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RESUMO 

 
Tendo em vista que o Curso de Pedagogia é formado por diversas disciplinas e 
educadores, uma destas disciplinas foi muito relevante para a construção deste 
trabalho. A disciplina de Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) proporcionou o contato com o objeto desta pesquisa, o processo de 
alfabetização do idoso, tendo como objetivo investigar a EJA, com enfoque nas 
motivações e dificuldades de pessoas idosas ao longo do processo de alfabetização. 
Para tanto, utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa, uma revisão bibliográfica 
por meio de artigos e publicações. Após a fase de levantamento bibliográfico, foi 
feita uma triagem de todo o material que aborda em específico o assunto em estudo, 
fornecendo suporte para a escrita monográfica, a partir do olhar de Dona Francisca, 
depoente que trouxe sua história de vida com foco principal em seu desejo de 
aprender a ler, assim como as dificuldades que permearam e ainda se fazem 
presentes em sua busca pela alfabetização na perspectiva do letramento. Notamos 
que as dificuldades educativas pelas quais passam os jovens, adultos e idosos 
estão, ainda, relacionadas à falta de estímulo por parte de familiares, a idade dos 
educandos e seus objetivos educativos, enquanto a motivação está relacionada à 
concretização de uma aspiração antiga de aprender os conteúdos escolares, 
principalmente saber ler e escrever. 
 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Pessoas Idosas. Alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In order that the course of pedagogy is composed by several disciplines and 
educators, one of these disciplines was very relevant for the construction of this work. 
The discipline of Supervised Internship in Youth and Adult Education (YAE) has 
provided the contact with the object of this research, the literacy process of the 
elderly, having as objective to investigate the YAE, with a focus on the motivations 
and difficulties of elderly people along the literacy process. For that, we used for the 
development of the research, a bibliographic revision through articles and 
publications.  After the phase of bibliographical survey, it was made a screening of all 
the material that addresses in the subject in specific study, providing support for the 
monographic writing, from the gaze of Dona Francisca, interviewees who brought her 
life history with main focus on hers desire to learn to read, as well as the difficulties 
that permeated and still are present in her search for literacy in the perspective of 
knowledge. We noticed that the educational difficulties which young, adults and 
elderly people are, still, related to lack of stimulus by their relatives, the age of the 
learners and their educational objectives, while the motivation is related to the 
implementation of an old aspiration to learn the school content, mainly knowing how 
to read and write. 

 

Keywords: Youth and Adult Education; Elderly People; Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata das motivações e dificuldades de pessoas idosas 

ao frequentar a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ontem, como hoje, retornar a 

sala de aula depois de passado o “tempo” devido, tem se tornado cada vez mais 

frequente, incluindo os idosos, entretanto os mesmos não buscam uma melhor 

qualificação diante do mercado de trabalho, mas uma satisfação pessoal, o 

preenchimento de uma lacuna, uma fase não vivida e tantas outras expectativas. 

A EJA foi criada com o intuito de dar uma nova oportunidade de escolarização 

a jovens e adultos, que por algum motivo não puderam concluir seus estudos no 

período considerado regular, conforme está presente no Capítulo II, Seção V, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Brasil (1996): 

 

Art. 37. A educação de jovens, e adultos sera destinada aqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 
Fundamental e Médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames. § 2o O poder público viabilizará e estimularão acesso e a 
permanecia do trabalhador na escola, mediantes ações integradas e 
complementares entre si. 

 

A presente pesquisa teve como enfoque principal elaborar percepçções sobre 

a trajetória de pessoas idosas na EJA, considerando os motivos que os levaram a 

procurar a escola depois de tantos anos, bem como os desafios encontrados por 

eles - idosos - no processo de aprendizagem, uma vez que os mesmos, não raro, se 

consideram incapazes de assimilar tais conteúdos. Tendo em vista que a EJA é uma 

modalidade voltada para jovens e adultos, é perfeitamnete normal à presença dos 

idosos em sala de aula, entretando a forma e as estratégias didáticas ultilizadas, 

muitas vezes, não contribuem para a aprendizagem daqueles que já se sentem a 

margem da sociedade. 

Vemos que os alunos vivem, em sala de aula, situações em total desacordo 

com a realidade vivida, pois ao inves da orientação ao letratamento; ou seja, ler e 

compreeender, escrever e comunicar algo, tem sido simplesmente levados à 

decodificação do código linguistico. Mesmo existindo o esforço de ambas as partes 

(professor/aluno) ainda há a escassez de metodologias e políticas públicas que 
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amparem a EJA em suas funções.  

Segundo Oliveira; Paiva (2004, p. 8), a EJA é percebida como: 

 

[...] um campo vasto, pela perspectiva contemporânea do aprender 
por toda a vida, a educação de jovens e adultos não despreza o 
sentido da escolarização, que inclui a alfabetização, por não ser ela 
ainda direito de grandes contingentes populacionais, assim como a 
entende e a considera insuficiente, defendendo a educação básica, 
que no Brasil só está garantida como dever do Estado e direito do 
cidadão até o nível fundamental. Mas vai além: ganha força como 
educação continuada, por entender que todos os processos de 
intervenção pedagógica realizados com sujeitos jovens e adultos, de 
qualquer nível de escolaridade, originados para fins diversos, partem 
da concepção de que a aprendizagem é a base do estar no mundo 
de sujeitos, que por esses processos educativos melhor respondem 
as exigências de: produzir a existência (pelo trabalho); produzir suas 
identidades (de gênero, de classe, de categoria profissional, etárias 
etc. tanto individuais quanto coletivas); exercer a democracia, 
constituindo práticas cotidianas de participação e de resistência, 
como formas de viver a cidadania; participar das redes culturais e 
sociais que envolvem o código escrito e que definem, em sociedades 
grafocêntricas, o ser cidadão e o exercer a cidadania. 

 

Assim, a EJA precisaria permitir que seus alunos interagissem com o mundo, 

permitindo que eles expandissem seus horizontes, exercendo assim, várias funções 

na vida destes. Criar condições para que possam alfabetizar-se e poder exercer sua 

cidadania não tendo que se esconder por vergonha de não saber ler ou escrever é o 

que defende Soares (2002, p. 32), ao argumentar: 

 

[...] a educação de jovens e adultos representa uma divida social não 
reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da 
escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham 
sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 
elevação de obras públicas.  

 

Jovens, adultos e idosos com sua diversidade cultural, através da convivência 

podem aprender a lutar por seus direitos e buscar, a cada dia, mais conhecimento. 

Porque, então negar-lhes essa possibilidade? Freire (2001, p.91) lembra a 

importância do diálogo para que saberes sejam desvendados: 

 

O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua 
história social como a experiência igualmente social de seus 
membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes 
que, desnudados, vão mostrando sua incompetência para explicar os 
fatos. 
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Esses fatos somados aos benefícios que a convivência em grupo traz, vão se 

somando as experiências vividas, transformando as relações e desenvolvendo 

novas aprendizagens.  

Diante da problemática exposta, levantam-se as seguintes questões: 

 Quais os motivos que levam as pessoas idosas a retornar a escola? 

 Quais as principais dificuldades encontradas pelos idosos em sala de 

aula? 

Tendo em vista que o Curso de Pedagogia é formado por diversas disciplinas 

e educadores, uma destas disciplinas - Estágio Supervisionado na EJA - foi muito 

relevante para a construção deste estudo, por proporcionar o contato com o os 

idosos. Logo depois surgiu a oportunidade de trabalhar junto a um projeto de 

Pesquisa do Curso de Pedagogia, que trata especificamente desta temática, 

aflorando ainda mais o interesse sobre o assunto. A relevância desta investigação 

se dá em virtude de proporcionar a ampliação de conhecimentos e também pela 

oportunidade de divulgar as compreensões deste estudo para a comunidade 

acadêmica. 

