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... há tempo de nascer e tempo de morrer; 
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... tempo de matar e tempo de curar;  

... tempo de derrubar e tempo de edificar;  

... tempo de chorar e tempo de rir;  

... tempo de prantear e tempo de saltar; 

... tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; 

... tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar;  

... tempo de buscar e tempo de perder;  

... tempo de guardar e tempo de deitar fora; 

... tempo de rasgar e tempo de coser; 

... tempo de estar calado e tempo de falar; 

... tempo de amar e tempo de aborrecer;  

... tempo de guerra e tempo de paz”. 
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RESUMO 

 

 

Apresentamos aqui uma investigação que trata da Educação na e para a Terceira Idade 

e tem como foco compreender como os alunos idosos que participam de um projeto 

alternativo de educação na cidade de Barroso, Minas Gerais, veem a escola, a leitura, a escrita 

e a Matemática Escolar. Os sujeitos da pesquisa frequentam o Instituto ABC (Amigos do Bem 

Coletivo), criado por uma iniciativa popular, sem nenhum vínculo institucional ou rede oficial 

de ensino, e que tem como objetivo oferecer educação escolar para pessoas acima de 60 anos 

de idade. A escolha metodológica refere-se à pesquisa qualitativa, e como instrumento na 

coleta dos dados, utilizamos a elaboração e aplicação de questionários, para traçar um perfil 

dos alunos. Realizamos, ainda, uma entrevista narrativa com o fundador da Instituição e oito 

entrevistas semiestruturadas com os alunos que participaram da pesquisa. O decisivo nos 

resultados desta pesquisa foi a organização analítica dos dados em “circunstâncias atuantes” 

para descobrir o que a escola, a leitura, a escrita e a Matemática Escolar representam na vida 

dos educandos idosos. Essas circunstâncias possibilitaram compreender que alunos com essa 

faixa etária buscam a escola: a) como um lugar de aprendizagem, com a finalidade de 

aprender o que não tiveram oportunidade durante a infância e adolescência; b) como um lugar 

para se socializarem com outras pessoas; c) como um lugar que propicia uma melhor 

qualidade de vida; d) como um lugar para se sentirem motivados, ter esperança e enfrentar os 

desafios relacionados à velhice. Além disso, observamos que os alunos frequentam e 

participam da aula de Português para aprender a escrita que é legitimada pela sociedade e 

participam da aula de Matemática como forma de aquisição dos conteúdos escolares e para 

superarem suas dificuldades e “medos” relacionados à disciplina. 

 

Palavras-chave: Terceira Idade; Educação na Terceira Idade; Leitura e escrita; Matemática 

Escolar; Instituto ABC. 
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ABSTRACT 

 

 

Here we present a research which deals with Education in and for the Third Age and focuses 

on understanding how older students who attend an alternative education project in the city of 

Barroso, Minas Gerais, see the school, reading, writing and School Mathematics. The subjects 

attending the ABC (Friends of Good Collective) Institute, created by a popular initiative, with 

no institutional affiliation or official school system, and aims to provide education for people 

over 60 years old. The methodological choice relates to qualitative research and as a tool in 

data collection used the preparation and application of questionnaires to draw a profile of the 

students. We also performed a narrative interview with the founder of the institution-eight 

semi-structured interviews with students who participated in the survey. The deciding the 

outcome of this research was to analytic data organization in "active circumstances" to find 

out what school, reading, writing and School Mathematics represent the lives of elderly 

learners. These circumstances allowed students to understand that with this age group seek 

school) as a place of learning, in order to learn what had no opportunity during childhood and 

adolescence; b) as a place to socialize with other people; c) as a place that provides a better 

quality of life; d) as a place to feel motivated, hoping and address challenges related to old 

age. Furthermore, we observed that students attend and participate in the class to learn 

Portuguese writing which is legitimized by society and participate in the mathematics 

classroom as a way of acquiring the learning contents and to overcome their difficulties and 

discipline related to “fears”. 

 

 

Keywords: Third Age; Education in the Third Age; Reading and writing; School 

Mathematics; ABC Office. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do 

outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade.  

 

Paulo Freire (1996) 

   

Durante a minha formação escolar no Ensino Médio, estudei os dois primeiros anos 

em uma escola de ensino particular e o terceiro ano, em que faria vestibular, estudei em uma 

escola pública. Mudar de escola foi um grande impacto, principalmente em relação ao ensino, 

pela maneira como as disciplinas eram ministradas e devido à forma como os alunos se 

apropriavam dos conhecimentos matemáticos ensinados na sala de aula. Todas essas 

inquietações me levaram a ter um grande interesse pela Educação, principalmente pela 

Matemática. 

Em 2007, comecei o curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). A partir daí, passei a acreditar que alguma coisa deveria ser feita 

para auxiliar pessoas mais velhas que desejassem conhecer e aprender Matemática. Em 2009, 

conheci um projeto alternativo de educação na cidade de Barroso, Minas Gerais, conhecido 

como Instituto ABC (Instituto Amigos do Bem Coletivo). Direcionado à modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Instituto, além de oferecer o ensino desde a 

Alfabetização até as séries finais do Ensino Fundamental, também desenvolve trabalhos 

sociais com os alunos. E como parte dos estudantes possui idade acima de 60 anos, escolhi 

essa instituição como ambiente da pesquisa. 

Em razão da quantidade de pessoas idosas que frequentam as aulas do Instituto ABC, 

das dificuldades que possuem devido à idade avançada, da disponibilidade de aprender e da 

permanência desses indivíduos dentro das salas de aula, eu os escolhi como sujeitos da 

pesquisa. Por isso, terei como principal foco os alunos que estão inseridos no projeto há mais 

de dois anos com faixa etária acima de 60 anos. 

Assim que comecei a conhecer o Instituto, por meio de relatos dos professores, dos  

voluntários e do próprio fundador da Instituição, fiz a mim mesma o seguinte questionamento: 

como os alunos da Terceira Idade, que frequentam o Instituto ABC há mais de dois anos e 
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com idades acima de 60 anos, veem a aula de Matemática?, acreditando que essa seria a 

pergunta norteadora da pesquisa. 

