar 

das conquistas legais e a aparente preocupação do Estado, autores como Machado (2007), 

Peres (2007) e Torres e Sá (2008) abordam o abismo inegável existente entre a lei e a 

realidade dos idosos no país. A comercialização da velhice, por exemplo, é abordada por 

Peres (2007) quando ele diz que a referência à velhice na Constituição de 1988 não foi por 

acaso, segundo o autor, havia um grande interesse por parte do Estado na grande massa de 

eleitores idosos. Por meio de Bobbio (1997), o autor afirma que “Em uma sociedade de 

consumo onde tudo pode ser comprado e vendido, onde tudo tem um preço, também a velhice 

pode se transformar em uma mercadoria” (BOBBIO, 1997apud PERES, 2007, p.148). Ainda 

de acordo com Peres (2007), os capitalistas viram no envelhecimento uma oportunidade de 

lucrar. Segundo o autor (p. 148),  

 

[...] observamos o surgimento de inúmeras empresas de previdência privada 

(ligadas aos bancos), de saúde, reabilitação ou rejuvenescimento, de 

lazer/turismo e de educação (universidades da terceira idade), todas elas 

especializadas em serviços destinados aos idosos aposentados, 

principalmente àqueles de maior poder aquisitivo, que além de disporem de 

maior tempo livre, tinham maior potencial de consumo que os idosos de 

classe baixa. 

 

Nota-se que o autor ressalta a importância dada aos idosos com maior poder 

aquisitivo, evidenciando que, na opinião dele, o Estado e outras instituições antes de estarem 

preocupados com a promoção de uma velhice bem-sucedida estavam interessados no lucro. 

Portanto, cabe aqui questionar quem são líderes dos movimentos dos idosos e para qual 

parcela da população que compõe este grupo as políticas públicas são destinadas, pois 

favorecer uma parcela já beneficiada especialmente no que diz respeito ao poder econômico 

torna-se interessante à medida que estes podem movimentar a economia por meio de compras, 

viagens e outras atividades, atitudes que não os classificarão apenas como uma “despesa” para 

o governo.  

Contudo, uma característica em comum entre a maioria dos idosos do país, por 

exemplo, é a dificuldade financeira. Mesmo tendo assegurado o direito à aposentadoria, ainda 

é grande o número dos que trabalham para complementar a renda, visto que (sobre) viver só 

com o valor da aposentadoria, para muitos, é impossível. O valor irrisório recebido não condiz 

com os altos preços dos remédios cujo consumo é necessário por grande parte deles devido a 

problemas de saúde normais do processo. Percebe-se, assim, que a imagem homogeneizada 
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veiculada do idoso que tem o poder de consumo e goza de boa saúde e juventude não se 

aplica a grande parte desse grupo social.  

Como um reflexo ou continuidade de toda uma vida difícil, a velhice para a grande 

maioria dos brasileiros ainda é caracterizada como uma fase de trabalho, abdicações e lutas 

diárias, não há tempo e nem dinheiro para o lazer. Além de não terem a possibilidade de ser 

ativo socialmente, visto que para Scortegagna e Oliveira (2012), de acordo com a World 

Health Organization – WHO (2005) “a palavra ‘ativo’ refere-se à participação contínua nas 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de 

estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho” (WHO, 2005 apud 

SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2012). Muitos idosos além de viverem a margem no sentido 

do local onde moram, estão à margem também das decisões políticas e sociais, pois são 

analfabetos. Como anteriormente visto, o número de analfabetos entre os idosos é alto, 

possível reflexo da dificuldade de acesso no passado ou proibição de estudar no caso das 

mulheres.  

Assim como a falta do estudo formal pode ser o que impede o idoso de se posicionar 

socialmente, este pode ser também o motivo que o impede de frequentar as Universidades 

Abertas à Terceira Idade, entre outros locais voltados para esse público em específico ou não. 

Sendo assim, de acordo com Cachioni (2003, p. 215),  

 

Educar o idoso para conhecer e acreditar em suas reais capacidades, 

desenvolver seus talentos, ensiná-lo a colocar o conhecimento a serviço de 

sua construção como sujeito, criar oportunidades para que aprenda a 

enfrentar obstáculos e preconceitos sociais são ações que significam 

contribuir para a qualidade de vida e para o aprimoramento de sua cidadania. 

  

Uma vez alfabetizados e cientes dos seus direitos e de sua importância na sociedade, 

os idosos vão poder tomar a frente da luta por mais conquistas, pois como anteriormente 

citado, o que foi conquistado para esse público foi por meio de instituições que os 

representam e não por eles em si. A maioria dos grupos em defesa aos idosos não é composta 

por idosos. Sobre o assunto, Peres (2007, p. 152) considera que 

 

[...] um fato em particular é bastante curioso nesse processo: a ausência 

quase completa dos próprios idosos em meio às ações que visam promover a 

sua cidadania. São as organizações representativas da velhice, e não os 

idosos, que têm se mobilizado no sentido de solicitar ações do Estado. 
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 O autor destaca a “terceirização” da luta pelos direitos dos idosos e o quanto essa falta 

de representatividade na classe afeta uma real reivindicação por mudanças de fato necessárias, 

como é o caso dos baixos valores na aposentadoria. Segundo Peres (2007), a previdência 

social que representa um dos principais direitos do trabalhador e para muitos se configura 

como a única fonte de renda na velhice tem enfoque quase nulo tanto no Plano Nacional do 

Idoso quanto no Estatuto do Idoso, evidenciando como a falta de liderança dos idosos nos 

movimentos em defesa dos seus próprios direitos pode ter resultados suspeitos, e porque não 

dizer, tendenciosos. Sobre esse fenômeno, por meio de Vieira (1987), o autor conclui que  

  

A política social desde 1964 reduziu-se a uma série de decisões setoriais na 

Educação, na Saúde, na Previdência Social e na Assistência Social, servindo 

geralmente para desmobilizar as massas carentes da sociedade. Ela ofereceu 

serviços sem antes perguntar quais eram as necessidades reais. Duvida-se de 

que isso se chame de política social (VIEIRA, 1987, p. 232 apud PERES, 

2007, p. 155). 

 

 Dessa forma, pode-se concluir que enquanto o grupo social for representado por uma 

minoria que se considera responsável pelo todo, será muito difícil para o indivíduo com 60 

anos ou mais exercer a sua cidadania e ter o seu protagonismo social. Além das “conquistas” 

serem passíveis de manipulação, por viverem a margem, muitos direitos não são conhecidos 

por eles. Sabe-se que apesar do pouco tempo como tema de discussões, o cenário já se alterou, 

mas muito ainda precisa ser feito e a educação se configura com um meio para o alcance de 

muitas outras mudanças.  

 A oferta de escolarização para os idosos há algum tempo se concentra em duas 

instituições: por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada nas 

escolas e as Universidades Abertas para a Terceira Idade (UnATIs) que são normalmente 

projetos de extensão voltados para a população idosa que ocorrem nas dependências das 

universidades. Além do local da oferta ser diferente, as duas propostas se diferem na EJA se 

configurar como educação formal e a UnATI como educação não-formal. De acordo com 

Gadotti (2005, p. 2),  

 
A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 

principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 

educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e 

burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos 

ministérios da educação. A educação não-formal é mais difusa, menos 

hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação não-formal não 

precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 
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“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder 

certificados de aprendizagem.        

 

             Pela colocação do autor, pode-se dizer que as perspectivas entre as duas são 

diferentes, sendo a UnATI uma modalidade mais flexível, “livre” e a EJA baseada em um 

currículo, uma proposta relativamente mais “concreta” de ensino que concebe um certificado 

no final do curso. Desde o seu surgimento na França, a propósito, esta foi idealizada como um 

ambiente de lazer para os idosos, um local para ocupar o tempo livre e não para ser formal. 

Portanto, seu diferencial está na sua origem. 

            Partindo exatamente da origem de cada proposta que Lopes e Burgardt (2013) 

apontam outra divergência entre as duas formas de escolarização para o idoso: as UnATIs por 

terem sido idealizadas para os longevos, segundo o autor, tendem a suprir as expectativas do 

seu público alvo, ao passo que a EJA muitas vezes não oferta um ensino adequado para o 

idoso, pois como será possível observar no capítulo seguinte, estes não foram considerados 

como público alvo desde sua origem e elaboração de seu currículo. Além do mais, o autor 

suscita a relação entre elas no que se refere à necessidade do certificado da Educação Básica 

solicitado em algumas UnATIs para que o idoso possa participar dos cursos oferecidos. Para o 

autor, essa “exigência” restringe a participação de alguns idosos ao passo que na EJA, 

mediante a matrícula, a frequência é permitida (LOPES; BURGARDT, 2013).  

             Apesar das diferenças pontuadas pelos autores, indiscutivelmente estas e outras 

formas de ofertar escolarização para os idosos são benéficas para o seu desenvolvimento e 

formação enquanto cidadão. A escola, por meio da educação formal, ensina a prática da 

leitura e escrita, ferramentas indispensáveis para o exercício da cidadania, além de 

proporcionar a interação, uma descoberta de novas possibilidades e novo mundo. As UnATIs 

por sua vez, oferecem cursos de informática, dança, entre outras atividades especificamente 

voltadas para o idoso que possibilitarão a convivência entre os pares, o lazer e a troca de 

informações. Acredita-se, assim, que a frequência dos idosos nesses espaços que é o que 

importa para o fortalecimento deles enquanto sujeitos de direitos e grupo social. Não há 

melhor ou pior, são propostas diferentes que se bem executadas, produzirão resultados 

positivos, pois a educação para os idosos e a sociedade como um todo apresenta-se como o 

meio para a mudança e conquista. 
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O IDOSO  

 

Diferente de hoje, o direito a educação no passado em nosso país não era um direito de 

todos. Por muitos anos apenas uma classe específica da sociedade teve acesso ao saber 

formal, criando uma hierarquia social baseada na detenção da habilidade de leitura e escrita. 

Esse acesso apenas de uma minoria ao saber resultou em um grande número de adultos e 

idosos analfabetos no país. Foi na Constituição Federal de 1988 que a educação passou a ser 

considerada como um direito de todos e dever do Estado e após alguns anos, de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 no seu artigo 37, 

determinou-se que a Educação de Jovens e Adultos com sua função reparadora, equalizadora 

e a função qualificadora era a modalidade regulamentada para atender os jovens e adultos que 

não tiveram a oportunidade de estudar no passado ou não completaram a educação básica na 

“idade certa”. Nota-se que não há referência ao idoso em específico, generalizando como 

“adulto” todos os indivíduos que não são crianças e nem são jovens. A referência ao idoso na 

modalidade EJA só aconteceu nos anos 2000 com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos.  

Diante dos fatos, nota-se uma exclusão dos pertencentes a Terceira Idade na história da 

educação brasileira e por isso, pretende-se discutir se há exclusão também dos idosos na 

modalidade EJA de ensino, visto que há diferenças significativas entre os três públicos que ela 

visa contemplar: os jovens, os adultos e os idosos.   

 

3.1 História da Educação Brasileira para o idoso   

 

A princípio, pode-se dizer que a relação existente entre idoso e história da educação é 

praticamente de ausência, visto que por muitos anos ao longo da história, ofertou-se educação 

formal apenas para as crianças, jovens e posteriormente adultos trabalhadores, demonstrando 

o interesse velado por parte dos governantes ao realizarem esta oferta. Sendo assim, o pouco 

que existe de história da educação para os idosos está atrelado a educação para adultos, sendo 

como um desdobramento da mesma.  

De acordo com Gouveia e Silva (2015) os registros mostram que existe educação de 

adultos desde o período colonial através das ações educativas missionárias (GOUVEIA; 

SILVA, 2015). Calcada no interesse de alfabetizar para dominar, Lopes e Sousa (2005, p. 3) 

dizem que  
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Inicialmente a alfabetização de adultos para os colonizadores, tinha como 

objetivo instrumentalizar a população, ensinando-a a ler e a escrever. Essa 

concepção foi adotada para que os colonos pudessem ler o catecismo e 

seguir as ordens e instruções da corte, os índios pudessem ser catequizados 

e, mais tarde, para que os trabalhadores conseguissem cumprir as tarefas 

exigidas pelo Estado. 

 

Percebe-se que na época a alfabetização da população era vista como uma ferramenta 

de manipulação em massa. Aos índios adultos era “dado o direito” de aprender apenas para 

obedecer, o analfabeto não tinha “serventia”.   

            Com o fim do período colonial, a educação para adultos aparece na Constituição de 

1934, onde é posto que a educação é dever do Estado, sendo a oferta do ensino primário 

integral gratuito e de frequência obrigatória, extensiva também aos adultos. Entretanto, com o 

golpe militar de Getúlio Vargas e a nova Constituição (1937) proposta por ele, esta pequena 

conquista dos adultos – e da população como um todo – em relação ao direito a educação fica 

em suspenso, pois a educação não estava mais sob responsabilidade do Estado, sendo 

extremamente restrita a uma minoria elitista. Durante o Estado Novo (1937 – 1945) a 

educação ofertada não era para que o pensamento crítico acontecesse, pois uma população 

pouco crítica é mais suscetível à manipulação. Para os jovens e adultos, por sua vez, pensava-

se somente na formação profissionalizante, sendo o objetivo principal capacitá-los para o 

trabalho nas indústrias (MARTINS; AGLIARD, 2013).   

 Devido ao cenário e restrito acesso a educação, grande parte dos brasileiros era 

analfabeto. Segundo Coleti (2008) “É importante ressaltar que, nesse período da história 

brasileira, o analfabetismo era concebido como "causa" da situação econômica, social e 

cultural da época, e não como "efeito". Essa concepção validava a visão do analfabeto adulto 

como incapaz e assim, marginalizado” (COLETI, 2008, p.3). O censo populacional de 1940, 

por exemplo, constatou que 56% da população maior de 15 anos era analfabeta, isto é, todo 

esse contingente era tido como incapaz e vivia a margem.  

            Com o país se redemocratizando, percebeu-se a necessidade de eleitores para votar, o 

que fez surgir a primeira proposta oficial para a Educação de Jovens e Adultos. De acordo 

com Coleti (2008, p. 3)   

 

Ao final da ditadura de Getúlio Vargas em 1945, o país se democratizava 

lentamente e dois anos depois se iniciou a Campanha de Educação de 

Adultos e Adolescentes, coordenada por Lourenço Filho que, como sua 

experiência de professor da época, conseguiu estender o programa para as 

diversas regiões brasileiras. Assim várias escolas supletivas foram criadas, 

mobilizando diversos campos administrativos, profissionais e também de 

voluntários.  
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Sobre a CEAA (1947-1950) Lopes e Sousa (2005, p. 4) afirmam que  

 

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 – denominada CEAA – 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. 

 

Por apresentar inadequações em sua estrutura administrativa, financeira e no método 

pedagógico proposto, o projeto chegou ao fim. Apesar de o objetivo oculto ter sido o aumento 

de eleitores no país, pode-se dizer que a Campanha conseguiu diminuir o índice de 

analfabetismo entre os jovens e adultos. Ressalta-se o foco ainda em formar mão de obra 

alfabetizada, o que faz com que os idosos permaneçam excluídos dessas “oportunidades 

educacionais”.  

Desde então outras propostas educacionais para esse público aconteceram, como a 

realização do 1° Congresso Nacional de Educação de Adultos, ainda em 1947, sucedido pelo 

Seminário Interamericano de Educação de Adultos em 1949, outro evento de extrema 

importância para a educação de adultos. Na década de 50 foi realizada a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) e aconteceu o 2° Congresso Nacional de Educação 

de Adultos (1958). No evento discutiu-se sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que culminou, em 1962, na elaboração do Plano Nacional de Educação. A década de 

60 iniciou com um novo impulso nas campanhas de educação para adultos/educação popular, 

tendo o protagonismo das primeiras ações educacionais de Paulo Freire para o educando 

adulto. Freire concebia a educação e alfabetização como um meio de conscientização dos 

sujeitos envolvidos no processo. Para o professor, o ensino da alfabetização a partir de uma 

palavra já conhecida pelo educando traz sentido àquela aprendizagem. Mas mais que uma 

proposta de método, Freire propunha educar para libertar.  Contudo, em 1964, o golpe militar 

reprime todos os movimentos de alfabetização que tinham como objetivo fortalecer uma 

cultura popular, libertar a população de uma ideologia repressora o que faz com que Freire, 

por exemplo, seja cassado e as suas ideias são proibidas de circular pelo país (LOPES; 

SOUSA, 2005; COLETI, 2008; OLIVEIRA; SIQUEIRA, 2014; GOUVEIA; SILVA, 2015).   

 Como forma de suprir a lacuna deixada pela repressão aos movimentos da educação 

popular cria-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) cujos objetivos eram 

atender as demandas políticas, acabar com o analfabetismo e formar mão de obra qualificada 
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para o mercado. Diferente do que era proposto pelo educador Freire – educar para libertar –, o 

MOBRAL foi instituído para legitimar a ideologia vigente. Com suas atividades divididas 

entre dois grupos: os do com menos de 30 anos e os do com mais de 30, nota-se a exclusão 

dos idosos em mais um movimentos educacional. Fato semelhante aconteceu em outro marco 

importante na história da educação de jovens e adultos do Brasil, o Ensino Supletivo 

implantado em 1971, mais uma vez os idosos não são considerados como público alvo ou ao 

menos são citados como parte dele (LOPES; SOUSA, 2005; COLETI, 2008; OLIVEIRA; 

SIQUEIRA, 2014; GOUVEIA; SILVA, 2015). 

             Com o fim do governo militar na década de 1980, o país passa por grandes 

transformações sócio-políticas. No que diz respeito ao contexto educacional para os adultos, a 

filosofia de Paulo Freire é retomada aos poucos e em 1985 o MOBRAL é extinto, ficando em 

seu lugar a Fundação EDUCAR. As atividades da EJA são ampliadas e como fruto da 

organização de educadores, educandos e políticos em prol de uma educação pública e gratuita 

para todos, na Constituição de 1988 é garantida a obrigatoriedade, não somente a gratuidade, 

do ensino fundamental aos que a ele não tiveram acesso na idade própria, incluindo, portanto, 

jovens e adultos. Diante desse parecer, a Constituição se configura como importante conquista 

para os jovens e adultos e uma conquista parcial para os idosos, pois mais uma vez estes não 

são citados em específico (LOPES; SOUSA, 2005; COLETI, 2008; PERES, 2010).  