Realizamos uma pesquisa qualitativa por considerar que ela trabalha o 

universo de significados, motivos, valores e atitudes; o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Segundo Gerhardt; Silveira (2009, p.31), “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão [..].” Assim, configura-se como a mais apropriada, uma vez que as 

informações da pesquisa de campo foram levantadas a partir de dois depoimentos1, 

interpretados a luz da pesquisa bibliográfica relacionada às motivações e 

dificuldades presentes no processo de aprendizagem de pessoas idosas. 

Para levar a efeito a investigação, usamos a história oral por ser um método 

de pesquisa que privilegia o acesso a informações diretamente das fontes 

testemunhais, tais como, depoimentos e narrativas, colhidas através da técnica de 

entrevista, neste caso depoimentos gravados. Segundo Alberti (2005), a história oral 

tem relação estreita com categorias como biografia, tradição oral, memória, 

linguagem falada e demais métodos qualitativos. 

                                            
1
 Depoimentos coletados em momentos distintos, mas com a mesma entrevistada – Dona Francisca. 
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Segundo Thompson (2002, p. 197):  

 

[...] Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, 
mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: 
descolar as camadas de memória, cavar fundo em suas sombras, na 
expectativa de atingir a verdade oculta.  

 

Assim, a história oral é carregada de significações, adquiridas ao longo da 

existência do depoente, por isso depende das lembranças e dos esquecimentos 

evocados ou silenciados pelos sujeitos naquele momento, reportando-se a 

acontecimentos passados. E nesse caso, Dona Francisca, aos oitenta anos de 

idade, traz a tona os acontecimentos que vivenciou, quer através do conhecimento 

que construiu, quer através de internalização dos conhecimentos comuns às 

comunidades das quais fez parte.  

Consideramos aqui as memórias da depoente, especialmente sobre as 

motivações e dificuldades presentes em sua busca pela aprendizagem da leitura, 

lembrando ainda que, para Thompson (2002), o trabalho com a história oral traz 

vantagens inestimáveis para as comunidades sobre as quais se debruça e para as 

pessoas que participam do projeto de reconstrução sócio histórica, uma vez que 

fazer com que essas lembranças venham à tona, ajuda a promover o resgate de 

conhecimentos e levar a conhecer seus modos de vida.    

Recentemente, a história oral tem sido mais divulgada, sendo que grupos de 

idosos têm tomado a iniciativa de registrar por si mesmos sua história local, pelo 

simples prazer de recordar o passado e trocar experiências e sentimentos, movidos 

pela consciência de que têm uma história a ser registrada para as gerações 

posteriores. Tais iniciativas devem ser incentivadas e agrupadas sempre que 

possível à produção científica, como maior prova de respeito à memória 

compartilhada por diferentes gerações.  

Acreditamos na importância da história oral, motivo que nos levou a utilizá-la 

também como procedimento para interpretação dos dados, inclusive parte da análise 

foi realizada no próprio processo de coleta, durante os depoimentos de Dona 

Francisca. Lembramos ainda que, neste caso, a depoente idosa, poderia não 

perceber a relevância de alguns fatos se não tivesse a chance de revisitar o passado 

com outra pessoa interessada nessa construção histórica.  

Dessa forma, segundo Ferreira Filho; Ferro (2008), os velhos, as mulheres, os 
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negros, os trabalhadores manuais, camadas da população excluídas da história 

ensinada na escola, tomam a palavra, pois a história que se apoia unicamente em 

documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que se escondem 

atrás dos episódios.  

Conforme os mesmos autores acima, a história oral, longe da unilateralidade 

para a qual se acercam certos estabelecimentos, faz interferir pontos de vista 

conflitantes, pelo menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza, 

pois o pesquisador pode se amparar em testemunhos vivos e reconstruir 

comportamentos e sensibilidades de uma época. 

A memória do idoso não é útil somente para ele, uma vez que sua capacidade 

de relembrar o passado em detalhes faz com que cumpram um importante papel 

social, por isso em parte das comunidades humanas, os idosos são reverenciados 

como fonte de conhecimento e sabedoria. Como nenhum outro indivíduo - criança, 

jovem ou adulto - o idoso é o depositário da experiência humana.  

Bosi (2003) aponta que a força da memória coletiva trabalhada pela ideologia 

sobre a memória individual do recordador poderia nos dar uma descrição 

diferenciada e viva, assim, os mais velhos são os arquivos vivos da história, sendo 

que suas lembranças do passado costumam ser mais precisas do que as de adultos 

que tenham vivenciado os mesmos episódios. 

A partir dos estudos bibliográficos e das memórias de Dona Francisca, 

organizamos essa monografia em seções: 

Seção I - Referencial teórico sobre a Educação de Jovens e Adultos, 

considerando o contexto e ações viabilizadas por meio de políticas públicas no 

Brasil; 

Seção II - Os desafios para permanência na Educação de Jovens e Adultos, 

especialmente para os idosos; 

Seção III - Discussão da pesquisa de campo, envolvendo as motivações e 

dificuldades que permearam a trajetória escolar de Dona Francisca. 
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SEÇÃO I 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Temos a consciência que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi criada e 

vem sendo aprimorada para que possa atender as principais carências e 

expectativas de aprendizagem, com objetivo de levar jovens, adultos e idosos a uma 

nova oportunidade no que se refere ao ambiente escolar. 

 

1.1 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

A educação de adultos no Brasil começou com a vinda dos Jesuítas, 

relegando aos índios habitantes aqui uma prática evangelizadora no período 

colonial. No período do Império, surgiram as preocupações iniciais com as questões 

da escolarização dos adultos, pois a Lei Saraiva impedia o voto de analfabetos. 

Entretanto, os dados apavorantes do senso do ano de 1890 também chamavam a 

atenção para a questão da escolarização no Brasil. Conforme Paiva (2004, p. 85): 

 

[...] existência de 85,21% de iletrados na população total do país, e 
em 1900, encontrou 75,78% para os 20 Estados, entre os maiores de 
cinco anos. [...]. Esses índices eram motivo de vergonha para a 
intelectualidade brasileira do início do século; era preciso colocar o 
Brasil entre os países cultos, elevando o nível cultural da nação. A 
situação do ensino primário estaria em desarmonia com o lugar que 
este país ocupa entre os povos cultos e o ensino seria o único meio 
de vitalizar este povo. 

 

Desta maneira, com a divulgação destes dados, começou-se um debate 

acerca deste assunto, entretanto, o Estado optou por descentralizar as questões 

direcionadas à educação do Ensino Primário. Apenas no ano de 1920 que 

apareceram os primeiros trabalhos que despontaram mobilizações em torno deste 

problema educativo. 

Conforme Saviani (2003), depois da realização da I Conferência Internacional 

de Educação de Adultos, na Dinamarca, no ano de 1949, a educação de adultos 

tomou outra direção, sendo imaginada como um tipo de “educação moral”. Desta 

maneira, a escola, não conseguindo suplantar todos os traumas ocasionados pela 

guerra, procurou fazer um "paralelo" fora dela, tendo como objetivo principal 
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colaborar para o resgate do respeito aos direitos humanos e para a constituição da 

paz duradoura. 

Segundo o mesmo autor, inicialmente da II Conferência Internacional de 

Educação de Adultos, em Montreal, no ano de 1963, a educação de adultos adveio a 

ser vista sob dois aspectos caracterizados: como uma extensão da educação formal, 

constante e como uma educação de base, ou comunitária. Em seguida a III 

Conferência Internacional de Educação de Adultos, em Tóquio, no ano de 1972, a 

educação de adultos regressou a ser compreendida como suplência da educação 

fundamental, recolocando jovens e adultos, especialmente analfabetos, no sistema 

formal de educação. Já a IV Conferência Internacional de Educação de Adultos, 

concretizada em Paris, no ano de 1985, diferenciou-se pela multiplicidade de 

conceitos, fazendo então nascer o conceito de educação de adultos. 

Conforme Vieira (2007), no ano de 1990, com a concretização da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, na cidade de Jomtien, na Tailândia, 

compreendeu-se a alfabetização de jovens e adultos como a 1ª etapa da Educação 

Básica, consagrando a ideia de que a alfabetização não pode ser independente da 

pós-alfabetização. 