A escolha da questão poderia ser justificada pelo fato de que muitos desses alunos, ao 

voltarem para a escola, depois de alguns anos, trabalharam ou lidaram com a Matemática em 

diferentes instâncias da vida. E, ao voltarem para a escola, eles se deparam com o ensino e a 

aprendizagem da Matemática Escolar, valorizada socialmente, o que lhes fora negado durante 

a infância e a adolescência devido a vários fatores.  

Além disso, existe uma concepção de aprendizagem de que todo o processo de 

construção do conhecimento, marcadamente do aluno adulto e idoso, aluno da EJA, inserido 

no Instituto ABC, é permeado pela busca por respostas a problemas e situações vividas pelas 

pessoas em um contexto social e cultural. A escola, o Instituto ABC e os educadores de 

jovens e adultos não podem ignorar o conhecimento extraescolar não só por que isso limita as 

interações de ensino e aprendizagem, como também por que estariam reforçando a exclusão 

que já acontece na sociedade.  

Os alunos idosos que fazem parte da EJA, no Instituto ABC, foram banidos do sistema 

escolar. Como principais fatores de exclusão, podemos citar a entrada precoce desses sujeitos 

no mercado de trabalho, a falta de acesso e segurança nas escolas e a incompatibilidade entre 

os horários escolares e as responsabilidades dos sujeitos. Além disso, a falta de vagas nas 

escolas, de professores qualificados e de material também fez com que os alunos deixassem a 

escola. Sem contar que muitos “não consideram que a formação escolar seja assim tão 

relevante que justifique enfrentar toda essa gama de obstáculos à sua permanência ali” 

(FONSECA, 2007, p. 33).  

Assim, um dos maiores desafios do Instituto, em parceria com a EJA, é incluir-se na 

luta por (re)significar os conteúdos. Fonseca (2007), explicita esse contexto da exclusão social 

e cultural dos adultos da EJA: 

 

Assim, quando falamos em Educação Matemática de Jovens e Adultos, não 

estamos nos referindo ao ensino da Matemática para estudante universitário 

ou da pós-graduação, nem de cursos de Matemática que integram os 

currículos de programas de formação especializada para profissionais 

qualificados, ou de sessões de resolução de problemas matemáticos com 

finalidade terapêutica ou diagnóstica. Estamos falando de uma ação 

educativa dirigida a um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais 

iniciada e que acorre aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude. 

A interrupção ou o impedimento de sua trajetória escolar não lhe ocorre, 

porém, apenas como um episódio isolado de não acesso a um serviço, mas 

num contexto mais amplo de exclusão social e cultural, e que, em grande 
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medida, condicionará também as possibilidades de reinclusão que se forjarão 

nessa nova (ou primeira) oportunidade de escolarização (p. 14). 

 

No entanto, durante as entrevistas realizadas, a questão inicial e os objetivos acabaram 

sendo modificados durante as análises do material empírico. Ao acessar o que as pessoas 

dizem, do que pensam sobre a Matemática Escolar, outros elementos acabaram sendo 

identificados e analisados.  

Além da necessidade da aquisição da Matemática Escolar, apresentada pelos 

entrevistados como a conquista de um direito que lhes fora negado, a fim de se sentirem 

inseridos na sociedade, foi bastante demarcado pelos alunos como eles veem a leitura e a 

escrita nas aulas de Português e o que a escola representa para eles durante o processo de 

envelhecimento que estão vivenciando.  

Portanto, consideramos que falar apenas da Matemática Escolar, além de reduzir o 

Instituto ABC a apenas um lugar de aprendizagem dos conteúdos formais, também reduziria 

as manifestações dos estudantes idosos, que também se ocuparam da escola e da aula de 

Português. Além de ser um lugar de aprendizagem da Matemática, da leitura e da escrita 

valorizado socialmente, o Instituto também é um lugar onde os idosos se socializam, buscam 

uma melhor qualidade de vida e se sentem motivados e esperançosos para enfrentarem os 

desafios relacionados à velhice. 

A partir dessas análises, modificamos o nosso olhar e buscamos responder ao seguinte 

questionamento: como os alunos que estão na Terceira Idade, com idades igual ou superiores 

a 60 anos e que frequentam o Instituto ABC há mais de dois anos, veem a escola, a leitura, a 

escrita e a Matemática Escolar?  

Por meio dessa indagação, traçamos como objetivo geral da pesquisa: conhecer e 

analisar o que dizem os sujeitos da Terceira Idade sobre a escola, a leitura, a escrita e a 

Matemática Escolar. Tal objetivo se ramifica nos seguintes objetivos específicos: identificar e 

analisar as circunstâncias que levaram os alunos idosos a não terem acesso à escolarização na 

idade considerada “regular”; identificar e analisar as circunstâncias que levaram esses 

estudantes a voltarem para a escola depois de uma vida sem escolarização; e analisar o lugar 

da leitura, da escrita e da Matemática Escolar na vida desses sujeitos, identificando suas 

facilidades, dificuldades e “medos” em relação às disciplinas e como esses conteúdos têm 

contribuído para uma qualidade de vida positiva para esses estudantes. 

Esta pesquisa contribui para olharmos os alunos da Terceira Idade como pessoas que 

se constituem na ação coletiva de produção do conhecimento. Buscaremos fazer com que este 
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trabalho acrescente para o campo educacional, alertando os educadores para compreenderem 

seus alunos e alunas da Terceira Idade nos modos como as relações do conhecimento são 

processados e nos modos como esses estudantes se relacionam com o ambiente escolar.  

A dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, iniciamos a 

investigação levantando o que autores e educadores da área falam sobre a Educação na 

Terceira Idade. Construímos o termo “Terceira Idade”, a fim de delinearmos os alunos que 

fazem parte dessa categoria etária. Falamos sobre a educação durante as etapas do 

envelhecimento, o processo de Alfabetização e o ensino e a aprendizagem da Matemática para 

pessoas acima de 60 anos de idade.  