Após alguns anos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 

no seu artigo 37, determinou-se que a “educação de jovens e adultos seria destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

apropriada” (BRASIL, 1996, p.28). Portanto, a Educação de Jovens e Adultos é uma 

modalidade de ensino regulamentada por lei com finalidades e funções específicas, que recebe 

jovens a partir dos 15 anos de idade e adultos que por alguma razão não conseguiram 

completar a Educação Básica em idade apropriada. Apesar dos idosos não serem citados 

novamente, considera-se o idoso pertencente ao grupo dos “adultos”, sendo assim, aqueles 

que têm interesse em retornar para as salas de aula ou iniciar os estudos pode se matricular na 

modalidade EJA.   

Foi com o surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos estabelecidas pelo parecer CNE/CEB 11/2000 que o idoso foi 

“oficialmente” inserido na EJA. Considerando que a referida modalidade de ensino tem como 

função reparar, equalizar e qualificar, é nesta última que o idoso é beneficiado e ganha – 

teoricamente – o seu espaço, pois ao garantir o direito de aprender por toda a vida a educação 
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é posta como parte da formação do indivíduo, necessitando ser continuada para a constante 

atualização e inserção deste na sociedade (GOUVEIA; SILVA, 2015). No parecer é posto que 

“A EJA é uma promessa de qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos, que 

muito têm a ensinar para as novas gerações” (BRASIL, 2000. p. 8). Dessa forma, o termo 

“idoso” que antes ficava implícito junto aos “adultos”, aparece e enfatiza que a EJA também é 

uma modalidade de ensino para àqueles que têm 60 anos ou mais.  

 É importante ressaltar que em paralelo as mudanças que ocorreram na educação para 

jovens e adultos no Brasil, discussões sobre o assunto aconteciam no meio internacional. A 

proposta de uma “educação ao longo da vida” adotada no país apenas nos anos 2000, por 

exemplo, já vinha sendo discutida no contexto internacional há alguns anos. A Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), em 1990, trouxe para a 

discussão o conceito e foi no Relatório da Comissão Internacional para o Desenvolvimento da 

Educação, conhecido como Relatório Faure, que a ideia de situar a educação de adultos dentro 

de um contexto mais amplo – “ao longo da vida” – se desenvolveu e foi reforçada 

posteriormente no Relatório Delors. Portanto, pode-se dizer que as conquistas e mudanças na 

legislação que ocorreram no país foram reflexo de discussões amplas. Inseriu-se o termo 

“idoso” como público da EJA, mas este foi de fato incluído? 

 

3.2 A EJA para o idoso: aqui é o meu lugar?  

 

Como anteriormente citado, o termo “idoso” só passa a existir oficialmente para a EJA 

a partir do Parecer CNE/CEB 11/2000, pois até então a velhice não havia sido citada nem na 

Lei de Diretrizes e Bases. Entretanto, sabe-se que, normalmente, a distância existente entre a 

teoria e a prática pode ser grande.    

  Questionando a EJA como uma modalidade de ensino para o idoso, Peres (2010) em 

seu artigo “Velhice, educação e exclusão: a educação de jovens e adultos e o analfabetismo 

entre idosos” chama a atenção para o fato de que existe grande diferença entre um adulto de 

30 anos e outro “adulto” – na verdade idoso – de 60. Para o autor,  

 

[...] não diferenciar a velhice da vida adulta, como fase que demanda atenção 

especial, bem como metodologias próprias de ensino, seria assumir uma 

perspectiva no mínimo reducionista, análoga à consideração da infância 

como uma “vida adulta em miniatura”, que vigorou no período medieval 

(PERES, 2010, p. 62). 
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  A heterogeneidade etária que a EJA contempla e a falta de uma diferenciação entre 

aqueles que a frequentam é uma problemática levantada pelo autor, pois cada público 

necessita de uma metodologia própria, considerando seus objetivos, modo de aprender, entre 

outros determinantes. Ainda de acordo com o autor,  

 

Uma das principais críticas que podemos fazer aos programas de EJA é 

quanto à utilização da mesma metodologia de ensino para um público 

potencialmente heterogêneo no que se refere à faixa etária. Numa mesma 

turma convivem, por exemplo, jovens de 18 anos com adultos de 40 e idosos 

de 70 anos. Não é necessário ser especialista em educação para perceber que 

cada um desses grupos de idade possui perspectivas e expectativas 

totalmente diferentes quanto à educação (PERES, 2010, p. 67). 

  

            Enfatizando também o fator idade, em seu artigo intitulado de “O não-lugar da pessoa 

idosa na educação” Paula (2009) aponta a juvenilização da EJA como algo ruim para os 

idosos nesta modalidade de ensino. Para a autora,  

 

Ao contrário dos jovens que frequentam a escola não por opção, mas por 

força da legislação vigente, os adultos e idosos buscam espaços para 

continuidade da sua educação por interesse próprio. Assim, deparamo-nos 

claramente com o desafio de pensarmos uma educação que não reduza o ser 

adulto às necessidades do mercado e apenas privilegie a capacitação técnico-

científica do educando em detrimento aos conhecimentos necessários para a 

sua formação humana (PAULA, 2009, p. 36).  
   

            Pautar o ensino da EJA em conhecimentos técnicos e que têm como objetivo formar o 

indivíduo somente para o mercado de trabalho restringe a modalidade de ensino àqueles que 

buscam por essa formação e estes normalmente não são os idosos. De acordo com Paula 

(2009, p. 38), “Na visão que concebe a escola como espaço para qualificar mão de obra para o 

mercado, os idosos estão a princípio, obviamente, descartados”. Sendo assim, conhecer quais 

as expectativas trazem consigo com a volta à escola após os 60 anos de idade, além de ofertar 

o que eles buscam é de extrema importância. Esta preocupação é demonstrada por Fonseca 

(2002, p. 47) ao afirmar que  

 

Uma proposta educativa precisa indagar seus alunos sobre suas próprias 

expectativas, demandas e desejos para indagar-se a si mesma sobre a 

sinceridade de sua disposição e a disponibilidade de suas condições para 

atendê-las ou com elas negociar. Pergunte-se, pois, a alunos e alunas da EJA: 

o que motiva seu próprio investimento na Educação do adulto que é ele 

mesmo?.   
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A instituição escolar para o idoso tende a ter um significado diferenciado. Após ter 

passado por situações diversas, o pertencente à Terceira Idade pode ter a escola como um 

local para fazer amizades, “ocupar o tempo livre” ou realizar o sonho de estudar e aprender o 

saber formal. Sobre os motivos para o retorno ou o ingresso escolar, Gouveia e Silva (2015, p. 

9) apontam que 

 

Para os idosos o reingresso na vida escolar pode trazer diferentes benefícios 

e ter diferentes motivações. Podem se dar por indicação médica para 

realização de atividade que previnam doenças como a esclerose, pela busca 

por autonomia para cuidar de suas economias, ou pelo simples interesse em 

se manterem atualizados, entre outros. 

 

            Sendo assim, estar na escola vai muito além de apenas se instrumentalizar para 

ingressar no mercado de trabalho. Por conta disso, é preciso recordar a importância da terceira 

função da EJA para os idosos, a de uma “educação ao longo da vida”. Sobre o assunto, o 

diretor do Departamento de EJA do Ministério da Educação (MEC) de 2004 a 2007, o inglês 

Timothy Ireland, responsável pela coordenação da sexta edição da Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (Confintea VI) que aconteceu em Belém do Pará no ano de 2009, ao 

conceder uma entrevista à revista “Nova Escola” antes do evento enfatizou que relacionar a 

Educação de Jovens e Adultos a uma escolaridade compensatória como ainda é feito no Brasil 

é um erro. De acordo com Timothy “O processo educativo, idealmente, começa na infância e 

termina somente na velhice. Dessa forma, a EJA tem de ser vista numa perspectiva mais 

ampla, dentro do conceito de educação e aprendizagem que ocorre ao longo da vida” 

(IRELAND, 2009).  

           Não se discute aqui que a alfabetização não é importante na Educação de Jovens e 

Adultos, mas sim que a EJA não se finda na alfabetização. Na verdade, ter uma população que 

sabe ler e escrever deveria ser uma meta de todos os países, pois  

 

A alfabetização é um direito em si mesma – precisamente porque, sem ela, 

as pessoas não têm oportunidades iguais na vida […]. Aqueles que podem 

utilizar a escrita e a leitura para defender e exercer seus direitos legais têm 

vantagem significativa em relação àqueles que não podem. Por intermédio 

da alfabetização, os indivíduos obtêm os meios de participação política na 

sociedade (RICHMOND; ROBINSON; SACH-ISRAEL, 2009, pp. 19-28 

apud GADOTTI, 2013, p. 25). 

 

Ser alfabetizado é ter a possibilidade de participar de forma integral da sociedade, ser 

um cidadão ativo e ainda é com esse objetivo que muitos idosos procuram a escola, pois, 
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como já visto anteriormente, os índices de analfabetismo entre eles são os mais altos 

comparados a outras faixas etárias. Cansados de viver à margem da sociedade durante toda a 

vida estes veem nas instituições escolares uma forma de serem (re) integrados socialmente. 

Entretanto, ao longo de toda a sua vida os pertencentes à Terceira Idade viveram experiências 

que contribuíram para construir o sujeito que são hoje e tais aprendizados não podem ser 

desconsiderados. Trazer tamanha bagagem para a sala de aula e principalmente fazer deles um 

meio para proporcionar novos conhecimentos só tornará o espaço escolar mais interessante e 

propício à permanência. 

Sugerindo uma proposta curricular diferenciada para o idoso e que principalmente 

considere a experiência de vida dele, Kachar (2001, p. 23) afirma que  

 

Deverá haver na escola um currículo que evite o oferecimento de 

informações sem aprofundamento, com uma abordagem superficial, 

despojada de significado para o idoso. Se houver uma valorização dos 

saberes já existentes do idoso, oportunidades de desenvolvimento de 

competências e talentos, e participação no processo educacional, isso lhe 

possibilitará apropriar-se de conhecimentos que favorecerão melhor 

compreensão da realidade que o envolve, em todas suas dimensões: o 

mundo, os fatos, as pessoas... 

 

De forma complementar Costa (2001, pp. 37-52 apud D’ALENCAR, 2002, p. 75) 

considera que  

 
O processo ensino-aprendizagem deve possibilitar ao idoso reflexões em 

torno do seu ambiente concreto, das suas vivências cotidianas, da sua 

realidade mais próxima. Essas reflexões conjuntas aumentam o nível de 

consciência dos problemas que afetam o coletivo. Isto ajuda a promover o 

sujeito, não ajustá-lo a realidades pré-programadas. A aprendizagem deve 

situar-se diretamente a partir da experiência, pois nenhuma necessidade é 

mais humana do que a de perceber o significado da própria experiência. 

          

O idoso que decide voltar para as salas de aula precisa encontrar diariamente 

motivações para continuar naquele espaço, pois a vergonha, a baixa estima, a defasagem no 

desenvolvimento cognitivo e as dificuldades cotidianas são barreiras enfrentadas por muitos 

deles todos os dias para estarem ali. Ver funcionalidade no que está sendo ensinado é um 

grande motivo para continuar frequentando a escola. Percebe-se que o que se propõe como 

prática educativa para o idoso é semelhante à proposta de Freire – ensinar por meio de um 

signo conhecido e ensinar para libertar – mesmo a sua “metodologia” tendo sido pensada para 

a educação popular cujo público era predominantemente de adultos, ela se adéqua 

perfeitamente aos pertencentes à Terceira Idade. Pode-se dizer, então, que caso a EJA como 
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meio de educação popular seguisse os princípios de seu mentor, os idosos estariam sido 

atendidos no que diz respeito à prática educativa.    

Para além do currículo, mas algo tão importante quanto, é a consideração que o idoso 

apresenta dificuldades específicas normais da idade, como a baixa memória, dificuldade na 

audição, visão e locomoção. Por conta delas, o ambiente escolar precisa estar adaptado para 

recebê-los, como uma sala com boa iluminação, de fácil acesso, carteiras confortáveis e um 

ambiente silencioso, por exemplo. Este último fator, quando imaginado uma turma de EJA 

com a presença de várias faixas etárias e, cada vez mais, com a predominância dos jovens, 

pode ser considerado difícil de ser atingido, dificultando a concentração e consequentemente 

aprendizagem do idoso. Portanto, segundo Peres (2010, p. 67),  

 

[…] o que temos observado é o caráter excludente da própria EJA, na qual 

muitos idosos e adultos mais velhos sentem-se constrangidos, humilhados e 

desrespeitados em sua dignidade como pessoa humana, por um modelo 

educacional tecnicista e reprodutor, que desconsidera os conhecimentos 

adquiridos pelos indivíduos nas suas experiências de vida, tratando seres 

humanos essencialmente diferentes como iguais. 

           

Dessa forma, pode-se dizer que apesar da EJA ser legalmente considerada a 

modalidade de ensino para os idosos, ela na prática ainda não é o lugar deles.  

 

3.3 A prática dos professores com idosos  

 

Independente da modalidade de ensino e faixa etária, a prática docente pode ser 

considerada como um facilitador ou dificultador da aprendizagem, motivo de evasão ou 

permanência, entre outras questões que envolvem a relação aluno – professor.  Portanto, a 

atuação profissional configura-se como importante fator a ser estudado quando se pesquisa 

sobre a educação. No que diz respeito à EJA e em especial aos idosos, pode-se dizer que o 

papel deste professor é fundamental. Como já visto neste trabalho, o idoso, diferente do 

jovem, não tem como obrigação estudar, o retorno ou ingresso dele na escola acontece por 

vontade própria ou a partir de motivações diversas, sendo assim, o profissional que está em 

sala precisa compreender e estar formado para atender a essa demanda. De acordo com 

Bernardino (2008, p. 2)  

 

[…] a formação do profissional da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, 

pode representar um importante fator para um possível sucesso das políticas 

de acesso e permanência para essa modalidade de ensino, pois ela pode 
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representar o elo entre as políticas e uma possível efetivação dessas na 

prática pedagógica do professor. É através da ação consciente do educador, 

que sabedor dos problemas que impedem a permanência do educando em 

sala de aula, torna-se possível desenvolver um trabalho voltado para a 

realidade desse aluno, o que pode garantir a permanência desse grande 

efetivo da população brasileira que historicamente esteve excluído dos 

sistemas educacionais.   

  

Nota-se a ênfase na necessidade de uma prática voltada para este público tão 

específico e como o profissional pode determinar no acesso e principalmente na permanência. 

Contudo, uma prática adequada está diretamente ligada à formação.  

Atualmente, sabe-se que muitos profissionais que atuam na EJA não têm uma 

formação específica para estar ali. Na verdade, tal exigência não é feita nem nos concursos 

públicos, onde as vagas são disponibilizadas de maneira geral e na escolha de turma que o 

professor opta por trabalhar na Educação de Jovens e Adultos ou não. Como a escolha é 

realizada baseada em regras pré-estabelecidas dentro de cada sistema/instituição, pode 

acontecer de alguns professores “sobrarem” para a EJA sem ao menos querer atuar com este 

público.  

A Gerontologia Educacional, apesar de ser muito relacionada às Universidades 

Abertas da Terceira Idade, evidencia o quão importante é a formação profissional para o trato 

com o idoso. Chamados de “gerontagogos”, García (1998) estabelece que um bom educador 

de idosos apresenta três traços, sendo eles: (1) espírito vocacional e capacidade de integração 

à velhice para organizá-la e introduzi-la na sociedade; (2) conhecimento do entorno para 

determinar sua ação; (3) ter formação adequada em ciências diversas – pedagogia, psicologia, 

medicina e sociologia – pois estas compõe o currículo do gerontólogo (GARCÍA, 1998 apud 

CACHIONI, 2003, p. 29). Contudo, sabe-se que para ser um docente considerado bom, em 

qualquer que seja o nível que este vá atuar, não há fórmula ou receita. Cada turma exige do 

profissional conhecimento e dedicação com sua prática, não sendo o “caminho para o 

sucesso” somente seguir uma cartilha.  

  Neste sentido, com o olhar voltado para o profissional da EJA, no artigo cujo título é 

“Formação de educadores: uma perspectiva de educação de idosos em programas de EJA” as 

autoras Marques e Pachane (2010, p. 487) apontam que  

 

Ao atentar para as especificidades do público atendido e levando em conta o 

alto contingente de idosos nas salas de aula de educação popular, 

consideramos de suma importância por parte dos educadores da EJA o 

conhecimento das potencialidades e necessidades desse grupo, o que passa, 
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entre outros aspectos, pelo conhecimento de suas condições físicas e 

psicológicas, bem como de suas especificidades culturais.  

 

Ainda de acordo com as autoras, seria importante também o conhecimento do Estatuto 

do Idoso, pois ajudaria o docente a incentivar o relacionamento dos idosos com pessoas de 

outras faixas etárias, contribuindo na inserção social dele. Além disso,  

 

Tais leis, bem como especificidades a respeito do trabalho com idosos, 

poderiam ser abordadas no curso de pedagogia, contribuindo na formação do 

professor comprometido com o social e com a diminuição das desigualdades 

e injustiças a que é submetida grande parcela dos idosos. Acreditamos, 

ainda, que os próprios alunos idosos, professores de EJA e pedagogos, de 

maneira geral, deveriam frequentar fóruns para discussão sobre políticas e 

leis relativas à velhice, além de fomentar sua realização (MARQUES; 

PECHANE, 2010, p. 487). 
 

Os cursos de pedagogia, a começar pelo o seu nome, ainda são muito voltados para 

atuação na educação infantil ou em situações educacionais onde a criança é o foco. O estudo 

muitas vezes vai somente da infância até a adolescência, muito pelo o que se tem na literatura 

hoje, como as pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, por exemplo, que são em números 

muito maiores quando comparadas as sobre o desenvolvimento do adulto e do idoso.  