Entendemos que a EJA é uma modalidade de ensino, protegida por lei e 

direcionada para indivíduos que não tiveram ingresso, por alguma razão, ao Ensino 

Regular na idade adequada, entretanto, são indivíduos que possuem cultura própria. 

Esta modalidade admite uma maior flexibilidade de trabalho ao docente, que pode 

inovar e buscar outras estratégias para motivá-los. 

A resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de 

Educação Básica (CEB) nº 1/2000, diz no Art. 5°, parágrafo único que, como 

modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da Educação 

de Jovens e Adultos, considera as situações, os perfis dos estudantes, as faixas 

etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na 

apropriação de contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na 

proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar: 

 
I - quanto à equidade, a distribuição especifica dos componentes 
curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e 
restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao 
direito a educação; 
II - quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da 
autoridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu 
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processo formativo, da valorização de mérito de cada qual e do 
desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 
III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas 
dos componentes curriculares face às necessidades próprias da 
Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as 
práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade 
formativa comum aos demais participantes da escolarização básica.     

 

 E essa mesma Resolução instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a EJA, já prevista na LDBEN 9394/96 como parte integrada da Educação Básica, 

sendo que deve desempenhar três funções, são elas: função reparadora, função 

equalizadora e função qualificadora. 

Função Reparadora: tem como objetivo reparar o tempo perdido, devolver 

um direito que foi negado aos Jovens e Adultos, de estudar em seu tempo julgado 

hora certa, para que estes tenham o reconhecimento de seus valores e conquistas. 

A função reparadora deve ser entendida como uma oportunidade concreta dos 

adultos em conseguir finalizar os estudos, é um ponto de partida para os alunos que 

decidiram voltar a estudar, desenvolvendo a consciência de que podem sempre 

recomeçar.  

Função Equalizadora: defende a distribuição dos bens sociais de forma 

igualitária, de forma que se tenham maiores oportunidades, sendo nessa função que 

se possibilita a reentrada do indivíduo no mercado de trabalho, na sociedade, e em 

tantos outros lugares; ou seja, os estudantes da EJA precisam ter um tratamento 

igual aos demais alunos e não de forma diferenciada, devem ter igualdade de 

oportunidades, que possam mostrar suas experiências de vida e também suas 

capacidades. É nessa função que os Jovens e Adultos tendo uma permanência na 

escola precisam ter oportunidades iguais a todos, independente da idade ou de qual 

tenha sido o motivo para deixar de frequentar a escola. 

Função Qualificadora: considera que os Jovens e Adultos tenham uma 

sequência em seus conhecimentos, é a função que diz respeito à aprendizagem 

contínua, num processo permanente para a vida toda e que seja aprimorado cada 

vez mais, pois não basta preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho, mas 

para a vida em todos os seus aspectos, sociais, políticos e econômicos. Trata-se da 

educação continuada, educação para toda vida, aquela em que os conhecimentos 

adquiridos dentro da sala de aula serão utilizados no cotidiano.   

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 
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(2010), a EJA, proposta para aqueles que não tiveram acesso ao Ensino 

Fundamental e ao Médio na idade adequada, tanto nas maneiras de ensino 

presencial e/ou semipresencial, os dados do Censo Escolar assinalam que as 

matrículas totalizaram 4.234.956 no ano de 2010. Destes, 2.846.104 (67%) estão no 

Ensino Fundamental e 1.388.852 (33%) no Ensino Médio. A EJA abrange matrículas 

de EJA presencial, semipresencial e EJA integrado à educação profissional de nível 

fundamental e médio. 

Conforme Gadotti (2007), o conceito de educação de adultos vai se 

movimentando na direção ao de educação popular, ao grau em que a realidade 

principia a fazer algumas exigências à sensibilidade e a competência cientifica dos 

educadores e educadoras. Uma destas exigências está pautada com a 

compreensão crítica dos educadores, do que vem acontecendo na cotidianidade do 

meio popular. Para o mesmo autor, a conceituação de educação de adultos vai se 

deslocando rumo a educação popular na mesma proporção que a realidade principia 

a fazer algumas obstinações à sensibilidade e a competência científica dos 

docentes. 

Segundo o INEP (2012), de acordo com os dados do Censo Escolar, nota-se 

que o número de matrículas na EJA vem sendo atenuando nos últimos anos, como 

se apresenta a seguir: 

 2007 – 4.985.338 Matrículas  

 2008 – 4.945.424 Matrículas  

 2009 – 4.661.332 Matrículas  

 2010 – 4.287.234 Matrículas  

 2011 – 4.046.163 Matrículas  

 2012 – 3.237.333 Matrículas 

Segundo Calháu (2008), um dos problemas assinalados em alusão à redução 

de alunos matriculados se faz pelo fato de que a quantidade de escolas que 

oferecem a modalidade vem diminuindo. É essencial também apontar, que grande 

parte das matrículas na EJA, estão no Ensino Fundamental. Outra questão a ser 

ressaltada diz respeito ao fato de que existe mais alunos nas séries finais do Ensino 

Fundamental do que nas iniciais, sugerindo que diversos estudantes estão 

alcançando uma maior escolaridade e indo além das classes de alfabetização. 

Todavia, embora seja constatado um progresso quanto ao número de 
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pessoas matriculadas em cursos presenciais, a realidade vivenciada assinala que a 

alfabetização e a educação de jovens, adultos e idosos despontam-se no Governo 

como uma proposta relegada a um segundo plano, por meio de um aspecto somente 

quantitativo. 

Na conjuntura da EJA, as políticas se direcionam para o campo educativo. 

Conforme Vieira (2007, p. 56), “as políticas representam o espaço onde se manifesta 

a politicidade inerente à educação, na medida em que traduzem expectativas de 

ruptura ou de continuidade”. Assim, as políticas públicas fazem contrapartida às 

orientações e disposições do Governo, por meio das mais diferentes decisões nas 

esferas sociais, entusiasmando a população direta ou indiretamente, nos campos 

individuais, profissionais e também educativos. Constituem-se leis, diretrizes, planos, 

resoluções, estatutos e outras decisões originárias do Poder Público. 

Embora existam diversas iniciativas em prol da disseminação da educação 

para todos, como é prognosticado na própria Constituição Federal, no Artigo 205, 

que preceitua a educação como direito de todos e obrigação do Estado, a EJA ainda 

encontra-se em condição inferior as diversas estratégias educativas sugeridas pelo 

Governo. 

Conforme Santos (2008), a EJA apresenta uma estreita relação com políticas 

educativas e outras estratégias governamentais, pois esta modalidade traz consigo a 

probabilidade de inclusão social, vindo ao encontro da responsabilidade pública para 

com os cidadãos.  

O direito à educação é célebre no artigo 26 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, do ano de 1948, como direito de todos ao “desenvolvimento 

pleno da personalidade humana” e como uma necessidade de fortalecer o “respeito 

aos direitos e liberdades fundamentais”. A conquista deste direito depende da 

promoção generalizada à Educação Básica, entretanto, o direito à educação não se 

acaba com a promoção, a continuação e a conclusão deste nível de ensino: ele 

conjectura as condições de prosseguir os estudos em outros níveis. 

De tal modo, pode-se avultar também o Artigo 206, da Constituição Federal 

que preceitua “a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 

Ainda, com alusão à EJA, também se pode avultar o Artigo 208, no qual se localiza a 

garantia de obrigatoriedade do ensino gratuito, até mesmo para aqueles que não 

tiveram ingresso ao mesmo na idade adequada. 

Já o Artigo 214 faz alusão ao Plano Nacional de Educação e possui como 
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objetivo, tanto a erradicação do analfabetismo, como o melhoramento na qualidade 

de ensino e a formação e desenvolvimento para o trabalho. De acordo com Prado 

(2000, p. 28), “a história mostra que o direito à educação somente é reconhecido na 

medida em que vão acontecendo avanços sociais e políticos na legitimação da 

totalidade dos direitos humanos”. De tal modo, a reconfiguração da EJA estará 

ligada a esta legitimação. 
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SEÇÃO II 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SEUS DESAFIOS 

 

Observamos que as escolas do país ainda reproduzem um modelo de 

educação próprio da época do renascimento, direcionado para a formação 

intelectual e científica dos estudantes. Nesta visão, o foco principal da ação 

educativa é a transmissão de conhecimento, Segundo Rodrigues (2008), a finalidade 

inicial da educação é propiciar ao aluno condições para viver em sociedade. 