No segundo capítulo, tratamos sobre o trabalho de campo utilizado para a realização 

desta pesquisa, descrevendo os procedimentos adotados. Trazemos, também, o conceito de 

“circunstâncias atuantes” (PORTES; SILVA; CAMPOS; SANTOS, 2012), no qual nos 

apoiamos durante as nossas análises. Além disso, descrevemos o contexto da escola 

pesquisada, como sua história e organização do trabalho pedagógico, e fizemos uma 

caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

O terceiro capítulo foi construído a fim de mostrar o lugar que o Instituto ABC tem na 

vida dos sujeitos da Terceira Idade. Para isso, ele está dividido em duas seções. Na primeira, 

composta de duas subseções, destacamos as circunstâncias atuantes que levaram os alunos 

idosos a não terem acesso à escolarização na idade considerada “regular”. Já na segunda 

seção, composta de quatro subseções, dedicamo-nos a falar sobre as circunstâncias atuantes 

que levaram os estudantes idosos a se (re)inserirem no ambiente escolar. O capítulo apresenta 

a maneira como os sujeitos da Terceira Idade veem o Instituto e por isso permanecem nele. 

O capítulo quatro foi dedicado a mostrar como esses alunos veem a leitura, a escrita e 

a Matemática Escolar. Sendo assim, também nos apoiamos no conceito de “circunstâncias 

atuantes” com o objetivo de construir os diferentes lugares que esses conteúdos têm para os 

alunos idosos, pois eles os fazem frequentar e permanecer na escola. O capítulo é composto 

de duas seções. Na primeira, composta de apenas uma subseção, destacamos a principal 

circunstância atuante que leva os sujeitos idosos a desejarem a alfabetização e, assim, a 

participarem da aula de Português. Já na segunda, composta por duas subseções, tecemos as 

circunstâncias atuantes que levaram e ainda levam esses mesmos alunos a frequentarem e a 

permanecerem na aula de Matemática. 

Finalmente, nas Considerações Finais, retomamos brevemente os principais  

resultados e reflexões suscitadas pela análise do material empírico, procurando, assim, situar 
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nossa investigação no contexto das preocupações mais gerais e dos desafios do campo da 

educação. 

Tendo apresentado brevemente a trajetória da configuração da questão e dos objetivos 

da pesquisa, bem como relatado a estrutura desta dissertação, passamos, no próximo capítulo, 

a uma abordagem mais aprofundada dos nossos referenciais teóricos por meio dos quais 

buscaremos colocar os nossos dados em constante diálogo. 
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CAPÍTULO I 

INICIANDO A INVESTIGAÇÃO: EDUCAÇÃO NA TERCEIRA IDADE 

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de 

coragem. Não pode temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena 

de ser uma farsa. 

Paulo Freire (1971) 

 

Este primeiro capítulo, composto de quatro seções, destina-se à abordagem dos 

pressupostos teóricos que discutem os eixos temáticos da pesquisa. Assim, buscamos 

justificar a relevância de tal investigação para ampliar o conhecimento na área. 

A pesquisa tem como eixos temáticos a Educação e a Terceira Idade. A Educação é o 

campo que, por meio da EJA, busca garantir aos sujeitos que não tiveram acesso à educação 

escolar, durante a infância e a adolescência, o direito de acessá-la e dela desfrutar. Dentre os 

sujeitos que frequentam as salas de aula da EJA, encontram-se pessoas da Terceira Idade, que 

buscam a escolarização como um ato de “coragem”. Portanto, saber o que esse público 

pretende ao escolarizar-se pode nos auxiliar a atender às suas demandas. 

Inicialmente, procuramos construir o termo “Terceira Idade” discutindo algumas 

questões acerca da velhice e do envelhecimento. Em seguida, apresentamos algumas 

discussões sobre a presença dos alunos, que estão na Terceira Idade, na escola e como o 

ensino contribui para lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida. Por fim, abordamos, 

nas duas últimas seções, os contornos e as possibilidades relacionados ao processo de 

Alfabetização e ao ensino e à aprendizagem da Matemática na Terceira Idade.  

Assim, procuramos ampliar um pouco mais o conhecimento sobre as especificidades 

desses sujeitos idosos, pois conhecer mais sobre eles nos ajudará a oferecer uma escola de 

qualidade para todos que a procurarem. 

 

1.1 Construção do termo “Terceira Idade” 

 

A questão da velhice surgiu da proximidade com 

problemas ligados a pessoas velhas. A convivência com 

essa situação levou-me aos primeiros questionamentos 

sobre a velhice não-asilada, não-doente. Em suma: sobre 

a velhice com que nos deparamos no cotidiano, sem nos 

darmos conta dela. 
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Myriam Moraes Lins de Barros (1998) 

 

Ao iniciar o processo de investigação, não havíamos decidido sobre quem ou quais 

seriam os sujeitos da pesquisa. Inicialmente, o objetivo era trabalhar com todos os alunos, de 

diferentes idades, que frequentam o Instituto ABC, ambiente da pesquisa. Porém, ao nos 

depararmos com a história da Instituição e ao observarmos o número significativo de pessoas 

idosas presentes nas salas de aula do Instituto, decidimos direcionar nossa atenção para esse 

público, a fim de descobrir o que ele tem a nos dizer sobre a escola, a leitura, a escrita e a 

Matemática Escolar. 

A população idosa vem crescendo em ritmo constante e acelerado em diversas partes 

do mundo, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil. Com isso, os temas velhice e envelhecimento vêm sendo discutidos por diversas áreas 

do conhecimento, não apenas pelo aumento populacional dessa faixa etária, mas também pela 

preocupação em relação ao idoso como problemática social, devido aos desafios que esse 

segmento vem enfrentando na realidade brasileira e em outros países. 

A partir da década de 1960, o tema da velhice e do envelhecimento começou a ser 

tratado pelas Ciências Sociais. No Brasil, ele ganhou importância na década de 1980, mas foi 

na década de 1990 que se consolidou teoricamente. Tem se observado no País um crescimento 

do contingente de idosos, acarretado pelo aumento da expectativa de vida da população.  

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do censo do ano de 2010, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou o sistemático e consistente 

crescimento da população idosa no Brasil. Na verdade, por meio dos indicadores sociais e 

demográficos, o IBGE vem alertando sobre a mudança que está ocorrendo na estrutura etária 

do País e que os idosos têm se tornado um contingente populacional expressivo em termos 

absolutos e que têm ganhado uma importância relativa no conjunto da sociedade brasileira 

(IBGE, 2010). 