Dessa forma, o profissional não é formado para ensinar para os adultos e nem muito 

menos para os idosos, apesar de tal profissão ter como função lidar com todos, da criança ao 

idoso, dependendo da instituição. Por existir essa lacuna na formação, o que muitas vezes 

acontece é que ao se deparar com tal realidade, é possível que ele “infantilize” os educandos, 

acarretando na não identificação do idoso com o professor/ambiente escolar e vice-versa. É 

neste sentido que as autoras supracitadas apostam na quase imersão daqueles que pretendem 

ou já lidam com idosos no assunto velhice, porque o conhecimento moverá as ações.  

Ainda sobre a formação docente, Bernardino (2008) aposta na necessidade de uma 

formação continuada para os profissionais que atuam com jovens, adultos e idosos. Se a 

proposta da modalidade é inserir o sujeito socialmente e a sociedade está em constante 

transformação, faz-se necessário que o educador esteja em permanente formação para 

compreender a realidade e assim, construir junto aos alunos saberes que os permitirão a 

inclusão. Para o autor  

 
O educador passa a ser o instigador, que juntamente com o educando produz 

os conhecimentos para o entendimento dessa realidade. É nesse sentido que 

a formação continuada se configura em um importante instrumento de 

percepção das mudanças que estão ocorrendo na sociedade e a utilização 

desses conhecimentos para, coletivamente produzir os conhecimentos que, 
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de forma crítica, podem possibilitar o acesso da população jovem, adulta e 

idosa na sociedade de forma consciente (BERNARDINO, 2008, p. 8). 

 

Pode-se dizer, então, que devido ao pré-suposto que os alunos da EJA, apesar de 

heterogêneos em idade, gênero, raça, etc. compartilham de uma mesma situação social, a 

exclusão, (em especial os idosos, pois tiveram o direito de estudar negado no passado), o 

educador para atuar com este público assume uma responsabilidade social.   

Como anteriormente dito, a relação de ensino-aprendizagem com o idoso é 

diferenciada, pois este traz experiências que quando aproveitadas, funcionam como um fio 

condutor do saber. A partir do que já se sabe, outros saberes são construídos, exatamente 

como é/foi proposto por Freire. Sendo assim, pode-se dizer que a prática docente com o idoso 

precisa ser dialógica, não há um detentor do saber, há alguém que media os saberes 

(CACHIONI, 2003; BERNARDINO, 2008).    

Atuando como mediador, a afetividade é posta como fundamental na prática docente 

com o idoso. De acordo com Cachioni (2003, p. 34), “[…] o afeto, o carinho, a consideração e 

a solidariedade dos professores favorecem sua aceitação no grupo e ajudam, 

significativamente, no desenvolvimento dos trabalhos e na elevação da auto-estima dos 

idosos; os idosos quando valorizados, são altamente produtivos e criativos”. Em um primeiro 

momento, considerar a afetividade como característica importante na prática docente com 

idosos pode soar estranho, algo como uma forma de “romantizar” a prática, mas ao 

refletirmos sobre as reais condições dos idosos no Brasil e a relação de exclusão educacional 

vivida por eles ao longo de muitos anos, encontrar afeto na escola torna-se sinônimo de 

aceitação e inclusão. 

Percebe-se que o docente para atuar com os idosos necessita de formação específica. 

Por ser um grupo diferenciado a prática com eles também deve ser diferenciada, adequada às 

suas necessidades e interesses, portanto a prática está diretamente ligada à formação desse 

profissional. Inserir nos cursos de formação para professor – pedagogia ou licenciaturas – 

disciplinas que abordem essa faixa etária e principalmente dê a base de como ensinar para eles 

considerando o seu modo de aprender, seu desenvolvimento cognitivo entre outras 

particularidades é de extrema importância nos dias de hoje. Sabe-se que a presença do idoso 

em sala é reflexo principalmente do aumento destes na sociedade, o que pode ser classificado 

como um fenômeno novo, mas assim como em outras diversas áreas onde o idoso tem 

transitado, eles precisam ser inseridos e considerados rapidamente, pois já estão ocupando os 

bancos escolares e talvez por não encontrarem o que buscam ou um ambiente que o 
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proporcione a aprendizagem adequada, estão saindo também. De acordo com Peres (2010), 

citando Gadotti (2000),  

 
Os altos índices de evasão dos programas de EJA são atribuídos, 

frequentemente, a fatores relacionados à vida pessoal, social e profissional 

dos alunos, mas raramente são associados à inviabilidade estrutural e 

metodológica dos programas, à sua ineficiência como alternativa 

educacional, à sua desconsideração da heterogeneidade dos participantes e 

do desprezo pelos seus conhecimentos acumulados ao longo da vida e, ainda, 

como consequência do tradicional descaso do poder público e de muitos 

educadores para com a EJA (GADOTTI, 2000 apud PERES, 2010, p.67).     
 

 Sendo assim, o ideal seria que mudasse o foco do olhar e principalmente buscasse 

meios para que os índices apresentassem mudanças. O parecer da EJA garantiu o acesso à 

educação para os idosos, contudo, mais que acesso eles precisam de qualidade. Sendo assim, 

como parte da oferta de uma educação com qualidade, um profissional devidamente formado 

para atender as demandas desse público contemplará esse objetivo, proporcionando 

aprendizagem, inclusão e a permanência.   
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4 A PERMANÊNCIA DE IDOSOS NA EJA: UM NOVO OBJETO DE ESTUDO? 

             

A permanência escolar tem se configurado como um novo objeto de estudo e pode se 

dizer que existe um paradoxo entre essa nova temática e a evasão. Ao contrário das pesquisas 

que têm como foco o objeto evasão as pesquisas norteadas pela permanência tendem a 

apontar em seus resultados indicativos que proporcionam um olhar positivo frente à questão 

suscitada. Sendo assim, pesquisar a permanência de idosos na EJA é buscar por indicativos 

que podem ser replicados em outras realidades semelhantes, adequando cada vez mais as salas 

da EJA com o que faz o idoso continuar estudando. Diante de resultados positivos e que 

podem ser desenvolvidos por meio das Políticas Públicas, por exemplo, a tendência é que o 

objeto de estudo que ainda está em construção se estabeleça no meio acadêmico como meio 

das pesquisas com o olhar voltado para a permanência proporcionarem mudanças 

significativas na educação.       

 

4.1 Paradoxos entre os estudos de evasão e permanência escolar 

 

 A evasão escolar na EJA é uma temática constante em muitos estudos no meio 

acadêmico ao passo que à permanência não é dada tamanha importância. Busca-se muito 

elencar os fatores que levam o aluno a evadir, contudo, o que faz o aluno permanecer ainda é 

muito pouco considerado.  Movidos por essa constatação Carmo e Carmo (2014) se 

questionam  

 

[…] por que são encontrados tão poucos estudos exclusivos sobre a 

permanência escolar, se desde a LDBEN n. 9394 de 1996, em seu Art. 3º 

Inciso I, ela está legitimada institucionalmente pelo “princípio da igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola”? E na direção 

contrária, por que tantos trabalhos popularizaram a expressão “acesso e 

permanência na escola” como se fosse uma palavra composta de significado 

único, sem dar visibilidade especificamente à permanência? E finalmente, 

por que a visibilidade dessa expressão não interessou a academia por mais de 

uma década (após 1996) e a da evasão escolar sim, se esta última não consta 

em qualquer artigo da LDBEN vigente? (CARMO; CARMO, 2014, p. 3). 

 

               

            Percebe-se que para os autores, não há razão em pesquisar a evasão quando o que 

aparece na lei é a permanência. Os esforços que são feitos para encontrar os motivos que 

levam o aluno a deixar o curso se findam nos resultados, pois normalmente conclui-se que o 

aluno saiu/desistiu porque precisou trabalhar. Dessa forma, a questão não deve ser “por que 



69 
 

 
 

saiu?” e sim “por que permanece?”. Ao voltar o olhar para permanência, os resultados podem 

gerar intervenções positivas, pois como é frisado pelos autores, a garantia de acesso não 

garante a permanência.   

Partindo dessa “nova questão” e buscando novos resultados diferente do que já se 

sabia sobre os motivos que fazem o aluno sair/deixar o curso é que trabalhos como os Lenskij 

(2006), Santos (2007), Gusmão (2010), Mileto e Carmo (2010), Nunes (2010), Zago (2010), 

Noro (2011) e Oliveira (2011) entre 2006 e 2011, manifestam em suas pesquisas essa “ruptura 

positiva” de forma dispersa, territorialmente e institucionalmente no Brasil. Por exemplo, em 

sua dissertação intitulada de “No mesmo barco, dando força, um ajudo o outro não desistir: 

estratégias e trajetórias de permanência na Educação de Jovens e Adultos” Luis Fernando 

Monteiro Mileto optou por romper com o que era uma constante e pesquisou sobre os 

diferentes fatores que incidiam sobre a decisão de jovens e adultos em permanecer no 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) situado em uma escola da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. Carmo e Carmo (2014), por sua vez, ao se depararem com a discrepância 

quantitativa entre os trabalhos que faziam referência à permanência, a partir do dossiê sobre 

“A permanência escolar na Educação de Jovens e Adultos: proposta de categorização 

discursiva a partir das pesquisas de 1998 a 2012 no Brasil” concluem que no recorte de 15 

anos apenas 31 publicações abordavam a permanência, direta ou indiretamente, dos sujeitos 

alunos de EJA. Assim como Mileto (2009), estes trabalhos podem ser considerados 

“excursões solitárias” em águas antes nunca navegadas. Sem uma literatura base, optou-se por 

um novo olhar, um olhar mais positivo para os movimentos da educação popular. 

Suscitando a hipótese que há uma diferença epistemológica significativa em voltar o 

olhar para o aluno que fica, é que pesquisadores como Carmo, Mileto, Noro, entre outros, têm 

colocado em voga a temática permanência no Brasil. Reunidos com um mesmo propósito, os 

autores afirmam que “promover a permanência” não tem o mesmo sentido que “combater a 

evasão”, nem se aproxima de uma substituição ideológica de nomenclatura. Acredita-se sim, 

que evasão e permanência são indissociáveis, entretanto, não são faces de uma mesma moeda.  

  Em ensaio onde são apresentadas reflexões sobre metadiálogos escritos a partir dos 

diálogos que ocorreram no “I Colóquio Nacional sobre a Permanência Escolar: que qualidade 

de ensino para jovens, adultos e idosos?” em outubro de 2014, Carmo e Silva (2016), partindo 

do que foi discutido no evento, concluem que a evasão escolar pode ter se configurado em um 

objeto “saturado”, “apodrecido” e “sociomediático”. Por meio de Charlot (2000) os autores 

dizem que “Certos objetos do discurso social e dos meios de comunicação de massa têm 
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adquirido tamanho grau de evidência, que os pesquisadores correm o risco de deixar-se 

enganar. Assim acontece, por exemplo, com a ‘exclusão’, ‘a crise do ensino’ ou o ‘fracasso 

escolar’” (CHARLOT, 2000, p. 13 apud CARMO; SILVA, 2016, p. 65). De forma genérica, 

esses “objetos de estudo” a tudo respondem e nada dizem. Usando como exemplo o “fracasso 

escolar”, Charlot (2000) afirma que “A noção de fracasso escolar se tornou tão extensa, que 

uma espécie de pensamento automático tende hoje a associá-lo à desigualdade social, à 

ineficácia pedagógica dos docentes, à imigração, ao desemprego, à violência, à periferia” 

(CHARLOT, 2000, p. 14 apud CARMO; SILVA, 2016, p. 67). Para os que estavam presentes 

na reunião, algo semelhante aconteceu com a evasão, esta se tornou a síntese de diversos 

acontecimentos que ocorrem com os jovens, adultos e idosos que frequentam a modalidade 

EJA e por isso tornou-se “frágil como categoria para pensar como jovens e adultos lidam com 

suas realidades para prosseguir sua trajetória de escolarização” (CARMO; SILVA, 2016, p. 

54). 

            Dessa forma, partindo da diferença quantitativa absurda entre as pesquisas sobre 

evasão e permanência, comparado com o que é posto na lei e a percepção de que descobrir os 

motivos que levam o aluno a sair tornou-se frágil e vago, é que se tem apostado na temática 

permanência escolar como um “novo fôlego” nas pesquisas sobre educação no Brasil em 

qualquer que seja o nível, visto que apesar de tal discussão ter emergido na modalidade EJA 

de ensino, o fenômeno e principalmente os resultados das pesquisas podem refletir na 

formulação de políticas públicas em qualquer modalidade e/ou nível de ensino, seja em 

instituições públicas ou privadas.  

          Na América do Norte, por exemplo, Vicent Tinto estuda a permanência no ensino 

superior. Na maioria de seus trabalhos, o termo aparece como retention traduzido ao pé da 

letra como “retenção”, embora o sentido seja o mesmo de permanência e não o de reprovação 

como no Brasil. As pesquisas do autor, desde 1975, buscam respostas para questões como “o 

que deve ser feito para melhorar ainda mais a eficácia do nosso trabalho em prol do aumento 

da persistência/permanência de alunos?” (TINTO, 2005, p. 2). Partindo também do grande 

número de estudos cujo foco era somente a evasão, onde era posto que os alunos que 

falhavam e não as intituições, responsabilizando o aluno pela evasão, Tinto propõe em seu 

livro “Leaving College”, em 1987,   

 

Ao invés de contradizer existentes teorias da evasão do estudante, a contenda 

é de que a perspectiva descrita aqui acrescenta uma nova dimensão à nossa 

compreensão do processo de evasão – uma que destaca as variadas 
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dificuldades que os indivíduos enfrentam ao longo do tempo na tentativa de 

permanecer na faculdade (TINTO, 1988, p. 439).  

 

              A partir de seus estudos, Tinto concluiu que a permanência, na verdade, é resultado 

de um processo.  São vários fatores que incidem sob aluno e estes o levarão ou não, a 

continuar e concluir o curso. Percebe-se, assim, o movimento na permanência.  

No Brasil, a ideia de movimento também tem sido recorrente entre os que se 

propuseram debruçar e “dismistificar” o enigma da permanência. Não pretende-se chegar a 

um conceito rígido, como é observado na fala da professora Jane Paiva ao dizer no Colóquio 

I, que a proposta é “[...] pensar o conceito de permanência, não no sentido de cristalizar o 

conceito, mas uma ideia de conceito mutável, para uma escola supostamente ideal” (PAIVA, 

2014 apud CARMO; SILVA, 2016, p. 62). Os estudos sobre permanência na educação têm 

como objetivo romper com os paradoxos entre os estudos de evasão e permanência escolar e, 

sobretudo, refletir e escrever sobre o direito à qualidade na educação.  

 

4.2 O enigma dos fatores que contribuem para a permanência  

 

 Pesquisando especialmente sobre o primeiro ano dos cursos universitários, visto que 

outras pesquisas apontam que é nesta etapa onde estão os maiores índices de evasão, Tinto 

identificou que a permanência dos alunos no ensino superior está ligada a três grandes etapas 

ou passagens: a separação, a transição e a incorporação. Tomando como base o clássico 

estudo do antropólogo holandês Van Gennep – “Os Ritos de Passagem” – Tinto cria a sua 

teoria.  

Para o autor, a primeira etapa – separação – “[...] exige que os alunos se desassociem, 

em vários graus, da participação nas comunidades anteriores, mais tipicamente aquelas 

associadas com seu ensino médio e sua residência” (TINTO, 1987, p. 443). É muito comum 

nos EUA que o jovem universitário more no campus da instituição, portanto, ao fazer essa 

mudança ele se separa de suas raízes, costumes e referências. A passagem pelas “dores da 

separação” varia de indivíduo para indivíduo e pode interferir na permanência deste. Na 

segunda etapa – transição – é o momento em que o jovem está se desligando do velho e 

começando a se conectar com o novo. Segundo Tinto,  

 

Tendo começado o processo de se separar do passado, os novos alunos ainda 

têm de adquirir as normas e padrões de um comportamento adequado para a 

integração nas novas comunidades da faculdade. Eles ainda não 
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estabeleceram os laços pessoais que fundamentam a participação na 

comunidade (TINTO, 1987, p. 444).       

 

 Por ainda estar em processo de, os alunos ainda não estão presos ao passado e nem 

totalmente adaptados ao presente e futuro. Para o autor, essa fase pode causar confusão e 

sensação de estar deslocado, o que pode também levá-lo a não permanecer no curso. 

Entretanto,  

 

[…] alguns alunos vão permanecer mesmo sob condições adversas enquanto 

outros vão evadir mesmo sob um estresse mínimo. O fato inevitável é que 

alguns alunos não são capazes de encarar as tensões da transição porque eles 

não estão suficientemente engajados aos objetivos da educação e/ou à 

instituição na qual eles primeiramente ingressaram. Outros, no entanto, estão 

tão comprometidos com os objetivos que eles vão fazer praticamente 

qualquer coisa para permanecer (TINTO, 1987, p. 445). 

 

Percebe-se que nesta fala o autor associa a permanência à força de vontade, aos 

objetivos pessoais e desejos do próprio indivíduo. Sendo ele, independente da situação, o 

responsável por escolher ficar. Movido pelos seus sonhos, metas ou outros sentimentos, nem 

as situações adversas o fazem desistir.  

Na terceira e última etapa, a de incorporação, é o momento do aluno se integrar a nova 

comunidade. Ao estabelecer vínculos com a instituição, outros alunos e professores, a 

sensação de isolamento e confusão do período de transição passa e o jovem universitário 

passa a se sentir parte da comunidade. Tinto afirma que para auxiliar nesse processo, são 

oferecidos mecanismos formais e informais, como os programas de orientação. Contudo, por 

serem normalmente apenas por um curto período de tempo e alguns alunos não conseguirem 

estabelecer vínculos integradores sozinhos, as chances de estes alunos evadirem são grandes 

(TINTO, 1987, p. 447). Em síntese, pode-se dizer que “vencidas” essas etapas, o jovem 

universitário tende a permanecer e principalmente concluir o curso.   

           A relação que é feita por Tinto entre incorporação e permanência, Reis (2009) faz de 

forma semelhante entre o reconhecimento social e o ato de permanecer no seu trabalho sobre 

a permanência de estudantes negros no Ensino Superior. Entendendo a permanência como um 

continuum Reis (2009) diz que  

  

Permanecer não pode ser entendido aqui, como o simples ato de persistir 

apesar e sob todas as adversidades, mas a possibilidade de continuar estando 

dentro; estando junto; estando “in”. Já que segundo Kant, só pelo 

permanente recebe a existência, nas diferentes partes da série sucessiva do 
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tempo, uma quantidade que se denomina duração. E esta duração implica em 

um reconhecimento também pelo outro (REIS, 2009 apud CARMO; 

CARMO, 2014, p. 10).        