Considerando que grande parte dos estudantes da EJA é formada de trabalhadores, 

que regressam aos bancos escolares a procura de algo que lhes faltou (ou foi 

negado) na infância, não deveriam mais encontrar a mesma realidade que os 

afastou anos atrás, a mesma estruturação hierárquica, o mesmo “conteúdo 

programático”, o mesmo sistema avaliativo defasado. 

Segundo Veiga (1995), é preciso que se ressignifique a função social da 

escola, de maneira que ela se implante no mundo atual, que a EJA proporcione aos 

seus alunos a probabilidade de construir conhecimento, considerando a realidade 

destes na sociedade. Como destaca Rodrigues (2008), é necessário que se 

assegure o ingresso que estes jovens e adultos trabalhadores possuem por direito 

de participar de forma ativa da cultura, entretanto, de maneira condizente com a sua 

idade e vivência. 

Partindo deste ponto de vista, acredita-se que o docente da EJA precisa 

possuir uma percepção, um comprometimento e sensibilidade maior, na procura de 

uma prática educacional fundamentada no respeito aos saberes trazidos pela 

realidade e experiência do aluno, seus desejos e necessidades. Assim, necessita-se 

construir uma prática pedagógica sólida, que abranja toda a comunidade escolar, e 

de maneira especial os alunos. Uma prática que, como mencionou Freire (1983), 

seja apropriada de colaborar para a organização de um pensamento reflexivo, que 

induza a transformação e superação da sua realidade. 

Assim, a população que busca a EJA tem encontrado, porém, na maioria das 

vezes, uma instituição despreparada para atendê-la. A escola, não dando conta 

desta demanda diferenciada, tem auxiliado na perpetuação do fracasso e evasão 

escolar, pois não tem, efetivamente, uma proposta pedagógica e curricular 

organizada para atender as necessidades destes alunos. Não há uma proposta 

metodológica voltada para uma aprendizagem diferenciada, crítica, construtiva e 
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competente, pois na maioria das vezes, o que se encontra é uma “adaptação” do 

currículo regular, sendo usado de forma indiscriminada na EJA. 

Segundo Santos (2000), a preocupação com o currículo remota há três 

séculos, quando ocorreu a “fragmentação do ensino, que ocorre com a introdução 

das disciplinas escolares”. Não é, portanto, uma preocupação atual. Porém nunca se 

escreveu ou refletiu tanto sobre o tema como nos últimos anos. O que ocorre, porém 

é que muito se teoriza sobre o assunto, mas a escola em sua essência não 

apresenta mudanças significativas. 

Pode-se dizer que existem duas grandes tendências que marcam os estudos 

e as práticas curriculares. Santos (2000), afirma que, de um lado, estariam aquelas 

propostas que veem o currículo como conjunto de conteúdos e, de outro lado, 

estariam aqueles que advogam as ideias de que o currículo se constitui em um 

conjunto de experiências vivenciadas na escola ou sob a supervisão desta. 

Acredita-se que a educação de Jovens e Adultos comporta uma discussão 

curricular baseada na segunda proposta, a de um ensino contextualizado e crítico, 

valorizando as experiências dos envolvidos com ela, ou seja, tanto professores 

quantos alunos. A defesa de um currículo centrado preferencialmente, em situações 

práticas, problemas do cotidiano, envolvendo as experiências das crianças e seus 

interesses para, neste contexto explorar aspectos do conhecimento sistematizado, 

está na agenda daqueles que buscam superar os mecanismos de exclusão escolar, 

existentes no interior da escola. 

Nesta perspectiva, pensar sobre o currículo, nos leva a retomar o que coloca 

Sacristán e Gómez (1998) e ao refletir sobre o currículo escolar, devemos fazer 

sobre a ótica de quem ensina e de quem aprende. O professor, ao recortar o 

currículo regular e cola-lo na EJA, dizendo que o aluno precisa daqueles conteúdos 

para passar, estabelece com este currículo uma relação de aceitação passiva 

(currículo manifesto). Freire (1983) disse que educar é um ato político. Podemos 

afirmar então, que junto com esses conteúdos que o professor repassa ao reproduzir 

este currículo estão também suas ideias e intenções (currículo oculto). O aluno, ao 

receber estas informações curriculares na prática, retira o que lhe é significativo, 

construindo o currículo real. Ora, se este currículo passado pelo professor for 

fragmentado e destituído da realidade, o que vai sobrar para o aluno significar? 

Ao perceber que o reprodutivismo do currículo posto e imposto não 

corresponde às expectativas, o educador torna-se, segundo Freire (1983), agente 
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ativo na transformação social, sentindo necessidade de contestar esta realidade. 

Desta forma, percebe-se que existe consenso quanto à necessidade de encontrar 

uma organização apropriada que não transfira para a experiência educativa dos 

jovens e adultos as formas de organização da educação básica diurna. Há consenso 

também quando se busca formas mais flexíveis de organizar os tempos e espaços, 

os conteúdos, os processos de aprendizagem, as experiências de avaliação, etc. 

Veiga (1995) afirma que o currículo não é um instrumento neutro e sim um 

instrumento de ideologia. A escola necessita buscar uma nova concepção curricular, 

que a leve a estabelecer uma relação mais construtiva com a realidade. Não 

podemos considerar a escola como uma ilha segura e isolada dos conflitos sociais. 

Para Moreira (2000), a construção de um currículo adequado às 

necessidades dos educandos da EJA perpassa então todos os níveis de ensino, 

destacando-se dentre eles a formação permanente do professor de EJA. O 

educador transforma-se em um pesquisador de sua prática, refletindo sobre suas 

ações e resgatando a cultura, os seus saberes e sua história de vida. Não é uma 

tarefa fácil. 

Ainda conforme o autor acima, a questão curricular não se reduz a simples 

problema técnico a ser resolvido por meio de modelos racionais. A questão curricular 

corresponde a um processo contínuo e complicado de desenho do ambiente escolar, 

um ambiente simbólico, material e humano constantemente em reconstrução.  

A flexibilidade curricular deve significar um momento de aproveitamento das 

experiências diversas que estes alunos trazem consigo como, por exemplo, os 

modos pelos quais eles trabalham e seu cotidiano.  

 

2.1 A EJA E OS DESAFIOS PARA PERMANÊNCIA NA ESCOLA 

 

A EJA não se estrutura como uma adequação do sistema educativo vigorante 

no Ensino Fundamental e Médio para preencher uma necessidade educativa. Ela é 

um desafio social, concentrado na sociedade do saber, inventariado nos princípios 

do direito universal à educação. Na Lei 9.394/96, a EJA advém a ser avaliada como 

uma modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, 

alertando para as particularidades características no processo pedagógico proposto 

ao jovem e ao adulto. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, articula que a educação é 
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um direito de todos e obrigação do Estado e da família, bem como constitui os 

princípios de igualdade de condições para acesso e continuação na escola (art. 206, 

inciso I). Este direito é sancionado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996, a qual exibe a organização do sistema educacional do 

Brasil. 

De acordo com Ramalho (2010), a evasão escolar é assinalada pelo 

abandono da escola, portanto, quando o educando deixa de frequentar a mesma 

durante o período letivo. O autor ainda assinala a evasão como uma expulsão 

escolar, pois a saída do aluno da escola não se trata de uma ação voluntário, porém, 

uma imposição sofrida pelo estudante, por motivo de condições antagônicas e 

invasivas do meio. 