A diminuição absoluta dos grupos etários de menores de 20 anos e, simultaneamente, 

o alargamento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% 

em 1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010 (IBGE, 2011), comprovam o 

alargamento do topo da pirâmide etária, ocupada pela população mais idosa. A previsão da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e do IBGE é de que, em 2050, o Brasil tende a ser o 

país mais envelhecido da América Latina, ocupando o sexto lugar no mundo em relação ao 

número de idosos (COURA, 2007). 
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Na busca por uma explicação para esse fato, temos as conquistas tecnológicas e a 

medicina moderna, que, ao longo dos últimos 50 anos, possibilitaram diagnosticar, prevenir e 

curar muitas doenças fatais que não eram solucionadas no passado. A taxa de mortalidade de 

idosos foi reduzida, juntamente com a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade infantil, 

acarretando um aumento da população de adultos ao longo dos anos. 

Essa situação vem se tornando uma preocupação social urgente, uma vez que os 

mesmos avanços que excluem os idosos colaboram com o aumento da expectativa de vida da 

população. O problema está em garantir que essa população chegue à Terceira Idade com 

boas condições de vida e de maneira ativa (PINHEIRO, 2009). 

As considerações de Alda Britto da Motta (1998) vão ao encontro das de Guita Grin 

Debert (1998) ao acreditarem que, em diferentes momentos da história, as sociedades 

outorgaram significados específicos a cada etapa do curso de vida dos indivíduos e por isso a 

velhice é socialmente produzida. De acordo com Debert (1998), as categorias etárias e suas 

especificidades não são consequências da evolução científica, mas, como ressalta Pierre 

Bourdieu (1983), envolvem uma verdadeira luta política dos grupos sociais. Luna Rodrigues 

Freitas Silva (2008) apresenta o século XIX como o período do surgimento gradativo e do 

auge da estabilização das diferenças, funções, hábitos e espaços relacionados a cada uma das 

etapas da vida: 

 

Essa estabilização favoreceu a formação de identidades etárias que passaram 

a definir, por meio de características de conduta, crenças, hábitos corporais e 

ideais de satisfação, a experiência de „habitar‟ cada uma dessas etapas da 

vida. De fato, ser criança, adolescente ou adulto constitui grande parte da 

identidade dos sujeitos modernos. A crescente institucionalização das etapas 

da vida e o processo de identificação dos sujeitos com as categorias etárias 

atingiram praticamente todas as esferas da vida social, fazendo-se presentes 

no espaço familiar, no domínio do trabalho, nas instituições do Estado, no 

mercado de consumo e nas esferas de intimidade (p. 157, aspas da autora). 

 

Philippe Ariès (1981) nos ajuda a compreender a construção social das categorias de 

idade ao mostrar que o surgimento da sociedade moderna industrial e a universalização da 

educação escolar seriam os principais determinantes da delimitação da infância como uma 

fase diferenciada da vida adulta, posto que, até a Idade Média, a criança era vista como um 

adulto pequeno. A fim de formar e disciplinar o futuro trabalhador da indústria, a educação 

escolar nessa sociedade adotou métodos pedagógicos, destinados à formação nas primeiras 

fases da vida, excluindo, assim, as pessoas de mais idade que não interessavam mais ao 

processo produtivo (PERES, 2011). 
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 “As classificações por idade (também por sexo e classe) acabam sempre por impor 

limites e produzir uma ordem onde cada um deve se manter [...] em seu lugar” (BOURDIEU, 

1983). É essa forma de organização social que delimita a função social de cada grupo etário, 

apontando o velho, em alguns casos, como alguém incapaz ou debilitado. Segundo Simone de 

Beauvoir (1990), “para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo 

vergonhoso, do qual é indecente falar” (p. 8). 

O envelhecimento é um processo que ocorre em todas as pessoas, mas, de acordo com 

Márcia Aparecida Luna Rodrigues Germano (2006), está condicionado a fatores sociais, 

culturais e históricos. O que vai determinar o modo como uma pessoa envelhecerá são as 

emoções, as privações e até mesmo a estabilidade que tem durante todo o seu 

desenvolvimento, ou seja, a qualidade de vida durante a idade mais madura será consequência 

de todas as experiências já vivenciadas pelas pessoas. Assim, cada indivíduo terá um 

envelhecimento particular e de acordo com suas vivências anteriores. Da mesma forma, Sueli 

Aparecida Freire (2003) defende que o envelhecimento bem-sucedido está relacionado à boa 

qualidade de toda uma vida, envolvendo todos os eventos ocorridos pelo sujeito desde a sua 

gestação, sua carga genética e seus fatores socioculturais. 

Suely Santos (2002) entende o envelhecimento como um processo complexo de 

transformações sequenciais ao longo da vida, com o caráter funcional e estrutural sendo 

reorganizado pelos fatores sociais e comportamentais. A autora classifica essas mudanças 

como biológicas, psicológicas e sociais: biológicas em relação à função de determinado órgão 

ou sistema; psicológicas em relação à capacidade de adaptação do indivíduo diante de tarefas 

cotidianas; e sociais pensando no papel do indivíduo em relação às expectativas da sociedade. 

Mesmo em cada indivíduo, a velhice é um processo heterogêneo, Motta (1998) traz a 

seguinte conclusão: 

 

[...] O envelhecimento não é um processo homogêneo, mesmo em cada 

indivíduo. Há sempre partes, órgãos ou funções do corpo que se mantêm 

muito mais „jovens‟, „conservados‟, sadios, do que outros – os médicos e a 

vida cotidiana estão sempre apontando isso. Do mesmo modo que no terreno 

dos sentimentos e das representações, „a velhice nunca é um fato total. 

Ninguém se sente velho em todas as situações‟, nem diante de todos os 

projetos, „a velhice é uma identidade permanente e constante‟ (p. 228, aspas 

da autora). 