 

          Para a autora, existe a permanência simbólica e a permanência material e o 

reconhecimento tem ligação com o primeiro termo, pois “Ser reconhecido, ser visto pelo outro 

é a condição da existência simbólica: ‘eu só existo se o outro me reconhece’. E se o outro me 

reconhece como legítimo, aumentam as minhas chances de fazer parte, de estar junto” (REIS, 

2009 apud CARMO; CARMO, 2014). Percebe-se que, assim como Tinto, a autora acredita 

que os vínculos criados com a instituição, o outro e os professores podem ser determinantes 

na permanência. Entretanto, junto a Tenório (2009), Reis afirma que ao não ter como intervir 

de forma integral sob essas redes, sob esses fatores de permanência simbólica, que as 

políticas públicas educacionais falham na garantia da permanência (REIS; TENÓRIO, 2009 

apud CASTELANO; PESSANHA, 2016, p. 204). Assegura-se a permanência material por 

meio do acesso, material escolar, transporte e a alimentação, mas não é possível garantir o 

clima escolar, por exemplo, fator apontado por Seu Antunes (71 anos) como determinante 

dele estar na escola há 5 anos. Ao longo da conversa ele diz que  

 

“(Estou há 5 anos aqui)  Porque o ambiente aqui é bom.” (Antunes, 71 

anos).  

 

           Mas, o que seria um “ambiente bom?” O que é preciso acontecer ou ter na escola para 

que o ambiente seja considerado bom para os idosos? Pois, considerando que para estabelecer 

um julgamento entre o que é bom ou o que é ruim parte-se sempre de uma referência, um 

comparativo, então o que é julgado como bom para os idosos pode não ser para o jovem, é 

que se torna importante pesquisar os motivos que compõe o enigma da permanência.    

 

4.3 A especificidade da permanência para o idoso: o enigma da longevidade escolar          

 

De acordo com o professor Osmar Fávero, quando se fala sobre pertencer e 

permanecer na EJA em relação aos idosos, é possível dizer que eles “têm uma força específica 

para estar lá, não é a certificação não, e não é só o grupo também, eles voltam à escola porque 

a escola fez falta na vida deles. É outro tipo de pertencimento na EJA” (FÁVERO, 2014 apud 

CARMO; SILVA, 2016, p. 61). Como apontado pelo autor, o idoso não vai em busca de um 

certificado, há muitos outros motivos que o fazem retornar para a escola, em especial a 
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tentativa de preencher uma lacuna existente em sua história de vida. Nesse sentido, 

proporcionar o sentimento de “fazer parte (de)” integrante da escola torna-se imprescindível 

como garantia de permanência para essa parcela tão representativa atualmente na população, 

pois ao não encontrar motivos para ficar, eles saem e legitimam o pensamento de que “a 

escola não é para mim”. Ao passo que, ao encontrarem motivos para permanecer, eles ficam 

até que algo maior os “obriguem” a deixar o espaço escolar, como alguma doença, a não 

identificação mais com a comunidade escolar e etc. 

Pesquisando cinco mulheres idosas na EJA, Braga (2010) observou que mesmo as 

adversidades não as levam a desistir de estudar, pelo contrário, as impulsionam. Creditando a 

permanência ao “enigmático” ambiente escolar, a autora diz que “[...] a acolhida que estas 

alunas encontram na escola faz com que se sintam mais à vontade no ambiente escolar e isso 

facilita a permanência na escola” (BRAGA, 2010, p. 19). 

 Também pesquisando mulheres que voltaram estudar depois de atingir a Terceira 

Idade, Sarreta (2011) observou que a escola para as 14 entrevistadas tem um significado 

maior do que apenas aprender ler e escrever. Depois de tanto tempo tendo sua vida restrita ao 

convívio familiar, estar na escola em contato com outras pessoas é sinônimo de alegria e 

prazer. De acordo com a autora, 

 

Esse movimento de sair de casa e voltar a estudar aos 60 anos é repleto de 

significados. Para muitas é vontade de ler e escrever; para outras é a fuga da 

solidão; para outras é a convivência. Sob esse aspecto, a escola torna-se para 

essas alunas um lugar tanto para a aprendizagem quanto para o encontro com 

pessoas da mesma idade, com as mesmas histórias de vida e, com os jovens. 

Nesse contexto, essas alunas desfrutam e partilham as mesmas salas de aula, 

corredores, pátio, tornando, dessa maneira, a escola num lugar de construção 

de uma qualidade melhor de vida (SARRETA, 2011, p. 322). 

   

Praticamente como um resgate a um tempo perdido, os idosos buscam vivenciar tudo o 

que foram privados na infância ou ao longo da juventude na escola. Sem a cobrança social e 

até pessoal da obtenção de um certificado para buscar por um emprego ou ingressar em outro 

nível de ensino, o espaço escolar para o idoso se configura como um ambiente leve, quase que 

como um ambiente de lazer. Para muitos deles, o prazer de estar estudando é tanto que basta, 

a oportunidade de aprender e frequentar o espaço escolar é considerado um privilégio e os 

fazem ficar, ficar, ficar... Como é posto na fala do Sr. Antunes a seguir por ter sido obrigado a 

avançar de turma, pois além de já saber ler e escrever estava ao longo de cinco anos na mesma 

classe. 
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“[...] nós não estamos aqui pra mais nada, eu não quero ser doutor, nem ser 

professor, estou aqui mais pra aprender mais um pouco...” (Antunes, 71 

anos). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a longevidade escolar para o idoso tem outra 

conotação. Em pesquisa realizada sobre a longevidade escolar, Silva, Paes e Carmo (2016) 

constataram que as 41 produções encontradas nos bancos de dissertações e teses das 

universidades da região Sudeste a partir da expressão “longevidade escolar” além de não 

apresentarem uma definição conceitual para o termo, o caracterizam como uma trajetória 

escolar com êxito, o término do ensino médio e/ou o acesso ao ensino superior. Nota-se que 

as três conclusões fazem referência a um fim, a um encerramento de ciclo, e como foi visto, 

para o idoso este fim “não existe”. Pelo contrário, enquanto puderem e as condições 

permitirem, frequentarão o espaço escolar com prazer. Não importa por quantos anos e sim os 

benefícios e alegrias vivenciadas ali. Na verdade, justamente por ser um “ambiente bom”, é 

que alguns deles podem não querer avançar no que diz respeito à série cursada, a ideia é 

permanecer junto da mesma turma, do mesmo professor, isto é, daquilo que o faz bem. 

Como resposta pela longa permanência, estarem na escola convivendo com outras 

pessoas, aprendendo a ler e escrever, fazendo contas e conversando sobre assuntos diversos, 

os idosos, como foi visto, melhoraram sua qualidade de vida e usufruem da chamada “melhor 

idade”. Além do mais, estar na escola faz com que conquistem o reconhecimento social, 

porque quando os saberes são ensinados para o idoso de forma a atender suas expectativas e 

necessidades, o empodera, permitindo o resgate de sua identidade e autoestima. Portanto, a 

longevidade escolar para o idoso não se configura como um problema, não para ele.  
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5 METODOLOGIA   

 

O presente trabalho caracterizou-se como um estudo exploratório, segundo Babbie 

(2005), baseada em uma pesquisa de campo que buscou observar, registrar e coletar dados 

que respondessem as duas perguntas que regem este trabalho: o que leva o aluno idoso a 

retornar/iniciar os estudos e o que o faz permanecer?   

Para tanto, seis estudantes com 60 anos ou mais que frequentavam a modalidade EJA 

de uma escola pública municipal localizada na zona rural de Campos dos Goytacazes – RJ 

foram observados e entrevistados por meio do método da conversa (MENEGON, 2004) e os 

dados obtidos foram analisados por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). A seguir, 

serão apresentados os processos da pesquisa, um panorama da escola e os idosos estudantes 

que foram os sujeitos deste trabalho.          

 

5.1 Processos da pesquisa  

 

  A opção por uma escola na zona rural não estava definida na concepção deste trabalho, 

pode-se dizer que os rumos da pesquisa me levaram até ela.  

Partindo da ideia que o campo seria realizado na rede municipal de ensino visto que é 

ela a responsável pelos anos iniciais da EJA, a busca pelo lócus e sujeitos da pesquisa foi 

iniciada no primeiro semestre de 2016. Para saber quais e quantas escolas da rede ofertavam a 

modalidade de ensino, foi solicitado de forma verbal a uma funcionária do município que atua 

na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SMECE) de Campos dos 

Goytacazes – RJ uma relação das instituições da rede com a EJA. Sob posse dessa relação 

com os nomes das escolas e contatos, algumas foram visitadas e com outras foi feito contato 

via telefone a fim de descobrir se havia idosos na escola. O interesse não estava somente na 

matrícula, era preciso que eles estivessem frequentando as aulas. Na maioria das escolas 

visitadas/contatadas, apesar da recepção por meio das secretárias e diretoras ser positiva, ao 

saberem do motivo do contato o discurso era sempre que no passado até existia idosos 

matriculados na EJA, mas nos dias atuais a modalidade estava com mais jovens e alguns 

adultos. Considerando que o número de idosos analfabetos é bastante alto no país (IBGE, 

2011) fica o questionamento de porque os que frequentavam as escolas não permaneceram e 

os que “precisam” não procuram por elas.  

  Em uma escola em específico, localizada na região central de Campos – RJ, foi 

permitido pela secretária que as pastas das matrículas onde continha o ano de nascimento dos 
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alunos fossem olhadas e analisando as fichas constatou-se a “juvenilização da EJA”, pois 

havia muitos alunos nascidos entre 1990 e os anos 2000. Percebeu-se ao longo deste 

levantamento para a escolha do lócus que os adultos e idosos não são a maioria do público da 

EJA e a cada ligação ou visita realizada, a “realidade encontrada” intrigava mais.  

De um total de 27 escolas, somente duas confirmaram a matrícula e frequência de 

idosos: uma localizada um pouco afastada do centro da cidade e a de Tocos, na zona rural. Na 

primeira escola, apesar da boa recepção pela direção e pelas profissionais que trabalhavam na 

secretaria, a professora da turma que continha mais idosos não se mostrou muito interessada 

em ter sua aula observada. Diante da resistência da professora, percebi que ia ser difícil 

realizar a pesquisa ali. Em Tocos, por sua vez, apenas uma turma apresentava idosos. Após 

conversar pessoalmente com a direção da escola e ter todo o apoio e autorização para a 

realização da pesquisa, foi solicitado que a docente da classe fosse questionada se não teria 

problema ter sua aula observada. Dada a “liberação”, o período de observação foi iniciado e 

durou cerca de um mês.  

Ao longo desse tempo o cotidiano escolar de seis estudantes idosos (dois regulares e 

quatro ouvintes) que frequentavam as aulas foi observado, assim como a estrutura da escola, 

resultando em anotações. Aos poucos, tanto eles quanto a professora foi se acostumando com 

a presença de um pesquisador em sala, fazendo com que houvesse integração e ao mesmo 

tempo foi possível dar sequência na “invisibilidade” de estar naquele ambiente. Pode se dizer 

que essa etapa da pesquisa foi fundamental para a etapa seguinte: as entrevistas.  

Durante a observação, foi comentado que em um dado momento entrevistas seriam 

realizadas, portanto a aceitação aconteceu de forma natural. Contudo, como essa segunda 

etapa da pesquisa não foi realizada logo na sequência do término da observação, ao retornar 

para a escola tive a surpresa de encontrar somente dois dos seis alunos pesquisados em sala. 

No caso, somente os dois alunos que eram regulares.  

Conversando com a professora, esta disse que os demais tinham sido “impedidos” de 

frequentar a turma como ouvintes pela coordenação da Secretaria Municipal e por isso a 

direção da escola teve que encaminhá-los para a sala referente à VII Fase, porém, por ter 

muitos jovens nessa outra turma eles tinham parado de ir à escola. Após relatar o fato ao 

orientador concluiu-se que tal acontecimento era também dado do trabalho e o retorno para a 

escola foi feito. Uma vez na escola, pediu-se aos alunos que estavam frequentando para que 

caso encontrassem os demais colegas na rua, que era para avisar que as entrevistas iam ser 

realizadas. Para minha surpresa – e alívio –, no dia seguinte e no horário da aula Sr. Antunes 
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compareceu na escola para ser entrevistado seguido do casal Sra. Alba e Sr. Nilo e no 

segundo dia Sra. Sônia também foi à escola. Foram três dias dedicados a esta segunda etapa, 

pois por volta das 20h/20h30 a aula já tinha terminado ou a escola estava vazia para ser 

fechada. Ao fim do terceiro dia, a professora da turma disse que a direção da escola, diante do 

apelo dos idosos em querer estudar na classe que estavam acostumados, tinha assumido a 

responsabilidade perante a Secretaria em mantê-los na instituição como ouvintes e com isso 

ela aguardava o retorno deles.   

 

5.1.1 Método da Conversa  

 

As entrevistas individuais foram realizadas utilizando o método da conversa. De 

acordo com Menegon (2004) “Conversar é uma das maneiras por meio das quais as pessoas 

produzem sentidos e se posicionam nas relações que se estabelecem no cotidiano”. Ainda de 

acordo com a autora “[...] dependendo da informalidade da conversa, os participantes 

desvinculam-se de linguagens ligadas a estratos sociais específicos” (MENEGON, 2004, pp. 

216- 223). Ao abordar a história da conversa, Mattos (1998) estabelece a diferença existente 

entre falar sobre o quotidiano e a fala do quotidiano. Segundo a autora, falar sobre o 

quotidiano é falar do presente, sendo o quotidiano o conteúdo da conversa. No caso da fala do 

quotidiano, este aparece como “pano de fundo” do ato social de conversar. Neste caso  

 

A história da conversa vai ser responsável, tanto ao atualizar os 

conhecimentos como ao retomá-los, por instituir as pessoas como 

interlocutores, como sujeitos de discurso. E esses sujeitos, justamente porque 

incluídos na história da conversa, são “sujeitos com memória”, que retomam 

as conversas e as desenvolvem no seu dia-a-dia. A retomada é de dados 

memorizados socialmente e, assim, apesar do novo revestimento, apesar de 

aparecerem como construídos pessoalmente por cada sujeito em sua vida 

diária, ecoam na memória do sujeito, nessa sua “memória social” (MATTOS, 

1998, pp. 30-31).  

 

Sendo assim, a justificativa da escolha por essa metodologia é que por se tratarem de 

idosos, eles são indiscutivelmente “sujeitos com memória” que ao compartilharem 

semelhanças como a faixa etária e o lugar onde vivem representam uma “memória social”. 

Isto é, o grupo pesquisado apesar de apresentar individualidades, compartilha de um mesmo 

“pano de fundo”. 

 Dando-lhes o direito da fala por meio da conversa, muitas dessas memórias puderam 

ser despertadas e histórias das suas experiências pessoais e educacionais foram contadas sem 

muitas interrupções ou perguntas pré-formuladas, resultando em um material rico para ser 
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analisado. A partir da frase “Vamos conversar sobre a escola, sua vida na escola”, cada idoso 

pôde realizar uma espécie de retrospectiva e dali em diante, de acordo com cada entrevistado, 

algumas intervenções foram feitas a fim de atingir os objetivos desta pesquisa.  

As conversas/entrevistas foram realizadas na própria escola em uma sala da educação 

infantil liberada para o uso pela direção. Quatro dos seis idosos foram entrevistados 

individualmente, mas o casal Sra. Alba e Sr. Nilo entrou na sala juntos e estavam com horário 

para ir a igreja, portanto, optou-se por entrevistá-los juntos, sendo que um falou primeiro e 

depois o outro para estabelecer essa separação nos dados e não prejudicar a análise. Pela 

proposta ter sido conversar sobre as memórias escolares deles com a cautela somente para que 

não desviassem muito da temática, alguns desenvolveram mais suas falas e outros menos, o 

que resultou em entrevistas com duração entre 10min e 1h20min. Em sequência, todo o 

material foi transcrito e analisado por meio do método de Análise de Conteúdo.  

 

5.1.2 Análise do Conteúdo  

 

 A Análise do Conteúdo (AC) foi desenvolvida e utilizada nos Estados Unidos por 

cerca de 40 anos a partir do início do século. H. Lasswell, fazendo análise de imprensa e 

propaganda por volta de 1915, aparece como o primeiro nome na história da AC.  

De acordo com Laurence Bardin (2011), os departamentos de ciência políticas dos 

EUA foram importantes para o desenvolvimento do método e foi no final dos anos 1940-1950 

que regras de análises foram elaboradas por E. Berelson com o auxilio de P. Lazarsfeld. Em 

seu livro, a autora expõe a definição dada por Berelson na época que disse que “A análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 2011, p.24). 

Ainda de acordo com a autora, essa concepção foi posta em questão e completada por 

trabalhos posteriores desenvolvidos no país “de origem”.  

Abordando a expansão do método, Laurence aponta o surgimento da “primeira 

geração de computadores” em 1944 seguida pela “segunda geração” em 1960 como algo 

benéfico para a prática da análise do conteúdo, pois o tratamento informático permite a 

assimilação rápida dos dados e a realização de testes estatísticos, o que era praticamente 

impossível de fazer manualmente. No período entre 1960 e início dos anos 1970 também há o 

aumento do interesse pelos estudos sobre a comunicação não verbal e a constatação da 

inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos. Esses três fenômenos, segundo a autora, 

afetaram a investigação e a prática da análise do conteúdo (BARDIN, 2011).  
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Podendo ser utilizada em pesquisas de várias áreas, Bardin (2011, p. 37) diz que  

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 

por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 

muito vasto: as comunicações.  

 

Constituída por três fases, (1) a pré-análise, (2) a exploração do material e (3) o 

tratamento dos resultados, inferência e a interpretação, pode-se dizer que utilizar a análise de 

conteúdo é investigar a partir do material escrito/transcrito que se tem em mãos. Realizando 

inferências compreende-se o conteúdo por meio do que está expresso no texto.  