Segundo Xavier; Ribeiro; Noronha (1994), a evasão escolar no Brasil é vista 

como uma realidade desde a ocasião em que a educação advém a ser público, 

entretanto, o ensino público praticamente acabou em grande parte das províncias, 

pois, durante todo o tempo colonial, esta instrução era inteiramente familiar. De tal 

modo, a legislação não assegurou tal alargamento educacional, procedendo no 

fenômeno da evasão. Pode-se confirmar tal afirmativa, através dos dados 

estatísticos obtidos pelo MEC (Ministério da Educação) no ano de 2012, em que a 

taxa de evasão escolar no ensino fundamental a nível nacional foi de 8,3%, a nível 

estadual de 3,3% e a nível municipal de 2,2%. 

Segundo Prado (2000, p. 71), sendo o acontecimento da evasão escolar um 

problema bastante preocupante, a quem, realmente, interessa que jovens convivam 

nas escolas e se tornem letrados?  

Os programas de combate ao analfabetismo, a exemplo do “Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)”, não mostraram os resultados esperados, 

uma vez que na prática o que os professores constataram é que os alunos e alunas 

provenientes destes programas tornaram-se, em sua maioria, analfabetos 

funcionais. Todavia, aqueles que estão legitimamente comprometidos com a 

educação, pouco podem fazer, pois seus poderes são restritos à regência de classe 

e curtas ações separadas. 

Acerca do direito garantido na Constituição Federal de 1988, a realidade da 

educação nacional é repleta de problemas seculares, ainda não deliberados na 

contemporaneidade. Estes problemas estão associados àqueles que foram 

configurados como fracasso escolar, isto é, a repetência e a evasão escolar. 
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Portanto, é preciso ressaltar que apenas o ingresso as escolas não garantem, ao 

aluno, sucesso no prosseguimento dos seus estudos. 

De acordo com Connel (1999), os jovens, oriundos de famílias menos 

favorecidas, são, comumente, os que possuem menos sucesso se avaliados por 

meio dos procedimentos habituais de medidas. Isto em razão de que, perde-se a 

função da escola no que se alude à responsabilidade de comunicar o saber, 

agrupado às trocas de experiências entre os indivíduos abarcados dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste contexto, a escola pode precisar de uma 

inovação e adotar como subsídio à proposta pedagógica e curricular, a troca múltipla 

de experiências em um processo criativo, logo, poderá guiar as experiências através 

de uma forma recíproca dos conhecimentos trocados.  

Gagné (1974, p. 55), em seu trabalho sobre como realizar a aprendizagem, 

diz que “a experiência é o maior dos mestres”. Desta maneira, o autor afirma que 

não se pode adotar a postura do “fazer de conta” no que se alude ao conhecimento, 

tal como não se pode desvaler as experiências do aluno, sejam elas baseadas na 

experiência ou cognitivas, uma vez que estas já fazem parte do seu contexto social, 

até porque o indivíduo está em frequente formação e desenvolvimento psíquico.  

Para Castro (2006) este processo abrange em sua extensão geográfica, um 

ponto de vista crítico e reflexivo sobre os acontecimentos, fatos e processos sociais 

que têm acarretado em inúmeras leituras de mundo. É inicialmente deste ponto de 

vista que o indivíduo estabelece os seus próprios conceitos sobre a complexidade 

que é a coexistência entre seres em formação. 

Uma das soluções que se descobriu para o problema da repetência, existente 

em algumas redes de ensino, como a da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi 

a aprovação automática, opção polêmica que foi bastante questionada no campo 

educativo. Acredita-se não estar nisto a solução para o problema. Não é aprovando 

automaticamente o aluno que se fará com que o ele aprenda ou continue 

frequentando a escola. 

 

2.2  DESAFIOS DA EJA PARA AS PESSOAS IDOSAS 

 

A importância de assegurar aos jovens e adultos uma chance de ingresso e 

permanência na escola, além de condições para realizar seus estudos, resgatando a 

especificidade deste segmento, independentemente de sua idade, se encontra 
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presente no artigo 37 da LDB 9.394/96. 

 Como definido no Estatuto do Idoso do ano de 2003, é obrigação do Estado 

garantir a conservação da saúde, da liberdade, do direito à vida, do respeito, da 

dignidade, da previdência e assistência social, da habitação, do transporte, da 

educação e do trabalho.  

Acerca destes dois últimos aspectos, tem-se a particular preocupação 

direcionada para o atendimento dos idosos quanto ao currículo, às metodologias, à 

experiência profissional do docente, ao material didático apropriado para esse 

público e o uso das tecnologias. Igualmente acerca das condições intelectuais, 

psicológicas e físicas destes indivíduos, considerando o interesse de regressar para 

a escola e participar da educação formal na EJA, de maneira a adequar o regresso 

ao mercado de trabalho. 

Segundo Piconez (2002), o segmento dos jovens, adultos e idosos diferencia-

se dos outros da educação formal, sendo imprescindível uma reavaliação de uma 

modalidade de ensino que considere as necessidades educativas de que este grupo 

precisa, por meio de uma relação entre formação e mercado de trabalho através de 

políticas públicas. Frente a isto, a educação de jovens e adultos necessita permitir 

igualmente uma formação profissional incorporada à formação acadêmica. 

 De acordo com Gadotti; Romão (2001), a EJA é uma das modalidades de 

ensino ofertadas no Brasil - para atender as necessidades educativas dos indivíduos 

- que por diversas razões, como carência de oportunidades, não frequentaram o 

ensino regular na idade considerada “adequada”. 

Ainda conforme os autores acima, a EJA é considerada uma modalidade de 

educação básica, que atende jovens, adultos e idosos por meio um processo 

educativo que se concretiza no transcorrer da vida. Esta modalidade adveio por 

várias transformações políticas no transcorrer das décadas, sendo em até 

determinados momentos excluídos das “preocupações” por parte das autoridades 

públicas, por considerá-la modalidade efêmera, sem qualquer atenção com a 

população que a cursava ou, ainda, simplesmente pertinente à função de alfabetizar 

na maneira de decodificação de letras e números. 

Segundo Coura (2007), a concepção do Estatuto do Idoso, que assegura um 

melhoramento na qualidade de vida dos indivíduos acima dos 60 anos de idade, 

colabora muito para que o idoso venha a ser usuário da EJA. A autora lembra ainda 

que a gratuidade nos transportes públicos estimula estes sujeitos a procurarem por 
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cursos de EJA, já que para alguns, ter que gastar com o deslocamento entre a casa 

e a escola afetaria seu orçamento, o que separaria mais uma vez este sujeito da 

escolarização. 

Segundo Sampaio (2010), além da criação do Estatuto do Idoso, o direito ao 

ingresso e a continuação dos estudos é admitido em compromisso coletivo na V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), concretizada no 

ano de 1997 em Hamburgo. Nesta Conferência, foi proclamado o direito de todos à 

educação contínua no transcorrer da vida, sendo que conforme Di Pierro (2005), até 

então no Brasil, não existia acordo acerca do assunto. Pouco tempo antes, a IV 

CONFITEA concretizada no ano de 2009 em Belém do Pará, reafirmou por meio do 

documento “Marco de Ação de Belém”, o pacto para fortalecimento do direito à 

educação no transcorrer da vida para todos. 

Conforme Coura (2007), não é apenas com a finalidade de conseguir um 

emprego melhor, uma qualificação mais adequada, que os idosos regressam à 

escola. Regressar às aulas é poder satisfazer a vontade de aprender que lhes fora 

denegada quando mais jovem. As privações que toleraram, seja por terem que sair 

para trabalhar ainda muito jovens, ou por ausência de escolas públicas, induziram 

estes indivíduos a uma categoria de excluídos. 

Para Silva (2007), quando resolvem por regressar ou até mesmo ir pela 

primeira vez à escola, os idosos descobrem determinados desafios a serem 

encarados. Muitos deles se sentem preocupados e com medo, em razão do 

preconceito social com os idosos. Neste contexto, pode-se observar a vivência de 

determinados mitos reminiscentes à educação de idosos. 