 

Entretanto, em alguns casos, ocorre o processo de não-aceitação da velhice, de não-

aceitação de si e de sua imagem. Pinheiro (2009) acrescenta a essa fase de não-aceitação o 

medo dos idosos de se sentirem rejeitados pela sociedade, fazendo do envelhecimento uma 
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fase indesejada. Beauvoir (1990) afirma: “Mas a imensa maioria dos homens acolhe a velhice 

em meio à tristeza ou à revolta. Ela inspira mais repugnância do que a própria morte” (p. 

659). Nesse sentido, Motta (1998, 1999) concorda com esses autores ao afirmar que é difícil 

para essas pessoas se reconhecerem como velhas, principalmente para as mulheres devido às 

decadências físicas, mentais e sociais que estão relacionadas a essa categoria etária. Segundo 

Debert (1998): “Velho é sempre o outro” (p. 17). 

Muitos idosos negam a própria existência e a própria idade, para que possam ser 

novamente aceitos no grupo dos mais jovens. Manter-se jovem e ativo é o desejo de todos 

aqueles que estão envelhecendo. Contudo, é necessário aceitar a idade e buscar a partir disso o 

seu reconhecimento social. Paola Andressa Scortegagna (2010) confirma a nossa posição ao 

pensar sobre a identidade do idoso a partir de cinco caracterizações: 

 

A primeira refere-se à não aceitação da velhice, na qual o idoso mantém 

atitudes dos mais jovens; a segunda faz referência à aceitação e incorporação 

da incapacidade, o idoso mesmo não sendo se considera incapaz; a terceira 

está diretamente relacionada ao estigma da inutilidade e improdutividade, o 

idoso acredita que ele como todos os outros idosos não tem mais nenhuma 

„serventia‟ social; a quarta se refere ao idoso, que não se considera idoso, 

mas que julga todos os demais sujeitos desta faixa etária de maneira 

estigmatizada e preconceituosa; a quinta caracterização faz referência ao 

idoso que aceita a própria identidade e sua condição, assim busca o seu 

reconhecimento social (p. 57, aspas da autora). 

 

Simone de Beauvoir (1990), assim sintetiza a visão estereotipada que a sociedade tem 

em relação aos mais velhos: 

 

A velhice é o inverno da vida. A brancura dos cabelos e da barba evoca a 

neve, o gelo: há frieza do branco à qual se opõem o vermelho – o fogo, o 

ardor – e o verde, cor das plantas, da primavera, da juventude. Os clichês se 

perpetuam, em parte porque o velho sofre um imutável destino biológico. Há 

na sociedade uma determinação que é a de silenciar-se sobre ele. Seja 

exaltando-o ou aviltando-o, a literatura o dissimula em clichês, esconde-o, ao 

invés de revelá-lo. Com relação à juventude e à maturidade, é ele 

considerado como uma espécie de referência negativa: não é o próprio 

homem, mas seu limite; fica à margem da condição humana; nele não a 

reconhecemos, e não nos reconhecemos nele (p. 200). 

 

Velho(a), maduro(a), idoso(a), terceira idade, idade madura, idade da sabedoria, 

velhote(a), velhinho(a) e antigo(a) são os variados termos aplicados a essa população: 

 

O que se quer dizer é que o objetivo subjacente à adoção de tantos termos e 

expressões é apenas soar bem, mascarando o preconceito e negando a 
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realidade. Se não houvesse preconceito não seria necessário disfarçar nada 

por meio de palavras. Se as palavras parecem assumir conotação negativa ou 

pejorativa, o problema não está nelas, mas nas razões pelas quais elas 

tiveram seu significado modificado. Se as várias realidades da velhice e do 

processo de envelhecimento fossem bem-sucedidas, não seria necessário 

temê-las, evitá-las ou negá-las. [...] Por esses motivos, é melhor utilizar as 

palavras „velho‟ ou „idoso‟ para designar pessoas idosas, „velhice‟ para falar 

da última fase do ciclo vital, e „envelhecimento‟ para tratar do processo de 

mudanças físicas, psicológicas e sociais (NERI; FREIRE, 2003, p. 14, aspas 

dos autores). 

 

O termo velhice é um dos mais rejeitados por estar associado às reações de 

afastamento, desgosto, ridicularização e negação, bem como vinculado à morte, à doença e à 

dependência (NERI; FREIRE, 2003). Já a expressão maturidade é usada para substituir o 

termo velhice, a fim de ocultar a passagem do tempo e suas consequentes transformações 

vitais (SAD, 2001). 

Na França do século XIX, segundo Clarice Peixoto (1998), as locuções para designar a 

população de mais de 60 anos eram utilizadas de acordo com a posição social de cada 

indivíduo. Indivíduos que não detinham status social eram designados como “velhos” (Vieux) 

ou “velhotes”
1
 (Viellard), enquanto os indivíduos que o possuíam eram chamados de “idosos” 

(Personne âgée). Assimilado à decadência e à incapacidade, ser velho estava relacionado a 

pertencer às classes dos idosos pobres. Somente no século XX, com o surgimento de uma 

nova política social para a velhice, é que novos termos para tratar esse público foram 

formados.  

A introdução do termo “idoso” foi bastante criticada por alguns especialistas sobre o 

tema por trazer consigo certas ambiguidades
2
. No entanto, trouxe um novo significado, mais 

respeitoso, para o indivíduo velho. Diante da política de integração da velhice introduzida na 

França, a imagem das pessoas envelhecidas passou a ser transformada, principalmente com a 

criação da aposentadoria. E assim, para designar mais respeitosamente esse grupo, surgiu o 

termo “Terceira Idade”. Peixoto (1998) define o termo “Terceira Idade” como: 

 

Sinônimo de envelhecimento ativo e independente, a terceira idade converte-

se em uma nova etapa da vida, em que a ociosidade simboliza a prática de 

novas atividades sob o signo do dinamismo. Entretanto, a invenção da 

terceira idade – nova fase do ciclo de vida entre a aposentadoria e a velhice – 

                                                 
1
 No século XVIII, o termo velhote não tinha conotação pejorativa, designando também os velhos ricos e os 

abastados, cuja imagem estava muito associada a “bom cidadão”, “bom pai” etc. 