A primeira fase, a pré-análise, é o momento para organizar o material que será 

investigado. Sendo assim, as entrevistas que já estavam transcritas foram lidas, assim como 

tudo o que foi anotado ao longo da observação. Esta etapa é chamada de leitura flutuante por 

Bardin (2011), é o primeiro contato com o material. De acordo com a autora a “atividade 

consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto 

deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2011, p. 126).  Ao ler e reler 

todo o material, novas observações são feitas e o conteúdo torna-se conhecido e próximo a 

você.  

Lendo as entrevistas foi possível perceber que ao falarem do histórico escolar deles 

muitas falas se relacionavam com o assunto família, escola na infância, trabalho, religião, 

entre outros grandes grupos. Para visualizar esses temas, a cada um foi atribuído uma cor e os 

fragmentos semelhantes foram coloridos. Isto é, todas as falas que faziam referência à família, 

em todas as entrevistas, foram coloridas de rosa na ferramenta Word. Estes recortes feitos no 

texto resultaram em categorias e tal processo faz parte da segunda etapa, a exploração do 

material.  No caso deste trabalho, foram criadas categorias temáticas, pois as falas foram 

reunidas por fazerem referência a temas semelhantes.  

Na sequência, em uma planilha do Excel, oito colunas foram criadas representando 

cada tema categorizado, sendo elas: (1) escola x infância, (2) leitura e escrita, (3) escola x 

adulto/idoso, (4) família, (5) sobre a escola/turma pesquisada, (6) passado, (7) trabalho e (8) 

religião. A partir dessas categorias iniciais, chegou-se a categorias intermediárias, como por 

exemplo, a “escola x adulto/idoso”. Analisando as falas reunidas na referida categoria, 

percebeu-se que algumas faziam referência a quando aconteceu o retorno, onde ocorreu, os 

motivos que levaram a retomarem a escola, etc. Sendo assim, partindo da semelhança entre as 
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falas novas colunas foram criadas resultando nas categorias finais que serão apresentadas e 

analisadas no capítulo que segue. O Quadro 2 ilustra a formação das oito colunas 

mencionadas: 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Escola x 

Infância 

Leitura e 

Escrita 

Escola x 

Adulto/Idoso 
Família 

Escola/Turma 

Pesquisada 
Passado Trabalho Religião 

Quadro 2 – Representação das categorias temáticas elaboradas 
Fonte: Dados da pesquisa/ Elaborada pela autora 

 

Vale ressaltar que por algumas conversas terem sido longas, nem todas as falas e 

categorias temáticas serão abordadas separadamente na análise. Algumas informações obtidas 

tanto na entrevista como ao longo da observação, como em relação à composição familiar, 

estado civil e/ou quantidade de filhos, por exemplo, serão apresentadas no tópico 6.3 deste 

capítulo, cujo título é “Atores da Pesquisa”.  Algumas falas dos pesquisados também serão 

expostas com a formatação “itálico” e recuadas para destacá-las e a fim de resguardar a 

identidade dos pesquisados, estes serão identificados por nomes fictícios.       

 

5.2 O panorama escolar 

 

A pesquisa aqui descrita foi realizada em uma escola pública municipal localizada em 

Tocos, zona rural de Campos dos Goytacazes – RJ. Por ser zona rural, assim como acontece 

em localidades mais distantes, não há muitas unidades municipais de ensino, sendo esta uma 

das somente duas que tem na cidade. Funcionando em tempo integral, com turnos diurnos, 

vespertinos e noturnos, a Escola Municipal Getúlio Vargas, que foi reformada recentemente, 

possui construção linear, salas de aula ventiladas, um pequeno jardim rodeado de bancos no 

centro da escola e um refeitório amplo, o que faz classificá-la como uma instituição com boa 

infraestrutura. Tanto pela manhã como à tarde, é oferecido desde a educação infantil até o 5° 

ano do Ensino Fundamental. Já no turno da noite funciona somente a modalidade EJA de 

ensino. São três turmas de Educação de Jovens e Adultos, divididas por fases, porém todas 

multisseriadas. É importante destacar que tal realidade é muito comum devido à falta de 

professores na rede e (argumento usado como justificativa) o baixo número de alunos.  

A turma pesquisada tem um total de 16 alunos, sendo que 2 mulheres e 4 homens são 

idosos com idades que variam entre 60 e 83 anos. A composição da turma determinou sua 

escolha. Nela há alunos matriculados da Fase I a Fase V e é considerada por eles e pela escola 
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a “turma da alfabetização”. Entretanto, nela tem tanto alunos que de fato estão nesse nível 

quantos alunos que já deveriam estar em turma mais avançada como Sra. Sônia (83), Sr. 

Antunes (71), Sra. Alba (63) e Sr. Nilo (60). Esses quatro idosos já sabem ler, escrever e fazer 

operações matemáticas como subtração, soma e multiplicação, o que faz com que eles não 

devessem mais estar ali e sejam considerados como ouvintes pela escola. Mesmo já tendo sido 

aprovados para a próxima fase há alguns semestres, eles preferem frequentar essa turma em 

específico porque as outras têm somente adolescentes. Um discurso universal entre eles é que 

os adolescentes “gritam muito e fazem muita bagunça”, o que atrapalha a concentração, 

desestimula a estudar e até frequentar. Dessa forma, a composição da turma é de 12 alunos 

matriculados mais os 4 ouvintes, porém a frequência entre os “regulares” é mais constante 

somente entre 5 ou 6 alunos, alguns alunos não compareceram nas aulas durante o período da 

pesquisa. 

Frente essa diversidade em sala, a professora passa atividades variadas, metade do 

quadro é praticamente somente para os “ouvintes” e a outra metade para o restante da turma 

que ainda tem dificuldade principalmente na leitura e escrita, como Sr. João (64) e Sr. 

Salomão (66). Essa divisão feita no quadro se reflete no modo como eles se organizam em 

sala, sentando de um mesmo lado aqueles que já sabem ler e escrever, no caso os ouvintes, e 

do outro os demais.  

De acordo com o diário escolar da turma consultado com permissão da professora, dos 

alunos regulares que compõe esta pesquisa, Salomão está matriculado na III Fase e João na V. 

Os demais pesquisados, como supracitado, são ouvintes. Apesar dessa diferença no nível de 

conhecimento formal e divisão espacial invisível, a turma é bastante unida e ajuda muito um 

ao outro, o que é excelente para a aprendizagem. Vygotsky (1998) em suas pesquisas já 

enfatizava a importância dessa proximidade entre os indivíduos com níveis de conhecimento 

variados. A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), segundo o autor,  

 
É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes (VYGOTSKY, 1998, p. 112).  

 

Entre eles não há diferença, pelo contrário, existe um grande incentivo para a 

frequência e aprendizagem de novo conteúdo. Penso que parte desse incentivo para com o 

outro tem a ver com uma característica de localidades com população pequena ou zona rural: 

o conhecimento que eles têm uns dos outros independente da escola. Em algum momento da 
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vida, eles já se viram, trabalharam juntos ou tem um conhecido em comum. Na turma 

pesquisada em específico, por exemplo, há parentes (pai e filho; marido e mulher; irmãs), 

quase parentes (neto em comum), amigos de longa data e conhecidos da vida. Essas redes 

externas se solidificam em sala e criam um ambiente agradável. Sobre a turma e seus colegas, 

Sr. Salomão diz  

 

“Felizmente que a nossa sala é... a mão de Deus! É muito abençoada porque 

não tem bagunça [...] Eu gosto de todo mundo, porque eu trato eles bem, eles 

me tratam bem então eu não posso falar nada [...]”  (Salomão, 66 anos) 

  

Uma questão importante a ser ressaltada é que a professora que estava atuando na 

turma durante a pesquisa não era a de fato responsável por ela. Por estar solicitando sua 

aposentadoria, a docente da turma estava de licença. Contudo, perante os comentários 

presenciados, pareceu-me que os alunos preferiam a professora substituta, pois diferente da 

outra, “não falhava” e “é uma pessoa boa para ensinar”. Também baseado nos comentários, 

não é a primeira vez que a docente responsável pela turma se ausenta. Sobre o fato e as 

consequências dele, Sr. João diz que  

 

 “[...] Só o problema é essa troca, troca de professores, não é falta do colégio, 

é a professora que está perto de aposentar, aí ela vai, leva uns tempos dando 

aula [...] depois falha, pede licença, pede atestado a médico e não tem 

interesse. Aí a gente vem um dia e não tem professora, volta outro dia e não 

tem professora... aí quando ela vem, já muda tudo... só vai complicando...” 

(João, 64 anos) 

 

 

Percebe-se que o educando se incomoda com a irregularidade e a falta de 

compromisso da professora regente. Silva (2001) enfatiza a importância do professor para que 

os alunos sintam-se mais seguros, criando, assim, um ambiente de aprendizado tranquilo, pois 

a afetividade se faz presente no cotidiano. Compartilhando de pensamento semelhante, Lima 

(2000, p. 222) enfatiza que 

 

Quando se estabelecem relações de confiança na sala de aula, o aluno se 

sentirá mais à vontade para expressar suas reflexões, dúvidas, descobertas, 

participações e assim, construir seu processo de aquisição do conhecimento. 

Por outro lado, a relação problemática pode gerar sentimentos de 

insegurança, dúvida, medo e hostilidade com relação ao professor e aos 

colegas, se ele não perceber cumplicidade e respeito à sua participação, 

iniciativa, respostas e erros. 
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Sendo assim, sem a constância na presença e com a rotina de aulas desreguladas, a 

construção do saber fica dificultada, ou como diz Sr. João “só vai complicando”.  

Por cerca de um mês a rotina escolar desses idosos foi observada. Como a maioria 

ainda trabalha, eles chegam por volta das 17h30 na instituição e vão ao refeitório jantar, 

retornando depois para a sala para aguardar o início da aula. Pelos alfabetos, tabuadas, 

“decoração” da sala e as carteiras pequenas entre as maiores usadas pelos idosos/adultos, 

pode-se dizer que provavelmente pela manhã e a tarde a mesma sala era utilizada por 

crianças. A aula começava entre 18h10min e 18h30min, dependia do horário de chegada da 

professora. Constantemente a porta tinha que ficar fechada por conta do barulho no corredor, 

mas por ter dois ventiladores isso não significava um problema.  

Uma observação interessante é que eles quase não faltavam aula, tendo alguns dias e 

motivos específicos para isso. Como Sr. Salomão, que faltava toda quarta e sexta, pois era dia 

de ir à igreja. Sra. Sônia, por sua vez, faltava as terças pelo mesmo motivo ou então quando 

estava frio por conta de sua saúde. Segundo ela o médico pediu para “evitar a friagem”. Sr. 

João, em contra partida, em todo o período de observação nunca faltou. Mesmo algumas 

vezes com a aparência cansada e de sono porque “faz bico de pedreiro”, chegava no horário e 

permanecia até o final da aula.  

Com duração média entre 1h30min e 2h, a aula terminava ou porque a escola não tinha 

mais aluno, somente eles e então o inspetor vinha na porta avisar ou porque, vencidos pelo 

sono e cansaço, eles avisavam que “estava na hora de vovô dormir”.  

Ao longo do tempo disponível que tinha para ensinar, a professora passava exercício 

no quadro ou entregava folhas de atividade para otimizar o tempo, já que alguns demoravam 

um pouco para copiar. Como já anteriormente citado, sempre dois tipos de exercícios eram 

cobrados, um para uma parte da turma e outro para a outra com maior dificuldade. Muitas 

vezes, no caso de Português e Ciências, por exemplo, o texto era o mesmo, variando apenas as 

perguntas. As disciplinas trabalhadas eram Português, Matemática, Geografia, História e 

Ciências, sendo a primeira a que eles apresentavam mais dificuldade e Matemática a de maior 

facilidade. Acredito que porque a matemática, pelo menos o básico dela, a vida ensina. A 

leitura e a escrita, por sua vez, são habilidades difíceis de aprender sozinho. 

Pode-se dizer que o tempo de observação direta foi fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois pude conhecer e observar suas experiências 

educacionais na EJA de perto e também conhecê-los melhor.               
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5.3 Atores da pesquisa  

 

 Como supracitado esta pesquisa teve como protagonistas seis idosos com idades que 

variam entre 60 e 83 anos. Por meio da observação e da entrevista/conversa, foi possível 

conhecer melhor os quatro homens e duas mulheres que aqui serão descritos. 

            A começar pela mais experiente, Sra. Sônia de 83 anos. Uma senhora simpática e que 

gostava de conversar, contava muito sobre sua família e vida. Estudou pouco quando criança 

em um grupo escolar, pois por ser mulher, o pai não a deixou pegar estrada sozinha para 

estudar na cidade. Mesmo assim, aprendeu a ler ainda na infância. Com a perda do pai, teve 

que abandonar de vez o sonho de ir para a escola para trabalhar e criar os irmãos. Casou aos 

23, teve 4 filhos e ficou viúva aos 29 anos. O marido também não a deixava estudar, pois 

“mulher casa para ficar dentro de casa”. Depois dos filhos criados, com 65 anos, foi trabalhar 

como cuidadora de idosos em uma casa de família de posses da região e aos 80 anos, por meio 

de incentivos no trabalho, realiza o seu sonho de estudar em um projeto de alfabetização 

criado pelo negócio dos seus patrões, a “Usina de Letras”.   

 Muito religiosa, sua frequência é regular, só falta aula para ir à igreja ou quando o 

tempo está mais frio por recomendação do médico. Vez ou outra enquanto copia canta 

baixinho dentro da sala e por gostar muito de música contou-me que quando pode frequenta 

as festas do grupo da Terceira Idade em Campos. Na turma como ouvinte, Sônia copia e 

responde tudo com facilidade. Gosta de escrever com calma para a letra ficar bonita e quando 

não sabe fazer o exercício, pede ajuda ao seu amigo Sr. Antunes. De acordo com a professora, 

os dois entraram ali na IV Fase e deveriam estar na turma que corresponde a VII Fase. Os dois 

normalmente iam embora juntos caminhando pelas ruas pouco movimentadas da cidade.  

           Aos 71 anos, Sr. Antunes, nascido e criado em Tocos, estudou até mais ou menos os 

12 anos quando criança. Por conta disso, também aprendeu a ler na infância. Casado e 

proprietário de uma borracharia, nunca falou sobre filhos, mas certa vez mostrou a foto das 

netas adolescentes como plano de fundo do seu celular. Sr. Antunes é um senhor de riso fácil, 

mas de poucas palavras. Chegava sempre cedo e ficava na porta com o seu caderno embaixo 

do braço aguardando os demais colegas e a professora. Em sala, também como ouvinte, 

copiava e respondia tudo com agilidade. Muitas vezes o primeiro a terminar, ficava um bom 

tempo quieto aguardando a correção ou levava o caderno até a professora. Terminada a 

correção, fechava o seu caderno e ficava aguardando Sra. Sônia para irem embora.  
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Por vezes tive a sensação que o conteúdo trabalhado era fácil demais para ele tamanha 

a agilidade em responder as questões. Das aulas observadas, percebi um interesse maior 

quando era matemática e uma alegria ao notar que, mais uma vez, tinha acertado tudo. 

Sentando sempre no mesmo lugar, no canto perto da porta, sua frequência também era 

regular, justificando suas raras ausências por ter ido à igreja.        

           Se Sr. Antunes demonstrava facilidade, S. Salomão não apresentava característica 

semelhante. Aos 66 anos, o senhor vaidoso e falador não teve a oportunidade de estudar na 

infância. Filho de pais analfabetos com uma realidade familiar difícil, ele e os 8 irmãos 

tiveram que trabalhar desde novos na roça com o pai para ajudar em casa. Aprendeu com a 

vida a escrever o seu nome, mas conta que “escrevia faltando letra”. Tentou iniciar os estudos 

depois de adulto, ao regressar do exército, mas não conseguiu conciliar a escola com o 

trabalho. Pai de três filhos, diz com orgulho que “todos estudaram”.  

Diferente dos demais tem uma aparência bem conservada e também aparenta ter uma 

condição econômica melhor. Atualmente não trabalha mais para os outros, conseguiu comprar 

suas máquinas agrícolas e as aluga para a usina de açúcar e álcool que é referência na região. 

Morando em um sítio, tem plantação de cana e umas cabeças de gado.  

Ao longo das aulas apresentou uma leitura relativamente boa para quem estava 

aprendendo, só que muita dificuldade principalmente na escrita, o que é esperado visto que 

não estava nem há um ano na escola. Copiava sempre o que era passado no quadro, porém 

ficava aguardando ajuda da professora ou a correção para responder. Em exercícios passados 

no livro, lia e não compreendia o que era para fazer, mesmo quando era algo bem semelhante 

ao que tinha sido trabalhado em aula anterior. Por vergonha ou receio, ficava parado olhando 

para a professora ou para os colegas, mas não pedia diretamente ajuda. Sua frequência era 

média, pois faltava pelo menos duas vezes na semana para ir à igreja. Fazendo referência 

sempre a Deus, agradecia por tudo o que viveu e conquistou e a oportunidade de estar 

estudando.  

Sr. João, de 64 anos, é o outro aluno regular entre os pesquisados. Matriculado na V 

Fase, estudou na infância, mas apresenta bastante dificuldade na leitura e escrita. Segundo ele, 

por ter estudado somente dos cinco aos sete anos, não deu para aprender muita coisa quando 

criança. Aprendeu a assinar o nome por meio de uma irmã “[...] porque fez o nome e eu fui 

copiando até eu fazer sozinho! Aí foi onde eu aprendi...”. Segundo ele, na matemática 

ninguém “passa ele para trás”, porque por ter trabalhado muitos anos tomando conta de outros 

trabalhadores na roça, ele tinha que saber calcular as horas de trabalho, o valor que cada um ia 
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receber e etc. Entretanto, para anotar o nome do funcionário ele conta que escrevia como 

achava que era, mas só ele entendia o que estava no papel. Na leitura e escrita, como muitos 

ali, sabe copiar do quadro só que não sabe exatamente o que está copiando. 