Percebemos que apesar de frequentar uma sala de aula sugerir desafios, 

preconceitos e restrições, estudos e pesquisas despontam que a educação se trata 

de um dos meios de vencer os desafios conferidos aos idosos pela idade e pela 

sociedade, adequando o aprendizado de novos conhecimentos e chances para 

conseguir o bem-estar físico e emocional. 

Segundo Fonseca (2005), diversas propostas e estudos para a EJA 

reconhecem a necessidade de serem consideradas as experiências que o aluno traz 

de sua vida cotidiana. No caso do ensino de matemática, por exemplo, diversos 

trabalhos se dispõem a investigar esses conhecimentos e engrossam fileiras na 

defesa de sua integração ao trabalho pedagógico que se vai desenvolver.  

De acordo com Freire (1992), as relações do homem com o mundo, 
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independem do fato de ser alfabetizado ou não, basta ser homem para realizá-las, 

para ser apropriado de captar os dados da realidade, de saber, ainda que seja este 

saber puramente opinativo. Daí que não exista ignorância nem sabedoria total. A 

compreensão resultante da captação será tão mais crítica, quanto seja realizada a 

apreensão da causalidade autêntica. E será tão mais mágica, ao grau em que se 

faça com um mínimo de apreensão desta causalidade. Pois enquanto para a 

consciência crítica, a própria causalidade autêntica está. 

Segundo Bellan (2005), a consciência crítica é a representação das coisas e 

dos fatos como se dão na existência baseada na experiência. A consciência pueril, 

pelo avesso, se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isto, se julga 

livre para entendê-los segundo melhor lhe agradar. A consciência mágica, não 

chega a acreditar-se superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre 

para entendê-los como melhor lhe agradar. 

Para Finger (2003), quando se aprecia a aprendizagem de adultos, observa-

se que a função do docente como é habitualmente conhecido, precisa ser revisto. 

Pois os educandos adultos, principalmente idosos, são conscientes de suas 

capacidades e experiências, e demandam mais envolvimento no procedimento de 

aprendizagem. Assim, o docente precisa transformar-se em facilitador, um agente de 

transformação, assim como as escolas e as políticas públicas para EJA. 
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SEÇÃO III 

DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

As histórias de vida das pessoas idosas poderiam fundamentar o trabalho 

pedagógico, além de ser uma oportunidade de dar voz aqueles que por diversos 

fatores foram silenciados. Entretanto o que observamos, conforme Pereira (2008), é 

a forte presença de uma ideia pré-concebida sobre a velhice que aponta para uma 

etapa da vida que pode ser caracterizada, entre outros aspectos, pela decadência 

física e ausência de papéis sociais.  

Defendemos aqui, a valorização da voz das pessoas idosas. Para tanto, 

começamos com base na história de vida de Dona Francisca, pois seus relatos 

forneceram sustentação necessária à ideia deste estudo, que versa sobre as 

Motivações e Dificuldades do idoso na educação de jovens e adultos, considerando 

primeiramente dados relacionados ao local e ao tempo vivido pela entrevistada, 

neste caso especifico - avó desta pesquisadora.  

 

3.1 UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DE DONA FRANCISCA, 

 

Ao final de nossas longas andanças, 
chegamos finalmente ao lugar. E o vemos 
então pela primeira vez. Para isso 
caminhamos a vida inteira: para chegar ao 
lugar de onde partimos. E, quando chegamos, 
é surpresa. È como se nunca o tivéssemos 
visto. Agora, ao final de nossas andanças, 
nossos olhos são outros, olhos de velhice, de 
saudade. 

(Rubem Alves) 
 
 
 

A história de vida nos remete a memória, condição essencial para 

reconstrução do passado, uma história é considerada uma narração, exposição de 

relatos e acontecimentos. Por outro lado, a concepção de vida, comporta uma 

variedade de interpretações, entretanto, faremos alusão à vida em termos 

existenciais. Fato que nos permite entender que uma historia de vida é um relato 

com os acontecimentos que uma pessoa (em especifico Dona Francisca) viveu no 

decorrer de sua caminhada. 

Desta forma reforçaremos através da história de vida de Dona Francisca, as 
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dificuldade e motivações que muitos brasileiros percorrem no decorrer de sua 

caminhada em busca da leitura e escrita.   

Consideramos que são diversos os acontecimentos vivenciados pelo ser 

humano ao longo da sua vida e que estes o constituem enquanto sujeito histórico, 

que participa da história do mundo enquanto constrói sua própria história. 

 

Figura 1 
Foto de Francisca Ramos de Souza 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Dona Francisca, nasceu durante o período do ciclo da borracha, no dia 26 de 

novembro em 1935, no meio do seringal em uma colocação2 chamada Alegria que 

ficava as margens do Rio Abunã, no estado do Acre. Descendente de acreanos, ela, 

seus irmãos e os pais moravam em casas feitas de palhas de paxiúba. 

A partir deste ponto do texto, apresentamos alguns recortes dos depoimentos 

colhidos no segundo semestre de 2015, quando Dona Francisca, ao contar sua 

história – inclui as tentativas de letramento3. 

 

O nome da colocação que nós morava, era Aligria, nos cortava seringa, ai nós 
tinha umas casas na beira do rio de paxiúba. 

                                            
2
  Colocação: área do seringal onde a borracha era produzida. Nesta área, localizava a casa do 

seringueiro e as "estradas" de seringa (Cf. Carneiro) 
3
 Letramento: “formar leitores capazes de fazer uso social da leitura e da escrita em sentido amplo 

que contemple vários tipos de texto e registro, incluindo os processos de produção de sentido destes 
fazeres como práticas sociais” (GOULEMOT, 1996, p.109). 
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Figura 2 
Maquete ilustrativa de uma Colocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maquete Demostrativa: colocação <http://cerezoac.blogspot.com.br/p/producao-de-maquete.html> 

 

Na época não existiam escolas nessas colocações, a distração dela e dos 

irmãos quando criança era brincar nos roçados e ver os pais nos plantios cortando 

seringa, fonte de sustento da família na época.  

Aos 7 anos de idade começou a aprender os afazeres domésticos e a cortar 

seringa com os pais. Dona Francisca conta que passavam horas no meio das 

seringas. 

 

Aí quando era tempo de limpar o roçado, queimava o roçado e todo mundo de 
casa ajudava, e depois ia plantar. 

 

O conceito sobre a educação era relacionado ao trabalho, assim Dona 

Francisca recebeu do pai, o bem mais precioso, acessível e importante que o 

mesmo podia oferecer. 

Aos 16 anos conheceu um rapaz chamado Benuá4, que veio do Ceará, junto 

com migrantes vindos do Nordeste para trabalhar como seringueiros (soldados da 

borracha) - na colocação que ela morava - com quem se casou e teve nove filhos. 

                                            
4
 Benuá Angelim de Menezes: Foi casado com Francisca por 37 anos, tendo falecido em 1989. 
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Mesmo depois do casamento, Dona Francisca agora com seu esposo, 

continuou cortando seringa, entretanto após um ano engravidou e não podia mais o 

acompanhar. Com o passar dos anos vieram mais filhos, a extração já não gerava 

lucro para a família, foi quando decidiram vir para a cidade de Porto Velho, no 

estado de Rondônia, em busca de novas fontes de renda e também educação para 

os filhos. 

 

Benuá se tu quiser trabalhar, tu vai pra Porto Velho, porque seringa aqui já não da 
mais pra ti, tu deixa esses menino na escola, tu tem 4 filho, tão tudo analfabeto, tua 
mulher não sabe lê, teus filho vai ficar tudo burro, aqui não tem escola não.  

 

Ao chegar a Porto Velho, Dona Francisca começou a trabalhar como 

lavadeira, enquanto os filhos estavam na escola e seu Benúa foi para o garimpo. 

Após anos se passarem, para ser mais especifica, em 1980 seu esposo 

Benúa descobriu ter câncer e em 1989 faleceu por decorrência da doença. Após o 

falecimento de seu esposo, Dona Francisca voltou a estudar, forma que encontrou 

para ocupar sua mente por conta do luto. 