 
2
 O termo “idoso” é ambíguo, pois serve para caracterizar tanto a população envelhecida de maneira geral quanto 

os indivíduos originários das camadas sociais mais favorecidas. Assim, tem um caráter generalizante que 

homogeneíza todas as pessoas de mais idade. 
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é simplesmente produto da universalização dos sistemas de aposentadoria e 

do consequente surgimento de instituições e agentes especializados no 

tratamento da velhice, e que prescrevem a esse grupo etário maior vigilância 

alimentar e exercícios físicos, mas também necessidades culturais, sociais e 

psicológicas. Desse modo, a expressão „terceira idade‟ não é um simples 

substituto do termo „velhice‟ (p. 76, aspas da autora). 

 

Peixoto (1998) ainda alerta sobre a importância de distinguir os “jovens idosos” dos 

“idosos velhos”. Para isso, sugere o termo “quarta idade”, para tratar as pessoas acima de 75 

anos, que possuem uma imagem relacionada à velhice decadente e incapaz. 

Em relação ao Brasil, o termo “velho”, utilizado para designar a pessoa envelhecida, 

não possuía inicialmente um caráter pejorativo como na França, mas a entonação na fala e o 

contexto em que era utilizado poderiam, sim, trazer uma conotação negativa. A partir da 

influência da Europa, o termo velhice passou a ser associado à decadência e banido dos textos 

oficiais. A categoria “idoso” passou a simbolizar as pessoas mais velhas, conhecidas como 

“os velhos respeitados”, enquanto os “jovens velhos” passaram a ser chamados de “Terceira 

Idade” (PEIXOTO, 1998, p. 76). 

Nesse sentido, Debert (1998) atenta que a criação do termo Terceira Idade passou a 

dar um novo sentido para essa etapa da vida, pois se encontra entre a idade adulta e a velhice. 

Segundo Lenoir (apud SILVA, 2008): 

 

A terceira idade é antes uma nova categoria etária entre a maturidade e a 

velhice do que uma negação desta. A autonomia da nova categoria torna-se 

visível por meio dos pares de opostos que surgem no espaço social durante a 

reorganização dos agentes especializados: terceira idade em contraposição à 

velhice, aposentadoria ativa em contraposição à aposentadoria passiva, casa 

de repouso em contraposição a asilo, gerontologia em contraposição à 

assistência social (p. 162). 

 

Para Silva (2008), o termo não passa de uma generalização e reorganização dos 

sistemas de aposentadoria, além de ser um discurso da gerontologia social e fazer parte dos 

interesses da cultura de consumo. Deborah Stucchi (1998) acrescenta que a Terceira Idade é 

definida como a fase do lazer, a fase da aposentadoria ativa e a fase que deve ser aproveitada. 

Isso acarretou a consolidação de um novo mercado de consumo voltado especificamente para 

esse público. Em sua tese de doutorado, Motta (1999) concorda com essa ideia ao apontar que 

a Terceira Idade é “uma invenção capitalista, para discutir e justificar uma nova gestão da 

vida dos velhos trabalhadores, os sem herança ou patrimônio” (p. 14). 

A partir dos estudos desses autores sobre os termos utilizados para designar as pessoas 

mais velhas, ressaltamos a dificuldade em definir quem são essas pessoas. Mesmo por não 
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termos uma definição rigorosa dos termos aqui apresentados, escolhemos o termo Terceira 

Idade. A escolha se deve ao fato de o termo estar relacionado às pessoas que estão ativas e em 

busca de melhorias na qualidade de vida. Além disso, em alguns momentos, consideramos o 

termo idoso por ser uma maneira respeitosa de tratar esses sujeitos, como declara Peixoto 

(1998). 

Todavia, pareceu-nos necessário definir quem seriam esses integrantes da Terceira 

Idade e como seriam escolhidos para a realização das entrevistas. Para isso, traçamos algumas 

considerações sobre as etapas do envelhecimento e como esse termo é tratado nos documentos 

oficiais. 

Em pesquisas que tratam das etapas da vida, em particular o envelhecimento, 

encontramos dificuldades ao definir e precisar os limites dessa etapa. Isso se deve ao fato de 

os indivíduos serem semelhantes e diferentes ao mesmo tempo, sem contar os fatores externos 

que podem influenciar esses limites e fazer do envelhecimento um processo único de cada 

indivíduo. Em sua dissertação, Isamara Grazielle Martins Coura (2007) apresenta fatores 

macros e micros que diferenciam a velhice em diferentes indivíduos. Os macros estão 

relacionados ao lugar onde as pessoas vivem: se vivem em países desenvolvidos ou 

subdesenvolvidos, se moram na zona rural ou urbana; e o ambiente onde trabalham também 

precisa ser observado. Já os fatores micros a serem analisados estão relacionados ao poder 

aquisitivo que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, sem contar as questões de 

ordem familiar e as relacionadas à saúde. 

Assim, a velhice deve ser compreendida em sua totalidade, e não apenas como um 

fenômeno biológico, mas também cultural, como sustenta Carolina Elizabeth Lopes Lauria 

Rodrigues da Costa (2010). Valter Duarte (2004) também compartilha dessa sustentação ao 

afirmar que o homem, além da existência física, também possui uma existência social e é na 

velhice que elas se confrontam: 

 

Em sua dupla existência sente um contraste cada vez maior entre o ser social 

cada vez mais sem vez e sem sentido que carrega em corpo e mente e a sua 

reserva biológica de vida. E no dia em que sentir que somente esta última 

tem o direito de existir, já sem eira nem beira, já sem nenhum propósito 

exterior, sentirá, tendo ou não consciência disso, a chegada da morte social 

(p. 203, grifo do autor). 

 

Jesús Palacios (1995) define diferentes significados da idade. Ele apresenta: a “idade 

cronológica”, que se refere ao número de anos que transcorreram desde o nascimento de uma 

pessoa; a “idade biológica”, que se relaciona à saúde biológica de um indivíduo; a “idade 
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psicológica”, que está relacionada à capacidade de adaptação de uma pessoa; a “idade 

funcional”, que se refere à capacidade de autonomia e independência; e a “idade social”, 

relacionada aos papéis e expectativas sociais de cada pessoa. 