 Sempre calmo e com aparência cansada, o senhor alto e magro não faltou um dia de 

aula ao longo do período de observação. Sempre de bicicleta, ele chegava de mochila, blusa 

do uniforme e ia ao refeitório para jantar. Na sala, mesmo usando óculos, gostava de sentar 

perto do quadro para enxergar melhor. Diferente de Sr. Salomão, quando não sabia o que era 

para fazer, falava frases como “Esse aqui está difícil” ou “Agora complicou” para a professora 

se aproximar e auxiliá-lo. Algo que sempre acontecia, é que ao fim da correção dos exercícios 

que eram passados para “a outra parte” da turma, Sr. João dizia que eles eram “muito 

sabidos”. Certa vez, a professora respondeu dizendo que todos ali eram “sabidos”, mas que 

cada um tinha um saber diferente. Deu como exemplo o quanto ele sabia das plantações e da 

vida, se comparado a ela que era mais nova e nunca tinha trabalhado com a terra. Certamente 

ele estava falando do saber ler e escrever, mas a professora para incentivá-lo e principalmente 

valorizá-lo, o respondeu desta maneira. 

Trabalhando atualmente como pedreiro e em uma borracharia que montou nos fundos 

de casa, escreveu (da forma que sabe) em um exercício do livro que o que de mais importante 

que ele tinha conseguido na vida tinha sido a aposentadoria.  

 Sr. João é casado e pai de três homens. Sobre os filhos ele diz que “Não estudaram 

mais porque não quiseram, porque oportunidade... Até em aula particular ‘nós butemos’”. 

Segundo ele um dos filhos trabalha de vigia na escola pesquisada e um neto pequeno estuda 

ali também. Ao falar do neto na escola e da facilidade dele em aprender, o idoso diz que “[...] 

ele só faz aquilo e brinca... a mente está boa. Não é a gente que vai estudar... está estudando e 

a mente às vezes está em outra coisa, que tem que fazer... aí ele não pensa em nada, só em 

brincar e estudar [...]”. Apesar de toda dificuldade visível, ele não pensa em desistir da escola. 

Pelo contrário, diante de sua frequência foi possível perceber o quanto ele gosta da instituição 

e quer aprender.  

 Sra. Alba, de 63 anos, é uma senhora que fala pouco. Acha que começou a estudar 

quando criança por volta dos cinco ou sete anos de idade e por ter estudado “por bastante 

tempo”, aprendeu a ler na infância. De família pobre, já trabalhou na roça como cortadora de 

cana. Por um período enquanto adolescente/adulta morou no Rio de Janeiro e trabalhou como 

doméstica, atualmente faz faxina aos sábados em casa de família. Ao retornar do Rio, por 
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volta dos 22 anos de idade, decidiu voltar a estudar e conheceu o seu atual marido, Sr. Nilo. 

Tem no total cinco filhos, sendo que três são “fora do tempo” e dois são do atual marido.   

Em sala, a idosa senta na frente e apresenta grande facilidade em compreender as 

questões. Sempre quieta, copiava tudo, respondia e aguardava a correção. Nesse momento, ia 

falando baixo junto com a professora as respostas e vez ou outra cometia um erro. Talvez por 

ter estudado mais tempo que os demais enquanto mais nova, tem uma letra bonita e 

pensamento ágil nas contas. As quartas-feiras, ela e o marido iam embora um pouco mais 

cedo porque tinham que ir a igreja, mas nos outros dias permaneciam até quando o marido 

chamava para ir embora ou o final da aula.  

Sr. Nilo, 60 anos, ao contrário da esposa é falante. Quando criança teve a oportunidade 

de estudar com professora particular paga por ele mesmo do dinheiro que ganhava cortando 

cana. Aprendeu a ler e escrever nessa época, entre os seis e sete anos, mas por conta das 

dificuldades da vida por volta dos 10/13 anos teve que parar com os estudos e ir trabalhar com 

o pai. Aos 18, se mudou para Tocos e se matriculou na escola que conheceu a esposa, mas não 

conseguiu dar sequência nos estudos porque por trabalhar na roça ficava muito cansado e não 

tinha concentração na aula. Além do mais, sentia vergonha de estar sempre com as unhas 

sujas do trabalho e a mão calejada a ponto de doer para segurar o lápis.  

Ao aguardar o início da aula, o idoso sempre estava lendo algum livro, quando não era 

o da escola era uma gramática bem antiga que ele havia achado na rua. Segundo ele, ali tinha 

“muitas palavras bonitas”. A esposa disse que em casa, sempre que podia, ele também estava 

lendo. Tudo o que a professora escrevia no quadro ele lia e às vezes mostrava a esposa, lendo 

novamente para ela. Um de seus exercícios favoritos era o de caça-palavras, ele não se 

contentava enquanto não achava todas elas. Com o apontador sempre por perto, gostava de 

manter a ponta do lápis afiada para “escrever melhor”.   

Trabalhando como pedreiro, certo dia contou que tinha vontade de fazer curso de 

mestre de obras para não precisar mais “pegar tanto no pesado”, porém não tinha o dinheiro 

para arcar com o curso. Na entrevista/conversa, externou novamente sobre a vontade de 

estudar para ter uma profissão melhor. Por conta do seu trabalho, às vezes reclamava de dor 

nas costas e no braço em sala e chamava a esposa para irem embora mais cedo. Mas, enquanto 

estava na aula, era bastante participativo e se alguém lesse algo de forma errada, ele lia junto 

corrigindo. Sr. Nilo sempre demonstrou gostar muito de estudar, o seu interesse pelas aulas e 

o sorriso ao acertar o exercício ou ler uma palavra mais longa era algo admirável.   
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Mesmo não sendo o foco desta pesquisa, faz-se necessário mencionar a professora que 

estava atuando na turma. Flávia, como já antes mencionado, estava ali como substituta, mas 

parecia ser muito querida pelos alunos. Por trabalhar em outro lugar no turno da tarde e ter 

que buscar a filha no colégio, chegava quando muitos já estavam em sala, principalmente os 

que chegavam cedo para jantar, mas isso nunca pareceu ser um problema para eles, pois, 

cumprindo o seu papel de professora, enquanto estava ali buscava ensiná-los.  

Entendendo o interesse deles pela leitura, escrita e matemática, essas eram as 

disciplinas mais trabalhadas. Muitas vezes ao fim de uma aula de Geografia, por exemplo, 

propunha um ditado com algumas palavras que tinham sido vistas e muito mais palavras do 

cotidiano deles, como números, por exemplo.   

Ao ensinar matemática, os exemplos eram sempre relacionados à realidade deles ou 

mais práticos, como pensar na conta de subtração como se fosse uma ida ao supermercado e o 

resultado final fosse o troco que eles tinham que receber. Para Sr. Salomão que tem gado, os 

exemplos eram a partir dos animais. Apesar de existir um currículo e a época das provas, 

Flávia adaptava o conteúdo de acordo com a necessidade deles e as provas eram como 

atividades, pois não era exigido o silêncio ou proibido a “cola”. Ela entendia que tanto para os 

idosos quanto para os adultos que ali estavam a nota era um mero detalhe, eles estavam em 

busca de conhecimento.  

Uma vez em conversa no final da aula ela falou que além do cansaço de trabalhar em 

três turnos, nunca tinha atuado na EJA e nem com idosos, por isso estava sendo um desafio 

para ela, mas que se sentia recompensada quando os via aprendendo.   
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Como se optou por usar o método da conversa para realizar as entrevistas e foi 

estabelecido como tema as memórias escolares desses idosos, as narrativas resultaram em um 

vasto material para ser analisado, pois cada um contou sobre o percurso escolar desde a 

infância até a velhice, perpassando por memórias de sua vida pessoal/familiar. Sendo assim, 

apesar do objetivo da presente pesquisa ser discutir e identificar sobre o retorno e a 

permanência escolar na modalidade EJA parece-me interessante analisar todo o histórico 

escolar destes idosos, visto que foram as experiências e caminhos percorridos ao longo da 

vida que os levaram (de novo) até a escola.  

A fim de exemplificar os resultados obtidos, serão utilizadas algumas falas que foram 

proferidas ao longo da conversa e categorizadas. Estas estarão identificadas pela inicial do 

pseudomino dado a eles, a saber: Alba (A), Nilo (N), Sônia (S), João (J), Salomão (S2) e 

Antunes (A2). Isto posto, segue a análise dos dados.  

 

6.1 Relações com a escola: primeiro contato, distanciamento, reaproximação e 

permanência  

  

Analisando o histórico escolar de cada idoso a partir do que foi recordado por eles na 

entrevista pôde-se identificar nas falas reunidas na categoria inicial “Escola x Infância” quatro 

categorias intermediárias, sendo elas: (1) quantos deles estudaram enquanto criança, (2) onde 

ocorreu o contato com a educação formal, (3) por quanto tempo durou esse primeiro contato e 

(4) os motivos que levaram ao afastamento da escola. Os resultados dessa categorização 

podem ser observados nos Quadros 3, 4 e 5. 
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A: [...] Eu era criança, eu tinha uns 5 ou 7, sei lá! Eu não me lembro mais... eu tinha uns 7 

ou 6 quando estudei lá [...]  

N: Quando eu aprendi a ler e a escrever eu já estava com... a partir de 6 anos com D. 

Mariana.  [...]  

S: (Fui para a escola) Eu tinha 8 anos [...]  

J: Quando eu era criança eu estudei [...]  

A2: Frequentei... [...]  

N
ã

o
 e

st
u

d
o

u
  

S2: Bom, eu na infância não tive oportunidade pra estudar [...]     

Quadro 3 – Quantitativo sobre o estudo na infância     

Fonte: dados da pesquisa. 
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 A: [...] Quando eu era criança eu estudei ali no Indobézinho [...] 

S: [...] Lá em Santa Cruz, num grupo lá de Santa Cruz [...] 

J: [...] estudei foi no grupo.      

A2: (Estudei quando criança) Nesse mesmo colégio. 
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N: [...] Eu cortava cana e pagava os estudos, porque não tinha como estudar!  Aí estudei até 

a 4º série, a 3º série pagando... Aí pagava particular, então se tornava uma vida difícil! 

Quadro 4 – Local do estudo na infância 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A: [...] Fiquei muito tempo estudando. 

N: [...] Foi chegar os 10 anos, pra 13 anos... Aí papai falou “Meu filho, vou precisar de 

você para levar o almoço, de manhã cedinho....” 

A2: [...] Mas eu frequentei até... até uns 12 anos [...] 
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S: [...] Acho que fiquei menos de um ano (estudando). 

J: [...] pouco porque entrava com 5 anos, eu entrei com 5 e saí com 7 [...] 

Quadro 5 – Período de permanência no estudo na infância 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Através das categorias finais presentes do Quadro 3, assim como foi exposto na 

apresentação dos sujeitos da pesquisa, percebe-se que somente um idoso – Sr. Salomão – não 

teve a oportunidade de estudar na infância. No Quadro 4, por sua vez, nota-se que quatro 

idosos frequentaram escola ou grupo escolar, um modelo de instituição comum na época em 

que eles eram crianças. Sr. Nilo, no entanto, teve acesso a educação formal através de 

professora particular, o que também era uma prática comum na época, porém não eram todos 

que podiam pagar por uma professora. Ele, por exemplo, contou que cortava cana para poder 

pagar a docente, demonstrando o esforço que precisou fazer para conseguir ser ensinado pela 

profissional.  

Os resultados obtidos no Quadro 5apontam o tempo de permanência deles na escola na 

infância e, de certa forma, o passado difícil vivido por cada entrevistado além da dificuldade 

de se estudar há muitos anos atrás. Calculando a permanência a partir das idades de início e 

interrupção nos estudos ou do conteúdo da fala deles, constatou-se que Sra. Alba (A), Sr. 

Nilson (N) e Sr. Antunes (A2) estudaram por um período razoável de tempo – por cerca de 

cinco anos ou mais –, sendo que Sra. Alba diz que estudou por muito tempo, não dando 

informações exatas para o cálculo desse período, apenas indicando por meio de sua fala que 

permaneceu por muito tempo na escola quando criança. Sra. Sônia (S) e Sr. João (J), contudo, 

tiveram que se distanciar da escola com menos de um ano e com dois anos de estudo, 

respectivamente.     

Há muitos motivos que podem levar ao distanciamento escolar, como um mal 

entendido com a professora ou a escola, a dificuldade de acesso, o não gostar de estudar ou 

algum motivo externo que force essa ruptura, como a privação do estudo por terceiros ou 
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necessidades consideradas superiores.  O Quadro 6 demonstra, a partir de algumas falas, o que 

levou os idosos pesquisados a interromperem ou, no caso do Sr. Salomão, não estudar. 
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A: Parei porque fui trabalhar também, a gente era muito pobre, né? [...] aí a gente 

trabalhava fora, na casa dos outros. Para comprar as coisas pra gente.   

N: Porque fui trabalhar... [...] Não tive como estudar, menina! 

S: Aí meu pai adoeceu, morreu, deixou 4 filhos menores e eu fui trabalhar pra criar os meus 

irmãos.                                          

J: [...] não tive tempo porque eu entrei cedo para trabalhar pra ajudar a criar os outros 

irmãos, aí parei de estudar pra trabalhar.    

S2: [...] porque tinha que ajudar os meus pais, pra você ter uma ideia quando eu comecei a 

trabalhar com a idade de 8 anos [...]      

A2: [...] Depois eu parei e fui trabalhar na oficina de bicicleta pra poder me manter, porque 

meu pai era muito pobre não tinha recurso, aí eu fui trabalhar desde novo, aí deixei a 

escola.    

Quadro 6 – Motivos para o distanciamento ou não estudar (criança) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se pela categorização dos dados que o motivo de todos os idosos terem se 

distanciado dos estudos foi o mesmo que o do Sr. Salomão (S2) que não pôde estudar na 

infância: a necessidade de trabalhar para ajudar na renda familiar. Pode-se dizer, então, que o 

resultado exposto nesta tabela reflete a realidade de muitos idosos que buscam pelas 

instituições de ensino após chegarem à velhice: a recuperação de um tempo perdido e por que 

não dizer de um direito negado. Enquanto crianças, a escola para eles foi o seu não-lugar, isto 

é, apenas um lugar de passagem, não de permanência. A aprendizagem do saber formal foi 

substituída pelo trabalho, pois diante da realidade familiar difícil, este era mais importante e 

necessário na época. Dessa forma, de acordo com Pereira (2012, p. 20), 

 

As memórias da escola desses estudantes com mais de 60 anos foram 

construídas ao longo de suas vidas, intercaladas com as memórias do 

trabalho. Este, já na primeira fase da vida, disputou a infância e a juventude 

dessas pessoas e quase sempre saiu ganhando. Portanto, é uma memória 

construída através de retalhos da experiência escolar, do pouco que dela 

participaram ou imaginaram.  
 

    

 Percebe-se então que os sujeitos desta pesquisa compartilham semelhanças em seu 

passado que, de acordo com Moll (2004), são características que estão implícitas na EJA, pois 

para ela, ao falarmos dessa modalidade  



94 
 

 
 

 
[…] nos referimos a homens e mulheres marcados por experiências de 

infância na qual não puderam permanecer na escola pela necessidade de 

trabalhar, por concepções que as afastavam da escola como de que “mulher 

não precisa aprender” ou “saber os rudimentos da escrita já é o suficiente”, 

ou ainda, pela seletividade construída internamente na rede escolar que 

produz ainda hoje itinerários descontínuos de aprendizagens formais 

(MOLL, 2014, p.11 apud CASTELANO; PESSANHA, 2016, p. 203).  

 

 Nota-se, pela fala da autora, que o aluno da EJA apresenta características pré-

definidas, isto é, possui peculiaridades semelhantes que, de certa forma, determinam (ou 

deveriam determinar) muitas questões na referidade modalidade de ensino.  

No caso deste trabalho, há outra semelhança entre eles: a zona rural. É importante 

ressaltar que os sujeitos pesquisados estão localizados distantes do centro urbano e a maioria 

nasceu ali ou em lugarejos da região tornando o acesso ao estudo mais difícil. A partir dos 

resultados encontrados, pesquisando também seis idosos na modalidade EJA oriundos da zona 

rural, Pereira (2012, p. 22) considera que “A falta de escolas públicas (principalmente no 

meio rural, onde as escolas eram poucas e distantes) contribuiu em pé de igualdade com a 

questão do trabalho precoce para que esses sujeitos não pudessem ir à escola ou nela 

continuar durante a infância ou a juventude”.  

Sabe-se que no passado a presença de instituições de ensino na zona rural não era 

comum, tornando a frequência e permanência difícil. Ainda nos dias atuais, a história se 

repete: muitos alunos precisam percorrer longas distâncias ou se locomover até a área urbana 

para conseguir estudar, o que renova o ciclo dos indivíduos que não dão sequência aos 

estudos pela dificuldade do acesso e permanência.    

O distanciamento escolar ou privação quando causado não por vontade própria, mas 

por motivos ou pessoas externas pode deixar no indivíduo um desejo de retomar a ação 

interrompida quando possível for.  Sendo assim, depois de identificado o motivo de não 

estudarem ou terem interrompido os estudos quando crianças a análise seguirá abordando 

sobre o retorno, uma das questões que norteiam esta pesquisa.  

 

6.2 O retorno 

 

 Ao longo da categorização foi observado dois momentos de retorno: o enquanto adulto 

e o somente depois de estarem próximos ou na velhice.  
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Sra. Alba, Sr. Nilo e Sr. Salomão, por exemplo, tentaram retornar para os bancos 

escolares na fase adulta com mais ou menos e respectivamente, 22, 18 e 23 anos. Na verdade, 

como anteriormente visto, Sr. Salomão não teve oportunidade de estudar na infância, portanto 

ele tentou iniciar os seus estudos por volta de 1973/1974, mas assim como os demais não 

conseguiu permanecer na escola.  

Diante do verbalizado nas entrevistas dos três idosos, notou-se que eles cursaram a 

mesma instituição de ensino na cidade. O casal de longevos Alba e Nilo, como supracitado, se 

conheceram e casaram frequentando a referida escola. O casamento/família foi apontado pela 

idosa como o que a levou interromper os estudos, sendo o trabalho (novamente) o motivo que 

fez os dois homens a não prosseguirem. Vale dizer que a instituição em específico citada por 

eles ainda existe na cidade, mas pertence ao Estado e não foi possível identificar se na época 

ela já era estadual e em qual modalidade/turma eles ingressaram.  

Sobre o retorno aos estudos na velhice, o foco desta pesquisa, foi necessário 

categorizar as falas em três grandes categorias intermediárias: (1) a idade do retorno, (2) o 

local do retorno e (3) o ingresso na escola pesquisada. As duas últimas surgiram porque se 

percebeu que cinco dos seis idosos não retornaram diretamente na escola onde aconteceu a 

pesquisa, existindo uma instituição de “passagem” semelhante entre eles, como será possível 

observar ao longo da análise. 