Atualmente, Dona Francisca continua residindo em Porto Velho e mora com 

uma filha e seus netos. Dedica-se aos afazeres de casa e da igreja. No que diz 

respeito aos estudos, frequenta a escola do SESC5 três dias por semana, persistindo 

e dedicando-se as aulas. 

  

3.2 MOTIVAÇÕES PARA ESTUDAR  

 

Analisamos fragmentos da entrevista em que o processo de ensino na 

Educação de Jovens e Adultos é relatado, o que nos possibilitou identificar as 

motivações que levaram Dona Francisca a procurar novamente o ambiente escolar. 

Segundo Moreira; Todorov (2005), “motivação é uma força interna que nos leva a 

agir, e por ser interna só nós mesmos a podemos sentir”.  

 

[...] foi pelo incentivo da esposa do cumpadre frota, a madrinha da dina (filha, ela 
disse assim um dia: - ali tem uma escola, e mais adiante a dona francisca vai 
estudar, que tem um negocio chamado mobral, agora é a vez dela estudar. 

                                            
5
 SESC: Serviço Social do Comércio, onde funciona uma escola e o projeto Sesc Ler, ainda em 

atividade nos dias atuais. 
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A estudante lembra que além da vontade própria de estudar, ler e frequentar 

uma escola, também existia incentivo por parte de sua “cumadre”, fato este que nos 

faz entender a escola enquanto importante instituição, e embora haja diversas 

criticas sobre o MOBRAL6, identificamos na fala da entrevistada que o mesmo foi 

significativo no processo de aprendizagem. 

 

Aí eu fui estudar no MOBRAL que era de noite, só que o Benuá reclamava que 
chegava em casa de noite cansado e tinha que dar conta dos meninos mais novos, 
mais eu ia mesmo assim. 

 

Além de constatarmos a importância do programa para o aprendizado, 

identificamos a forte influencia do papel da mulher dentro da família - numa 

perspectiva tradicional - como dona do lar, responsável pela satisfação e bem estar 

do marido e filhos, que proporciona conforto e presença, deixando de lado até 

mesmo suas satisfações pessoais.  

Nesta visão tradicional, quase sempre a mulher passa por esse processo, 

onde esse desenvolvimento não lhe permite seguir uma vida dedicada também aos 

estudos, deste modo desenvolvia-se um preconceito que não lhe permitia uma 

realização pessoal e profissional, fazendo com que sua autonomia, liberdade de 

expressão e independência fossem diminuídas.  

Conforme Rodrigues (2008), Rousseau detinha um discurso de que a 

educação feminina deveria ser restrita ao doméstico, pois, segundo ele, elas não 

deveriam ir em busca do saber, considerado contrário à sua natureza.  

 No entanto, muito embora o papel da mulher à época fosse muito mais ligado 

ao cuidado do lar, marido e filhos, pode-se observar a forte motivação de Dona 

Francisca em aprender a ler, para que se tornasse independente e pudesse 

desvencilhar-se do “mundo pequeno”. Vemos o valor da aprendizagem sempre 

intrínseco aos seres humanos, pois ainda que em menor escala no passado, sempre 

esteve presente nas relações entre os indivíduos. 

Na pesquisa este real valor da aprendizagem ganha força, pois, ainda com o 

passar do tempo percebe-se a importância da alfabetização para uma realização 

própria. A vontade de ser independente e conseguir ler sem ajuda encontra respaldo 

na própria essência humana de ser livre.  
                                            

6
 MOBRAL: Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pela lei nº 5.379, de 15/12/1967, iniciando 

efetivamente em 08 de setembro de 1970. 
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Uma das características identificadas na pesquisa é o real valor da 

aprendizagem, pois mesmo com o passar do tempo percebe-se a importância da 

alfabetização. 

 

Porque mesmo com o passar do tempo minha fía, eu tinha muita vontade de 
aprender a lê as letras, mas pra juntar e dizer a palavra não saía, então eu queria 
pra pegar uma blibliazinha pra ler do início ao fim, ler um jornalzinho sem ter que 
depender de ninguém [...] então  hoje a leitura seria um discanço pra mim. 

 

Tendo em vista a fala da entrevistada, percebemos que a importância do 

aprendizado remete-se ao valor que a mesma apresenta em realizar uma leitura 

significativa. Conforme Solé (1998 apud VIEIRA, 2007, p.33): 

 

A palavra escrita tem características que a distinguem de outros 
meios de informação audiovisual, por sua flexibilidade e capacidade 
de transmissão de grande quantidade de informações, de estimular a 
imaginação e, especialmente, de ser controlada pelo leitor, sujeito 
ativo que processa o texto por meio de suas habilidades de 
raciocínio, conhecimentos, experiências e esquemas prévios  

 

Considerando que a leitura é um dos meios de o indivíduo manter-se 

informado e aprender em todas as esferas do interesse humano, bem como a busca 

de uma liberdade interior, que só a leitura pode proporcionar a ela. Esta busca por 

autonomia que se configura em liberdade justifica-se nas falas da entrevistada. 

 

A educação pra mim é que nem a liberdade, a pessoa que tem o ensino da escola 
é muito filiz, entra e sai em qualquer lugar, não se aperta com nada, conhece os 
preços das coisas, ninguém ingana a pessoa. 

 

Entende-se que a liberdade é a sensação de estar livre e não depender de 

ninguém, também é classificada na filosofia como a independência do ser humano, e 

ter o poder de ter autonomia. Verificamos que a fala da entrevistada está carregada 

do desejo deste fim, fazendo assim uma relação entre a educação como algo 

libertador para o que a mesma procura, dando ao ser humano um caminho onde ele 

pode ser autor, claro que sem fugir a regras. 

 

Eu nunca tive o sonho de me formar, era so pra mim ler, pra escrever meu nome 
correto assim [gestos], ler as coisas, sempre meu objitivo era esse, ainda hoje é 
assim. 
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  Através da fala de Dona Francisca pode-se observar a pureza de sua 

aspiração, que é ligada a vontade de ler para ter mais atividades, além de assistir 

televisão. Sua motivação é clara quando demonstra na sua fala que a busca da 

independência, ainda que tardia, influencia de certa maneira na sua forma de vida, 

pois deixa seu lar para buscar instrução e informação fora de casa. 

No momento em que Dona Francisca associa a ideia de televisão com um 

mundo pequeno infere-se que também busca na escola uma diversidade de ideias e 

opiniões, ajudando-a a sair do senso comum que muitas vezes é proporcionado pela 

televisão. A sua motivação neste ponto está ligada a uma auto realização como 

pessoa, que possibilite que ela se sinta mais segura ao conversar com as pessoas 

sobre diversos temas, e não apenas ligada a uma busca por uma formação 

especializada. 

 

3.3 DIFICULDADES PARA ESTUDAR - ONTEM 

 

Leve na sua memória para o resto da sua 
vida, as coisas que surgiram no meio das 
dificuldades. Elas serão uma prove de sua 
capacidade em vencer as provas e lhe darão 
confiança na presença divina, que nos auxilia 
em qualquer situação, em qualquer tempo, 
diante de qualquer obstáculo. 

Chico Xavier  

 

As dificuldades fazem parte do processo da vida, e superá-las pode nos 

motivar, entretanto, cabe a nós encará-las e usá-las como forma de aprendizado. Os 

problemas e limitações são provas que muitas vezes precisamos passar. As 

adversidades de ontem podem ser um grande aprendizado para posteriores 

experiências, pois são elas que nos impulsionam para o futuro. 

Considerando a realidade da época e o local de origem de Dona Francisca, o 

conceito sobre a educação era relacionado ao trabalho, tendo em vista que naquele 

lugar, a escola enquanto instituição não existia. 

 

Papai dizia: - Eu nunca estudei, Ela não tá estudano porque aqui não tem escola, 
eu mal sei lê e assinar o nome, o que eu dei e ensinei a ela foi o trabalho. 
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Segundo Silva (2007, p.10): 

 

[...] O modo de vida nos seringais, como sabemos, não é nada fácil. 
Desde muito cedo as crianças começam a dar seus primeiros passos 
rumo às atividades desempenhadas por seus pais, tios e avós. 
Assim, desde pequenas as crianças são familiarizadas com a 
natureza. Aprendem a conviver e brincar com os animais de criação 
e, acima de tudo, aprendem a respeitar e valorizar a mata, os rios e a 
terra, pois, é dali que proverão o sustento de toda sua geração. 