Debert (1998) fala de “idade cronológica”, “idade geracional” e “níveis de 

maturidade”. Para essa autora, a idade cronológica, nas sociedades ocidentais, está baseada 

em um sistema de datação que é independente e neutro da estrutura biológica e da maturidade 

de cada indivíduo. Em muitos casos, essa idade é imposta por exigências das leis que 

determinam os direitos e deveres de cada cidadão. 

Com base nessas definições, buscamos compreender o que os documentos oficiais 

abordam nesse sentido e como delimitam a questão da idade. A Política Nacional do Idoso 

(PNI)
3
 (2010), em seu segundo artigo, considera como uma pessoa idosa “a pessoa maior de 

sessenta anos de idade” (p. 5). A Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI)
4
 (2006) define 

que o indivíduo idoso é “todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade” (p. 

3). Além desses documentos, temos o Estatuto do Idoso
5
 (2003), que em suas disposições 

preliminares define as pessoas idosas como sendo “as pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos” (p. 17). O IBGE, com base no Censo 2010 (IBGE, 2011), considera idosas 

as pessoas com 60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para os países em desenvolvimento. 

Assim, definir a faixa etária que corresponde aos idosos da pesquisa, com todas as 

suas implicações, não foi uma tarefa simples devido à sua complexidade. Com base nos 

documentos oficiais citados, que só falaram da idade cronológica, optamos por essa 

classificação, considerando pessoas da Terceira Idade aqueles indivíduos com 60 anos ou 

mais de idade. Além disso, consideramos as nomenclaturas “idoso” e “Terceira Idade” de 

Peixoto (1998) as mais adequadas para designar os sujeitos nesta pesquisa, porque é uma 

identificação com essa lógica da Terceira Idade, pensar esse grupo como um grupo que está 

em serviço e que agora a escola se dirige a ele. 

 

 

                                                 
3
 A PNI foi criada por meio da Lei 8.842, em 4 de janeiro de  1994, e regulamentada pelo Decreto nº 1.498, de 3 

de julho de 1999, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 
4
 A PNSI foi instituída pela Portaria nº 2.528/GM, em 19 de outubro de 2006. 

 
5
 O Estatuto do Idoso faz parte da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, promulgada durante o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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1.2 Educação na Terceira Idade 

 

Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que 

são os oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre 

estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os 

transforma em „seres para o outro‟. Sua solução, pois, 

não está em „integrar-se‟, em „incorporar-se‟ a esta 

estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que 

possam fazer-se „seres para si‟. 

 

Paulo Freire (1987, grifos do autor) 

 

Os grupos considerados minorias
6
 sofrem com a opressão das classes dominantes e 

muitas vezes os seus direitos acabam sendo negados, o que impede o pleno exercício da 

cidadania e o respeito pela dignidade: impede com que se transformem em “seres para si”. 

Dentre esses grupos, destaca-se a população idosa, da qual boa parte dos seus sujeitos, por 

vários motivos, não teve a oportunidade de acesso à educação ou a teve de maneira 

rudimentar e/ou fragmentada. 

De acordo com Marta Kohl de Oliveira (1996), a escola tem um papel “importante” na 

construção do aluno adulto, incluindo nessa categoria os alunos da Terceira Idade, como 

cidadão na sociedade em que vivemos. Por outro lado, “a exclusão do processo de 

escolarização, bem como quaisquer formas de empobrecimento da experiência escolar, 

estariam, portanto, deixando de promover o acesso do indivíduo a dimensões fundamentais de 

sua própria cultura” (p. 101). 

Para muitos idosos, a exclusão esteve presente no decorrer de sua trajetória de vida e 

se acentua ainda mais na velhice. Na única fase em que poderia ser essa a oportunidade de 

alcançar seus direitos, o respeito e a dignidade, eles acabam tornando-se vítimas de uma 

“estrutura que os oprime” e de um sistema ainda mais excludente. 

Em nossa opinião, a educação apresenta-se como um meio de aquisição dos 

conhecimentos, como um processo de socialização e de formação dos sujeitos. Para que 

ocorra de fato uma organização dos idosos em busca da consolidação de seus direitos, é 

fundamental que a educação seja possibilitada a todos e revista-se de uma ação consciente 

                                                 
6
 O termo minorias “designa um grupo de pessoas que diferem pela raça, pela religião, pela língua ou pela 

nacionalidade do grupo mais numeroso no meio do qual vive. Duas precisões devem ser feitas. Em primeiro 

lugar, um grupo só constitui uma minoria se tomar consciência de si próprio enquanto grupo diferente dos outros 

e, na maioria das vezes, socialmente inferiorizado, sobretudo se é assim visto pelos outros... Por outro lado, o 

termo minoria tem sempre uma dimensão social e política: na maioria das vezes, a minoria constitui um grupo ao 

mesmo tempo menos numeroso, menos considerado e menos poderoso; mas não é necessariamente esse o caso” 

(BOUDON; BESNARD; CHERKAQUI; LÉ CUYER, 1990, p. 159). 
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para, assim, atingir os objetivos desse grupo, o qual necessita de metodologias, materiais e 

enfoques específicos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) em vigor prevê, no 

Título VIII – Da ordem Social, Capítulo VII – Da família, da Criança, do Adolescente e do 

Idoso, que “[...] a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida”. Assim, observa-se a preocupação da legislação brasileira em 

buscar novas mudanças em relação ao preconceito com a pessoa da Terceira Idade, garantindo 

a esse grupo maiores condições para uma melhor qualidade de vida, conforme a análise de 

Denise Travassos Marques e Graziela Giusti Pachane (2010). 

Pinheiro (2009) aponta a educação como um dos fatores que podem proporcionar uma 

melhor qualidade de vida ao público da Terceira Idade devido à sua capacidade de (re)inserir 

o indivíduo na sociedade em que vive, conscientizando-o de seus deveres e direitos. Entre os 

artigos que compõem o Estatuto do Idoso (2003), no Título II, Dos Direitos Fundamentais, 

em seu Capítulo V, Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o 20º artigo institui: “O idoso tem 

direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade” (p. 21). 

Além disso, especificamente em relação à educação, o mesmo Estatuto estipula que o 

Poder Público 

 

[...] criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a 

ele destinados. [...] os cursos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, p. 21). 