No Quadro 7 estão as categorias finais que se referem à idade do retorno próximo aos 

60 anos ou a partir dos 60. 
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s A: É, foi depois que minhas filhas estavam tudo grande né? [...] Quando eu vim pra cá 

(escola pesquisada) eu já estava já com... quando entrei pra cá estava com menos de 60 

anos... 54 anos?! Eu nem sei mais, porque agora estou com 63 anos. 

N: [...] Depois que eu mudei aqui pra Tocos, que nós estamos casados, tem filhos, tem 

neto... eu disse pra ela (esposa): “Vamos estudar?” “Vão bora”  “É a boa vontade? Vão 

bora!” [...] Isso foi lá... foi em 2000 ... foi em 2010... 2011... Não, não! Foi em 2004, 

2004... 

C
o
m

 6
2
 a

n
o
s 

J: [...] agora que eu voltei, de uns 2 anos pra cá que eu voltei de novo a estudar.   

 C
o
m

 6
6
 a

n
o
s S2: É esse ano que eu (vim para a escola)... 

A2: [...] depois de muito tempo que eu retornei ao colégio, depois de idoso [...] depois de 

uns 5 anos, desde... 66 né? [...] Eu voltei depois de 66 anos, eu tinha 66 anos e eu voltei a 

estudar, aí estou até hoje. 

C
o
m

 8
0
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S: Olha, um dia eu fui trabalhar, eu ia 6 horas, aí vinha o pessoal tudo de pasta...aí eu disse 

“Espera aí, vocês estão vindo de onde?”  Eu sou muito curiosa [   ] aí ela disse “Tem uma 

escola ali...”  “Ah, pergunta a ela se pode entrar uma pessoa de 80 anos?” 

Quadro 7 – Idade do retorno próximo da ou na velhice 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

De acordo com as categorias apresentados em vermelho sobre a idade que eles 

retornaram aos estudos, é possível observar que entre os seis, Sra. Alba (A) e Sr. Nilo (N) 

decidiram voltar para os bancos escolares antes de chegarem à velhice. Entretanto, por 

estarem com mais de 50 anos e não terem mais interrompido os estudos, esse retorno se 

adequou a categorização realizada. Como apontado no Capítulo 3, o processo de 

envelhecimento é composto por alterações biológicas, como a dificuldade na memória e 

audição, por exemplo, e a dúvida em relação ao ano do retorno presente na fala de Sr. Nilo 

pode ser considerada como um exemplo dessa “perda” de memória.  

 Entre os outros quatro idosos, nota-se que três retornaram entre os 60 e 70 anos de 

idade, tendo o marco do início da Terceira Idade como momento de, enfim, ter a oportunidade 

de estudar. A idosa Sônia (S), por sua vez, surpreende com o fato de ter realizado o reingresso 

aos estudos aos 80 anos.    
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 A partir de quando eles retornaram e a idade declarada por eles no ano em que foram 

pesquisados, foi possível fazer uma média de há quanto tempo estão estudando.  Sra. Alba (A) 

e Sr. Nilo (N), por terem retornado os estudos antes dos 60, são os idosos que há mais tempo 

permanecem estudando, totalizando uma média de 9 anos. Sr. Salomão (S2), por sua vez, 

além de ter sido o único idoso que não teve a oportunidade de ter contato com o saber formal 

enquanto criança é quem está na escola há menos tempo, não tendo completado ainda 1 ano 

de estudos. Entre os outros dois homens, Sr. Antunes (A2) está estudando há 5 anos e Sr. João 

(J) apenas há dois anos. A mais experiente entre os pesquisados, Sra. Sônia (S) com 83 anos, 

está estudando há 3. Saber a média de tempo que eles estudam além de explicar as 

dificuldades e facilidades observadas em sala torna a questão da permanência mais relevante, 

pois reafirma o questionamento do que faz Sr. Nilo e Sra. Alba, por exemplo, permanecerem 

há tanto tempo estudando.  

 A idade do retorno aos estudos na velhice permitiu também o cálculo da média do 

distanciamento escolar dos idosos que fizeram parte desta pesquisa. A começar pela longeva 

Sônia que retornou aos estudos com 80 anos e teve que deixar de frequentar a escola na 

infância por volta dos 9 anos de idade, calcula-se que ela ficou 71 anos longe do saber formal. 

Sr. Antunes, o homem mais experiente do grupo, ficou por 54 anos longe da escola ao passo 

que Sr. João ficou um ano a mais, 55 anos. Considerando apenas o retorno aos estudos 

próximo ou na velhice e calculando baseado na dificuldade de recordar sobre esse retorno, 

pode-se dizer que o casal Sr. Nilo e Sra. Alba ficaram afastados dos bancos escolares por mais 

ou menos 41 e 44 anos, respectivamente. Sr. Salomão, por sua vez, por não ter estudado na 

infância e não ter obtido sucesso em sua tentativa de iniciar os estudos na fase adulta 

acumulou 66 anos longe da instituição formal de ensino. Percebe-se que os períodos longe da 

escola são expressivos, mais de um terço da vida de cada um e mesmo assim este 

distanciamento não superou a vontade desses idosos de estarem na escola em contato com o 

ensino formal. O pertencimento a Terceira Idade não os impediu de aproveitar as 

oportunidades de escolarização na cidade.      

    Ainda discutindo o retorno, mais especificamente onde este ocorreu, é que os dados 

abaixo foram expostos. no Quadro 8 é possível observar que, como supracitado, cinco dos 

seis idosos tiveram uma instituição de “passagem” antes de ingressarem na escola pesquisada.  
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A: É, já estudei também na Usina de Letras... [...] 

N: Frequentei a Usina, pouco...  Eu chegava cansado aqui (escola pesquisada) e aquela... 

aquela professora baixinha {A: Maria José} Maria José... Ai! Era tão bom! Eu gostava 

muito! Tudo que ela passava no quadro eu aprendia rápido [...] 

S: Aí cheguei lá (Usina de Letras) [...] era do SESI, né? FIRJAN! [...] 

J: Têm uns dois anos, aqui... lá (Usina) eu fiquei 1 ano. 

A2: Frequentei a Usina de Letras também, entrei lá depois vim pra cá... Lá eu não levei 

nem um ano não, foi poucos meses [...] 
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S2: Não, não... (não frequentei Usina de Letras) já os outros foram né... [...] 

Quadro 8 – Local do retorno aos estudos   

Fonte: dados da pesquisa. 

  

A “Usina de Letras” foi identificada na fala de cinco idosos como o local que eles 

retornaram a estudar. Assim como é posto por Sra. Sônia (S), o projeto é fruto de uma 

parceria entre a Usina Paraíso, referência na região, e o Firjan – Sesi/Senai. De acordo com o 

site Ururau em matéria publicada no dia 14/11/2013 por Valquíria Azevedo, “O projeto Usina 

de Letras funciona desde 2010 em parceria com o sistema Firjan - Sesi/Senai Campos. De lá 

pra cá, vem sendo oferecidos curso de solda, elétrica predial, informática básica, Inglês e 

alfabetização de Adultos”. Com o slogan “Cultivar conhecimento, produzir cidadania” o 

referido projeto tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes aos funcionários da 

usina e aos moradores de Tocos (URURAU, 2013).  

           Por ser referência na região e muitos dos idosos trabalharem nela ou de alguma forma 

para ela, o curso de alfabetização de adultos ofertado na Usina Paraíso pelo projeto se 

configurou como uma oportunidade de retornar aos estudos para os cinco idosos e foi a partir 

dela também que eles ingressaram na escola pesquisada, como é possível perceber no Quadro 

9. 
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N: Eu saí de lá (Usina) e me mandaram pra cá, porque lá não tinha vaga para mim e ela (Sra. 

Alba).       

S: [...] elas foram me conhecer né, claro, foram passar as atividades e eu já conhecia as 

letras todinhas... [...] Aí eu fazia prova, ia pra lá e eles mandaram carta pra Sheila, que não 

era pra eu ficar ali mais. [...] Tinha a supervisora que era Stela, ali do SESI, a Stela falava 

“A senhora vai sair daqui (Usina)”   

J: Eu estudava lá na Usina de Letras, aí disseram que aqui tinha aula pra nós, porque lá ia 

parar e a professora de lá veio pra cá, conversou com aqui e trouxe a gente pra cá e viemos, 

porque lá parou. A primeira que veio pra cá foi Sônia e Antunes, que estavam mais 

aumentados, aí não tinha mais lá pro estudo deles e vieram pra cá. Aí ficou nós, mais 

atrasados... quando lá fechou veio todo mundo pra cá... Eu vim aqui, conversei com eles, me 

matriculei aqui e estou até hoje. 

A2: Frequentei a Usina das Letras também, entrei lá depois vim pra cá... Lá eu não levei 

nem um ano não, foi poucos meses.  
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S2: Eu... Eu vim pra cá, foi... Menina, acho que eu... eu fui o último (a entrar aqui na 

escola)... acho que foi quando começou as aulas eu demorei mais uns dois meses e depois 

vim [...] Foi esse ano (2016). 

Quadro 9 – Ingresso na escola pesquisada 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que os cinco que frequentaram a “Usina de Letras” foram encaminhados por 

ela para a escola pesquisada, entretanto para quatro deles o motivo da troca de instituição 

parece que foi porque eles já eram alfabetizados. Sra. Sônia (S), por exemplo, disse na 

entrevista que “[...] eu já conhecia as letras todinhas...”, ou seja, ela não pertencia ao público 

alvo do alunado do curso. No caso do longevo João (J), ele também foi encaminhado, mas 

porque a turma de alfabetização de adultos foi finalizada. A partir da fala dele e dos demais se 

percebe, então, que a turma pesquisada foi formada aos poucos, sendo Sr. Salomão o último 

(entre os pesquisados) a ingressar na escola.  

Ter um local para iniciar ou retornar os estudos é de suma importância, mas com a 

idade avançada somente isto pode não bastar. Sobre essa questão Lima (2001, p. 22) diz que  

 

Como levar o idoso para a escola é o problema! Ele desconhece essa 

possibilidade; e, se conhece, acha que não é capaz e tampouco é estimulado 

por familiares que estão presos no paradigma antigo de velhice, que aponta 
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um velho desacreditado, no “final da linha”, portanto, não necessitando de 

investimentos.  

 

O discurso de que na velhice não se pode aprender às vezes é repetido pelos próprios 

idosos e reafirmados pelos familiares, para muitos a escola continua sendo o seu não-lugar, 

um espaço somente para crianças e jovens, pensam que “sua hora já passou”. Dessa forma, o 

retorno ou o início dos estudos entre eles parte de alguma motivação, alguma situação, desejo 

ou objetivo maior, que os faz superar esse antigo paradigma.  

Por meio da categorização foi identificado quem motivou os idosos a 

retornarem/iniciarem os estudos, bem como o que ou quais são os objetivos deles na escola. 

Os resultados podem ser observados nos Quadros 10 e 11.   
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N: O que deu na minha mente pra eu vir pra escola é que a escola diverte a mente [...] 

J: [...] Eu quero aprender a ler melhor, escrever melhor... que aí fica mais fácil pra mim. 

S2: É... entendeu? Mas aí foi eu mesmo... aposentei, aí disse pra mim “Eu agora vou 

estudar porque eu não tenho mais compromisso com nada, o meu serviço, as coisas pra 

mim fazer, eu faço de manhã e de tarde eu tenho tempo pra mim fazer as minhas coisas e 

eu vim pro colégio” [...]  

A2: Eu voltei porque [...] 

In
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n
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o

 A: [...] Ele (marido) disse que vinha aí eu disse que ia também! [...] 

S: Porque ela tinha uma prima, uma sobrinha que era aeromoça, ela vinha aqui em Tocos e 

me dizia “Sônia, você é muito inteligente, vai estudar. Você não teve a oportunidade...” 

“Vai estudar, vai estudar...” E eu fui estudar por causa dela. [...] 

Quadro 10 – Por meio de quem decidiu retornar/iniciar os estudos    

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Percebe-se que a maioria (4) dos idosos estudantes decidiu que ia estudar sozinho, o 

que demonstra uma quebra de paradigma pelo menos entre esses sujeitos. No caso de Sra. 

Sônia (S) e Sra. Alba (A) que contaram ter tido um incentivo externo para o retorno, pode-se 

apontar uma diferença: a primeira já tinha esse desejo nela e a segunda já apresentava outra 

relação com a escola, pois já havia tentado retornar aos estudos na fase adulta, isto é, ela 

aproveitou a oportunidade que surgiu e foi ser companhia do marido para dar continuidade a 

uma ação interrompida no passado. Se tratando especificamente de mulheres idosas, ainda, 

pode-se afirmar que há uma quebra de paradigma entre elas, pois se libertaram do discurso 

opressor e muitas vezes machista ao qual cresceram no passado e estão vivendo hoje uma 
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nova vida, fazendo, dentro do possível, o que querem e não somente o que lhes é permitido 

por outrem ou sociedade no geral.  
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A: (Voltei) Pra aprender mais um pouco né. [...] 

N: [...] e eu estava com vontade de estudar pro curso de construção Civil, mas acaba que eu 

tive lá em Campos e tem que pagar 180 reais por mês, então não tem como. [...] 

S: (Queria estudar) Porque eu não sabia! Eu fazia uma lista pra fazer compra e quando 

chegava lá eu tinha que adivinhar o que eu escrevia [...] 

J: Aprender a ler, a escrever. Ter uma importância melhor pra gente, porque sabendo ler é 

mais fácil pra gente transitar no comércio, pra andar na cidade [...] Então a gente sabendo 

ler pelo menos o nome já é mais fácil, não precisa depender da outra pessoa pra indicar a 

gente. [...]  

S2: Porque eu precisava, porque o dia a dia que a gente rompe, cada dia está ficando mais 

difícil pra gente [...] [...] Pra estudar, pra aprender aquilo que eu não sabia, aquilo que eu 

não conheci [...] Quero aprender ler e escrever.  

A2: [...] voltei porque queria aprender mais coisa que eu não sabia [...] Principalmente a 

matemática, eu gosto muito! Foi o maior motivo (para ter voltado) foi isso (a matemática). 

Quadro 11 – Motivos do retorno/início dos estudos   

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos objetivos, pode-se dizer que por variarem entre “aprender 

matemática”, “estudar para um curso” e “aprender a ler e escrever” todos puderam ser 

resumidos na categoria “vontade de aprender”, pois independente de aprender o que, o que os 

levou para a escola foi a busca pelo conhecimento. No caso específico do Sr. Salomão (S2), o 

seu objetivo na escola é aprender a habilidade da leitura para poder ler na igreja. Por ter a 

vontade de ler a Bíblia para todos os que frequentam a mesma igreja onde ele vai, o idoso diz 

que necessita aprender e aprimorar sua leitura para não gaguejar ou demonstrar dificuldade 

quando este momento chegar. Então, como é possível perceber em sua fala, após ter 

trabalhado desde criança, ter criado os seus filhos e se aposentado, ele decidiu que estava na 

hora de estudar, por “não ter mais compromisso com nada” o tempo livre tornou-se o 

momento de se dedicar aos estudos para atingir seus objetivos. Desta forma, assim como é 

concluído por Pereira (2012, p. 24) “A escolarização está ligada à nova concepção que esses 

sujeitos têm da velhice, não como um tempo de descanso, ou à espera da morte, declínio e 

dependência, e sim como um tempo de fazer planos, sonhar”. Diante do tempo livre e da 

oportunidade, somado ao desejo de aprender, os idosos pesquisados decidiram retomar ou 

iniciar os estudos. Parecem, assim, ser representantes do novo perfil de idosos: o que anseia 

pelo saber.  
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Entretanto, como já citado, por não terem a obrigação de frequentar a escola, assim 

como a decisão de retornar aos estudos é particular, a decisão de continuar estudando ou sair 

também é. Como também já visto, o espaço escolar tem outra representatividade para o idoso 

e diante dessa “autonomia” proporcionada pela idade e das dificuldades dessa etapa da vida, a 

instituição precisa ter um diferencial para fazê-lo frequentar e principalmente continuar 

frequentando. Dessa forma, o que os idosos pensam sobre a escola e porque saem todos os 

dias de suas casas para irem estudar pode ser um indicativo do que os leva a permanecer.  

 

6.3 A permanência  

  

Durante a categorização, foi possível dividir as falas dos pesquisados em relação à 

escola em três grandes temas, a saber: (1) os motivos para frequentar, (2) o que eles acham 

sobre a escola e a turma pesquisada e (3) os motivos que os levariam a interromper os 

estudos. Penso que abordar o que incomoda e que, consequentemente, pode ser um fator que o 

levaria a deixar a escola é importante, pois sob posse dessas informações é possível refletir e 

reverter uma possível evasão. As “críticas” quando bem trabalhadas tornam-se construtivas e 

podem resultar em transformações. Contudo, ressalta-se que os motivos que levam a ficar se 

tornam mais interessantes à medida que se configuram como indicativos, isto é, sinalizadores 

do que produz resultados positivos e, portanto, o que pode ser valorizado na elaboração de 

uma política pública, por exemplo.   

Para melhor visualização e exposição das falas, serão apresentados os Quadros 12, 13 

e 14, cada qual abordando um grande tema.   
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A: [...] Eu gosto, a gente até distrai a mente né, a cabeça da pessoa, com muita luta né? Aí 

distrai a pessoa. [...]  

N: O que deu na minha mente pra eu vir pra escola é que a escola diverte a mente [...]  

S: Porque eu gostava muito (da escola/estudar) e gosto até hoje. [...] Eu gosto, distrai muito 

a minha cabeça... [...] 

J: Escola é bom, distrai a mente. Tem dia que esquenta um cadinho certas coisas, porque 

tem uns troços mais pesado um cadinho, mas tem dia que a gente leva tudo na brincadeira... 

não tem problema... eu gosto de vim pro colégio. [...] Eu acho melhor, eu me sinto melhor 

aqui do que em casa! Porque a mulher vai pra igreja, aí eu fico em casa sozinho. Então aqui 

tem os colegas pra gente conversar, estudar e tudo e lá não tem ninguém, só a televisão. 