 

Sendo assim, Dona Francisca recebeu de seu pai, o ensino e educação 

acessível e possível dentro da realidade que estavam inseridos, aquele que o 

mesmo acreditava ser o bem mais precioso, o trabalho. 

 Conforme o depoimento de Dona Francisca, sobre a ausência de escolas 

nos seringais, consequentemente professores, a população da sua região de 

residência não tinha contato com a educação formal. 

 

Não tinha nada, nem tinha professor nem nada, depois que começou as colonhas, 
foram chegando gente que sabia lê e ia ensinando os outros. 

 

Segundo Nascimento (1998), em 1942, ano de grande seca no Nordeste, 

contingentes significativos de retirantes chegaram à Amazônia, dentre eles pessoas 

que eram alfabetizadas, que passaram informalmente a dividir seus conhecimentos 

com os demais moradores no local. 

Conforme citado anteriormente, Dona Francisca aos 16 anos casou-se com 

um migrante vindo do Nordeste - Benuá – que era alfabetizado e após o casamento 

passou a ensiná-la, sendo o primeiro contato de Dona Francisca com a leitura. 

 

Sabia, “ishe maria” demais [ Benuá sabia ler], aí ele me ensinava a lê, aí naquela 
época era o maior sacrifício pra conseguir uma cartilha, aí o ABC, eu iscrivia 
tudinho, aí não tinha luz, mas naquela época a vista era boa, a gente lia né. 

 

Com o casamento vieram as obrigações pertinentes à mulher no contexto 

familiar, tais como a maternidade, educação dos filhos e os afazeres domésticos. 

 

Aí eu só sei dizer que tive a primeira [filha], aí lá vem o Wanderley [filho], aí o 
tempo já não dava mais pra mim escrever, aí já abandonei, já tinha que cuidar dos 
filhos, fazer comida. 
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Borsa; Feil (2008, p.3) nos fazem lembrar que “a mulher ocupa um lugar 

fundamental, através do papel da maternidade o qual se constitui como a sua 

identidade principal, impulsionada, num primeiro momento, por interesses políticos e 

sociais, que se fizeram presentes, ao longo dos séculos”. 

 

Tinha que cuidar de filho, lavar roupa no garapé, subir bacia d’agua[...]Aí depois 
nas colocações a gente ia cortar seringa, tirar cavaco pra difumar [...]  
 A educação pra gente eu acho que não era valorizada, purque quem  já tinha um 
começozinho dava conta das tarefas, mas eu como não tinha ajuda em casa não 
dava conta, então a minha dificuldade era monstra mermo. 

 

 

3.4 DIFICULDADES PARA ESTUDAR - HOJE 

 

Dona Francisca, continuou seu percurso para a alfabetização, e em 1990 

passou a frequentar as aulas no SESC, período em que enfrentou mais dificuldades 

no processo de aprendizagem. 

 

Lá no sesc teve uma época que começou a ficar ruim, purque quem tava dando 
aula era os estagiários de uma faculdade, ai um mês eles podiam e outro não, aí 
eu desgostei de estudar, purque não tinha aula direito. 

 

Considerando o relato de Dona Francisca, ponderamos que uma das causas 

da evasão na Educação de Jovens e Adultos ocorre pelo fato das escolas e/ou 

programas não atenderem às expectativas do público da EJA.  

Naif (2005, p. 402) salienta que:  

 

[...] a escola muitas vezes encontra dificuldades para compreender 
as particularidades desse público, no qual os motivos que os levam à 
evasão, ainda no início da juventude, e as motivações que envolvem 
sua volta à sala de aula são informações preciosas para quem lida 
com a questão. Deixá-los escapar leva à inadequação do serviço 
oferecido e a um processo de exclusão que, infelizmente, não será o 
primeiro na vida de muitos desses alunos. 
 
 

Outro fator importante identificado no relato de Dona Francisca, diz respeito 

as dificuldades pertinentes a idade, quando vale lembrar que a mesma é uma idosa 

de 80 anos. Nessa fase, o processo de aprendizagem precisa considerar também: 

dificuldades de memorização, lapsos de memória, ansiedade e depressão, além das 
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limitações físicas tais como: problemas de visão, audição e coordenação motora. 

Segundo Monteiro (2001) apud Carneiro (2010, p. 27):  

 

 [...] Envelhecer e a maneira como cada organismo individual se 
desenvolve definida por seus estados dinâmicos, nas quais as forças 
internas criam tensões produtivas, gerando expansão e crescimento 
em algumas dimensões, contração e degradação em outras, 
evitando qualquer padrão de permanência. A velocidade, o tempo e o 
grau de modificações físicas, emocionais, psicológicas e social 
apresentadas durante a vida são muito individualizadas. Essas 
modificações são influenciadas por fatores genéticos, ambientais, 
dietéticos, de saúde e de inúmeros outros elementos. 

 
 

Aí tem tempo que meu nome eu assino benzinho, mas se eu faltar um dia eu 
esqueço, ai volto pra trás de novo pra aprender, e de lapiseira eu vou direitinho, 
mas não pode ser com muita força não, se não num sai, tem que ser bem de 
levezinho no papel, aí lá vai eu misturando as letras, mas não desisto não. 

 

Sob esta perspectiva, entendemos ser de fundamental importância que os 

profissionais da Educação de Jovens e Adultos compreendam as especificidades do 

aluno idoso, tendo em vista que ele apresenta limitações físicas e comportamentais. 

Assim, encerramos por aqui, mas persiste a angústia de saber, que assim 

como Dona Francisca, tantos outros idosos passam por situações semelhantes - 

não conseguem alcançar o letramento – embora sejam repletos de aprendizagens 

da experiência de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve por objetivo, através de estudos bibliográficos e da historia 

de vida de Dona Francisca, tornar público quais os motivos que levaram a mesma a 

retornar a sala de aula, mesmo após muitos anos, apontando também as 

dificuldades que a depoente enfrentou e enfrenta ao longo da vida. 

A presente pesquisa corroborou a perspectiva inicial de que as experiências 

vivenciadas pelas pessoas influem em sua história de vida e o constituem como 

sujeito único de situações comuns a várias pessoas.  

A história de Dona Francisca perpassa por vários momentos históricos e 

sociais da região amazônica. No que se refere ao processo de alfabetização, passou 

por diversas dificuldades, como a ausência da instituição escola nas colônias de 

extração da seringa, o ensino por meio do convívio com seus pares, até os 

programas de ensino como MOBRAL e SESC Ler.  

Sob o prisma da história de Dona Francisca, constamos que em seu tempo 

de fato a mulher teve como identidade a função de esposa e mãe, ficando em 

segundo plano suas realizações pessoais, entre elas a leitura e escrita.   

Ressaltamos que apesar das dificuldades enfrentadas em diversos momentos 

de sua vida, Dona Francisca manteve-se com o objetivo de aprender a ler e 

escrever, pois considera a leitura como ato de autonomia e liberdade, entendendo o 

conceito de letramento. No que se refere à realidade atual compreende que hoje as 

limitações não são mais as de acesso à escola ou de empecilhos familiares e sim 

limitações pertinentes aos idosos, tais como lapsos de memória e dificuldades de 

coordenação motora. 

Outro fator importante que contribui para a desmotivação é a forma de 

conduzir o ensino na Educação de Jovens e Adultos, segmento este que necessita 

de metodologia especifica e um olhar diferenciado para estes sujeitos. 

Sob esta perspectiva, a presente pesquisa contribuiu para nossa formação 

docente e pessoal, considerando que precisamos reconhecer a história de vida de 

cada individuo e toda a bagagem que ele trás para a sala de aula, bagagem esta 

que é rica e precisa sem valorizada.  
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