[...] 

S2: [...] está me fazendo muito bem, porque abre mais a mente da gente. [...]  

A2: (Estudar) É bom, meu Deus do céu! É uma higiene mental muito boa! [...] 
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A: [...] Quando eu não estou no colégio, também, a minha letra fica meio torta, aí a gente 

estudando já pratica mais a letra. 

N: [...] Na escola aqui, eu estou com vontade de aprender muito mais, sabe o que? Fazer 

um exercício, mais exercício, entendeu? Umas contas de dividir que eu até hoje eu estou 

sabendo só três, eu estou querendo passar pra conta de dividir, entendeu? De dois 

números... a de um número eu sei, mas tem dois números, três número né? Aí... É isso que 

eu estou querendo aprender mais [...] 

S: [...] e aprendo mais, né? Porque viver é aprender! 

J: [...] Então pra mim é melhor eu vim pra cá, mesmo se eu não aprender é melhor eu ficar 

aqui do que ficar em casa. 

S2: Eu fazia conta e ninguém me passava a perna... mas na leitura e pra escrever eu sou 

analfabeto, sei mas não sei aquela eficiência mesmo pra você chegar e resolver [...] 

A2: Eu preciso aprender alguma coisa... não é? Aqui eu aprendi alguma coisa, e eu queria 

aprender mais!  

Quadro 12 – Motivos para frequentar/estudar 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Primeiramente, nota-se que a fala de Sra. Sônia (S) está no passado. Isso se deve ao 

fato de que além dela ter sido uma das alunas que foram encaminhadas para a outra turma e 

por isso estava na dúvida se ia continuar estudando ou não, no período da entrevista ela não 

estava frequentando as aulas porque estava com o pé machucado.  

Em relação às categorias resultantes dos motivos que os levam a frequentar, percebe-

se que a escola para todos os idosos pesquisados é um ambiente para “distrair a mente”. Pode-

se dizer que o benefício que a instituição escolar traz para eles é de ser um local de lazer, de 

distração e por isso eles preferem estar na escola a estar em casa sozinhos assistindo televisão, 

como diz o idoso João.  Além do mais, novamente foi identificado o interesse em aprender. 

Portanto, eles ingressam por meio da vontade de aprender e permanecem frequentando porque 

querem adquirir mais e mais conhecimento.  
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Pesquisando sete idosas oriundas também da zona rural que estudavam em uma 

modalidade de ensino não-formal locado em uma igreja, o MOVA na cidade de Guarulhos – 

SP, Costa (2011) buscou identificar a motivação das estudantes para frequentar um 

movimento de alfabetização e em seus resultados concluiu que, diferente do que a própria 

considerou como hipótese e do que está sendo exposto nesta análise, as conquistas no campo 

da oralidade superavam o interesse no código escrito entre suas pesquisadas. Em seu artigo a 

autora apresenta falas das idosas que fazem referência a satisfação e orgulho de pronunciar 

corretamente as palavras e manter um diálogo sendo compreendida (COSTA, 2011). Nota-se, 

assim, a heterogeneidade entre os idosos e o objetivo de cada indivíduo único no contato com 

o saber formal e, por consequência, a necessidade do questionamento em relação as 

motivações e conquistas nos espaços escolares para adequação do curso, seja em uma oferta 

formal ou não-formal de ensino, pois nenhum dos idosos pesquisados na zona rural de 

Campos – RJ fizeram referência ao aprendizado da pronúncia correta das palavras, para eles a 

motivação tem maior ligação com o aprendizado da leitura e escrita e não a oralidade. 

Seguindo a análise a fim de identificar o que leva os seis idosos pesquisados a 

permanecerem na escola, foi categorizado a partir das entrevistas qual é a opinião deles em 

relação à instituição onde estudam e a turma que frequentam. 
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N: A escola está boa! Ótima!  
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S: Muito bom aqui! [...] Ah essa vida aqui (na escola) é muito boa!! [Risos] 

J: Da escola aqui pra mim não tenho o que dizer, pra mim é boa, não tenho nada a 

falar da escola. [...]  

S2: Bom... Pra mim (aqui é) mil maravilhas! Eu não tenho nada de falar nada!  

A2: (Estou há 5 anos aqui)  Porque o ambiente aqui é bom [...] A escola aqui é 

muito boa, meu Deus do céu! Quem dera que fosse como antigamente... ai! Quem 

dera que antigamente fosse igual a hoje! Porque hoje é muito bom, tem tudo, tem 

merenda... [...]  

G
o
st

a
 d

o
s 

co
le

g
a
s 

d
e 

cl
a
ss

e 

A: Gosto dos colegas... [...]  

N: [...] Os colegas são bons, tudo bonzinho. É tudo calmo, quietinho... 

S: [...] Os colegas também são muito bons, todos eles! [...] 

J: Aqui eu gosto de todo mundo. Dos amigos, [...] dos colegas que estuda junto, de 

todo mundo, não tenho que falar de ninguém. Todo mundo são meus amigos... [...] 

S2: [...] Felizmente que a nossa sala é... a mão de Deus, é muito abençoada porque 

não tem bagunça [...] Eu gosto de todo mundo, porque eu trato eles bem, eles me 

tratam bem então eu não posso falar nada. 

A2: Eu gosto muito dos colegas, [...]  

P
ro

fe
ss

o
r 

b
o
m

 A: [...] ele (marido) quer estudar com a Flávia de novo. 

S: [...] Os professores são ótimos, o Diretor, todo mundo né? Muito bom! 

J: [...] das professoras, [...]  

A2: [...] principalmente dos professores, você que apareceu agora né? Amizade 

grande, é isso aí! 

 

Quadro 13 – Opinião sobre a escola e a turma 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado no Quadro 13, as falas em relação à opinião deles sobre a 

escola pesquisada e a turma em que estudam foram inicialmente classificadas em três 

categorias: (1) “escola boa”, (2) “gosta do colega de classe” e (3) “professor bom”.  Cinco dos 

seis idosos falaram bem da escola, todos os seis demonstraram gostar dos colegas de classe e 

quatro deles fizeram referência ao docente. A partir desses dados, foi possível agrupá-los em 

uma única categoria que está destacada em vermelho na extremidade direita do quadro: o 

“bom ambiente escolar”.  

Sendo assim, no caso desta pesquisa, o “enigma do ambiente escolar” é composto por 

uma escola boa, bons colegas de classe e uma professora boa. Com o “enigma do ambiente 
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escolar” decifrado, pode-se dizer então que a união desses três elementos pode ser 

considerada como indicador de permanência escolar desses idosos.  

Reforçando a ideia do quanto os colegas são importantes para a permanência deles, o 

Quadro 14 demonstra que entre os motivos que os levariam a deixar de estudar está a troca de 

turma exigida pela Coordenação Municipal da EJA.    
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A: [...] Aí estava estudando na outra sala aqui, ele não quer esse alvoroço lá da outra sala 

[...] Se não voltar para Flávia, vai parar? 

N: Eu conversei com a Diretora, aí ela disse: “Olha, não depende de mim não, depende da 

secretaria, entendeu? Não pode não...” Aí eu vou ver se converso com o diretor. Porque a 

gente vem estudar e fica muito difícil pra mim, porque passa um professor que dá uma 

matéria, aí daí a pouco vem outro e dá outra matéria, aí fica confuso... Aí vem um e dá um 

montão de papelada de prova e vem outro pra fazer aquilo... só coisa difícil! E o pessoal 

fala muito na aula, uma criançada, uma molecada ali e como que você vai aprender?  [...] 

Lá na outra, um grita lá trás... tira a atenção... é muito alvoroço. 

A2: [...]  mas na parte da EJA, mas na outra parte lá do lado eu não gostei não porque lá 

tem... lá do outro lado tem muita molecada, fala muito palavrão e agora que estou com 

idade não gosto de escutar certas coisas, então por isso eu afastei lá do outro lado e vim pra 

cá pro EJA, mas não querem mais que a gente estude na EJA, porque tem que passar pra 

outra fase, então tem que continuar lá na outra fase, então não quero. Eu vou parar por isso, 

porque não eu quero ficar lá, não quero dizer que sou melhor do que os outros... mas estou 

com 71 anos e ficar escutando bobagem de molecada? [...] lá não dá não, pra mim voltar 

pra lá não dá não... 

S
a
ú

d
e 

S: É, meu pé está doente... [...] 

V
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n
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S: [...] E também aqui está tendo muito assalto [...] Meus filhos ficam preocupados. 

T
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J: [...] Só o problema é essa troca, troca de professores, não é falta do colégio, é a 

professora que está perto de aposentar, aí ela vai, leva uns tempos dando aula [...] depois 

falha, pede licença, pede atestado a médico e não tem interesse. Aí a gente vem um dia e 

não tem professora, volta outro dia e não tem professora... [...]  

N
en

h
u

m
 J: [...] Mas eu acho que nada faz eu parar (de vir) não. Eu quero continuar. 

S2: [...] Pra eu parar? Não, mas não é a idéia minha... a ideia minha é fazer até a 5ª série, se 

eu tiver bem eu paro, porque tá bom... eu vim pra cá sem saber... 

Quadro 14 – Motivos que os levariam a interromper os estudos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dos quatro idosos que eram ouvintes e precisaram trocar de turma, três deles 

frequentaram por alguns dias a turma mais avançada, mas não se adaptaram, indicando a 

indisciplina dos jovens como algo ruim e consequentemente o que os levariam a interromper 



108 
 

 
 

os estudos. O barulho causado pelos alunos mais novos provavelmente atrapalha os 

estudantes idosos a se concentrarem nas aulas, além do mais pode-se dizer que são gerações 

com objetivos diferentes em relação a escola. Os idosos precisam do silêncio para se 

concentrar e aprender e, como já anteriormente exposto, estão ali para adquirir novos 

conhecimentos e não para somente estar na escola, cumprir uma obrigação. O desejo pelo 

aprendizado por parte dos idosos pode ser observado na fala de Sr. João (J) que apesar de não 

estar satisfeito com a constante troca de professores na turma pesquisada da EJA, é enfático 

ao dizer que nada o faria parar de estudar. Sr. João não pertence ao grupo dos idosos que 

foram encaminhados para a outra turma, então no caso dele somente a troca dos professores – 

apesar de atrapalhar – não é o suficiente para fazê-lo deixar de estudar novamente. Para os 

demais, no entanto, a mudança é maior, porque a proposta é de uma nova turma, um novo 

professor, isto é, dois novos fatores que compõe o ambiente escolar tão importante na 

permanência.   

Se compartilhassem de um mesmo objetivo, o de aprender, a mudança de turma e a 

convivência entre as gerações poderia render frutos para os dois grupos etários, pois 

inegavelmente cada um tem uma experiência de vida e consequentemente o que aprender com 

o outro. Contudo, ao que parece, os jovens matriculados na EJA da escola pesquisada 

preferem fazer bagunça a estudar.  

Esta última análise leva-nos então a refletir sobre a necessidade de turmas específicas 

para o público idoso, porque como foi visto ao longo do trabalho e reforçado por meio dos 

dados analisados, eles compartilham de objetivos educacionais entre eles e não entre o outro 

público que tem frequentado cada vez mais as turmas da EJA, os jovens.  

Uma turma composta em sua maioria por idosos e também adultos que estão na escola 

ou retornaram para ela com o objetivo de adquirir conhecimento resulta em uma classe onde 

há homogeneidade de interesse e expectativas – não de sujeitos, pois cada um é único – o que 

contribui até para a atuação docente, pois diante de objetivos claros e semelhantes pode 

elaborar aulas para suprir as expectativas do alunado e não somente cumprir com um 

currículo pré-estabelecido. Uma medida simples, que se realizada em todas as instituições que 

ofertam a modalidade EJA de ensino, pode vir a reduzir os índices de evasão escolar entre os 

idosos e se configurar como atrativo para se matricularem e frequentarem uma instituição de 

ensino formal.  
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Percebe-se, assim, como identificar os indícios de permanência é voltar o olhar para o 

positivo, de maneira que os fatores relacionados transformam-se em norteadores de mudanças 

e porque não dizer melhorias.      
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CONCLUSÃO 

 

O fenômeno do envelhecimento populacional é uma realidade atual que influencia em 

toda a estrutura da sociedade. O grupo dos idosos tem se constituído como o mais populoso 

em diversos países por todo o mundo e, como foi visto nesta pesquisa, uma parcela dos 

pertences da Terceira Idade tem apresentado um perfil diferenciado a como os idosos eram 

caracterizados antigamente. Eles têm frequentado cada vez mais espaços comuns como 

supermercados, shoppings e instituições de ensino, pois tem se observado no “idoso do século 

XXI” uma postura mais ativa e principalmente uma vontade de aprender.  

No caso do Brasil, foi visto neste trabalho que a população idosa apresenta um perfil e 

uma das características dos longevos do país é o analfabetismo. A história da educação 

brasileira restringiu o acesso à educação formal a apenas uma minoria da população, 

resultando em um alto índice de idosos analfabetos nos dias atuais. Por não terem tido muito 

ou nenhum contato com a escola no passado, muitos deles decidem voltar para o espaço 

escolar por motivos e sonhos diversos. Continuam frequentando por fatores também 

específicos que podem passar despercebidos até para eles mesmos, porém, são fundamentais 

para a permanência escolar.         

Sendo assim, o trabalho realizado teve como finalidade principal conhecer os motivos 

que levaram seis idosos estudantes a retornarem para os bancos escolares de uma modalidade 

formal de ensino – a EJA – ofertada em uma escola localizada na zona rural de Campos dos 

Goytacazes – RJ e identificar o que os levam a permanecer na instituição de ensino. 

A partir do que foi exposto e debatido nesta pesquisa é possível concluir que o retorno 

dos idosos estabelece relação com a privação que tiveram ao acesso formal no passado. Por 

morarem na zona rural – onde o acesso à escola já era dificultado – e pertencerem a famílias 

com baixa condição econômica, a necessidade de trabalhar foi superior a de estudar na 

infância. Como foi visto, nenhum dos seis pesquisados deixaram de estudar ou não estudaram 

porque não quiseram ou não se interessavam pelo ambiente escolar. Foi um fator externo – no 

caso, o trabalho – que os levou a se distanciarem da escola ou não frequentá-la, o que nos 

permite dizer que o desejo de estudar se manteve neles mesmo após o distanciamento 

necessário. Como exemplo dessa vontade de estudar reprimida, pode-se citar três dos seis 

idosos que tiveram uma tentativa sem sucesso de retorno/início aos estudos na fase adulta.  

Além do mais, outra conclusão que se pode chegar perante os resultados sobre o 

retorno aos estudos na velhice é que, por já pertencerem à Terceira Idade e nossa sociedade 
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ser grafocêntrica, é possível que eles já tenham vivenciado ao longo da vida dificuldades 

oriundas da falta do saber formal, o que pode ter reforçado o desejo pelo aprendizado dos 

saberes ensinados na escola.   

Além da vontade de aprender que os seis idosos apresentaram, eles tiveram onde 

retornar os estudos, o que nos leva a concluir o quanto é importante ter a oferta de 

escolarização para a população idosa, seja em espaços formais ou não-formais de ensino. Isso 

porque, diante da oportunidade, o idoso – que já tem apresentado a característica de ser um 

aprendiz – pode vir a se libertar das amarras do passado, da vergonha e do discurso social que 

na velhice não se aprende ou não se vive e se aventurar em uma nova experiência, aprendendo 

a ver o mundo com outros olhos e, principalmente, empoderando-se como cidadão, 

reconhecendo-se e agindo como sujeito de direitos. Sendo assim, pode-se concluir que o 

retorno dos pesquisados tem relação com dois fatores principais: a vontade pessoal de 

aprender/estudar e a presença de um local onde essa ação pôde ser praticada.  

Mediante também ao que foi apresentado na análise dos dados, pode-se concluir que a 

permanência escolar desses idosos está relacionada ao significado que a escola tem para eles. 

Os idosos pesquisados buscaram a instituição escolar movidos pela sua vontade de aprender, 

contudo encontraram nela também um local de lazer, de distração. Entretanto, é importante 

ressaltar que a EJA, diferente das UnATIs, se apresenta como uma modalidade de ensino 

formal, isto é, um local onde os sujeitos vão para aprender e não somente para o lazer. Dessa 

forma, para se diferenciar do que é proposto pelas Universidades Abertas, a EJA deve ser 

repensada tendo como base essa vontade de aprender do idoso, pois se as duas existirem só 

para o lazer, uma não estará cumprindo seu papel de modalidade de ensino formal. É 

necessário que a EJA tenha como foco o aprendizado daqueles que se matriculam nela. 

  Como foi visto também, o bem-estar proporcionado pela escola é resultado do 

“enigma do ambiente escolar” que, no caso desta pesquisa, foi decifrado como a união da 

opinião positiva dos idosos em relação à escola, aos colegas de classe e à docente da turma. 

Estes três fatores juntos foram considerados como os indicativos que levam a permanência 

dos idosos. Contudo, assim como apresentado, há fator que apresenta peso maior ou menor 

nesta tríade. Entre os pesquisados, foi possível concluir que, apesar de importante, o docente 

tem peso menor na decisão de continuar estudando se comparado com os colegas de turma, 

pois estes foram identificados tanto como indicativo de permanência como de evasão. A 

importância de compartilhar um ambiente com pessoas com os mesmos objetivos é tão 
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significativa que pode superar a vontade que eles têm de aprender e levá-los a parar de 

frequentar a escola.  

Tendo em vista o que foi exposto, entende-se que a permanência escolar desses idosos 

também está ligada ao desejo de aprender, mas, sobretudo, tem nos colegas de classe a 

representação do bom ambiente escolar que proporciona a distração e o momento de lazer 

para aqueles que já chegaram a Terceira Idade. Sendo assim, reforça-se a importância de 

turmas específicas para idosos na modalidade EJA de ensino, com docentes formados para 

entender das necessidades e especificidades da relação que o idoso estabelece com a escola, 

bem como de um currículo que atenda as expectativas dos longevos, seja de leitura, escrita, 

oralidade ou aprendizagem da matemática, pois, além da heterogeneidade presente na velhice, 

foi possível constatar que eles compartilham de objetivos semelhantes em relação à escola. 

Suprir essas expectativas é proporcionar-lhes, além do acesso, o direito à permanência 

escolar.      
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