 

Um dos objetivos da legislação brasileira é ou simplesmente deveria ser: oferecer aos 

idosos, por meio do direito à educação, possibilidades para que enfrentem os desafios que a 

sociedade moderna vivencia no seu cotidiano, transformando-os em cidadãos críticos e 

participativos na sociedade em que estão inseridos. 

Pinheiro (2009) sustenta que a educação pode ser um processo enriquecedor para o 

idoso: 

 

A educação na vida do idoso exerce papel de objetivo, de projeto, que 

enriquece a Terceira Idade. A busca pelo conhecimento faz os idosos se 

sentirem incluídos tanto no convívio com a família quanto na sociedade, 

além da satisfação de perceberem-se capazes de aprender coisas que não 
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tiveram oportunidade enquanto jovens ou de tomarem contato com as novas 

tecnologias que ainda nem existiam há algumas décadas (p. 41). 

 

Pela educação, assumimos que somos seres capazes de saber, e com os idosos isso não 

é diferente. Nesta jornada, fazemos a história, pois “é percebendo e vivendo a história como 

possibilidade que experimento plenamente a capacidade de comparar, de ajuizar, de escolher, 

de decidir, de romper” (FREIRE, 2003, p. 57). 

Dessa maneira, a educação não deve ser apenas um meio de dominar os padrões 

acadêmicos de escolarização, mesmo que esse seja um dos objetivos dos sujeitos da Terceira 

Idade quando estão na escola. Mas existe a necessidade de estimular os alunos a participarem 

de seu próprio processo social, “porque acontece o seguinte: é que, indiscutivelmente, há uma 

sabedoria popular, um saber popular que se gera na prática social de que o povo participa, 

mas, às vezes, o que está faltando é uma compreensão mais solidária dos temas que compõem 

o conjunto desse saber” (FREIRE; BETTO, 2009, p. 16). 

Assumimos que aprender é instruir-se, é interagir com o meio, “não é acumular 

conhecimentos... O importante é aprender a pensar, aprender a aprender” (GADOTTI, 2003, 

p. 48). Já em relação ao aprendizado do idoso, concordamos com a fala de Vitória Kachar 

(2001): 

 

Aprender é descobrir e compartilhar descobertas, intercambiar reflexões com 

o outro, explorar o estranho que nos habita, ressignificar papéis e 

representações sociais, vivenciar a excitação dos desafios que nos renovam. 

É desvendar territórios desconhecidos, embarcar em novas expedições, 

romper barreiras e resistências interiores, construir o espaço de cidadania de 

ser velho na multiplicidade da subjetividade e na singularidade de cada 

sujeito. Aprender é ser um viajante construtor de caminhos de compreensão 

sobre a vida e a humanidade, acompanhando a contemporaneidade, pois, 

para o idoso, o seu tempo é o hoje, sem abandonar o ontem, projetando-se no 

amanhã (p. 13).  

 

Partindo dessas reflexões, não podemos deixar de mencionar o “Relatório Jacques 

Delors” (DELORS, 1999)
7
, elaborado a pedido da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por intermédio de uma Comissão Internacional da 

Educação, visando a refletir e identificar tendências da educação para o século XXI. Ele 

destaca “quatro pilares” básicos e fundamentais para um novo conceito de educação ao longo 

da vida. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

ser. E Sônia Bredemeier (2009) relaciona esses pilares com a educação na Terceira Idade. 

                                                 
7
 No Relatório editado sob a forma do livro Educação: Um Tesouro a Descobrir, de 1999, a discussão dos 

“quatro pilares” básicos e fundamentais para a educação ocupa o quarto capítulo. 
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Para a autora, no primeiro pilar, que é a capacidade de “aprender a conhecer”, o 

aprendizado está relacionado com a atenção, a memória e a reflexão. A perda da memória está 

diretamente relacionada ao processo de envelhecimento, mas também à falta de estímulos por 

inúmeros fatores, como atividades do dia a dia, que, com o passar do tempo, acabam se 

tornando rotineiras, e pouco se exige em relação à memorização. Mesmo que a memória do 

idoso ande degenerada, há sempre como tentar estimulá-la. Para aprender, é necessário 

exercitar “a atenção, a memória e o pensamento” (DELORS, 1999, p. 921). 

Quanto ao segundo pilar, “aprender a fazer”, 

 

[...] há uma ênfase na preparação do indivíduo para estar apto a enfrentar 

novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, ou outras, nesse caso 

desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração de seus 

conceitos e nas trocas, valores que são necessários ao trabalho coletivo: ter 

iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber comunicar-se e 

resolver conflitos e ser flexível (BREDEMEIER, 2009, p. 67). 

 

Daí, a necessidade de pensarmos uma educação que não reduza o adulto, idoso, apenas 

às necessidades do mercado e à capacitação técnico-científica, mas ela precisa e deve criar 

possibilidades para que esses sujeitos, mesmo estando em um processo de envelhecimento, 

sintam-se desafiados tendo em vista suas potencialidades. 

Os aspectos que compreendem o “aprender a fazer” estão diretamente relacionados a 

colocar em prática os conhecimentos já adquiridos: seria agir sobre determinada situação. 

“Aprender a conhecer e aprender a fazer são, em larga medida, indissociáveis” (DELORS, 

1999, p. 93).  

O terceiro pilar, “aprender a viver juntos”, está relacionado com um dos principais 

motivos que o aluno idoso busca ao voltar para a escola: socializar-se com o outro. E é na 

troca de experiências entre os próprios alunos que a socialização se associa ao desejo de 

conhecimento. De acordo com Delors (1999), ao descobrir o outro, o aluno acaba descobrindo 

a si mesmo e, assim, enriquece suas relações. 

No que se refere ao quarto pilar, “aprender a ser”, há um caráter de “adaptação” do 

velho que tem a ver com a ideia de Terceira Idade, e a educação é capaz de  

 

[...] desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez 

maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade 

pessoal. Para isso, não negligenciar na educação humana das potencialidades 

de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 

aptidão para comunicar-se (DELORS, 1999, p. 102). 
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As escolas que recebem pessoas da Terceira Idade devem propiciar ao aluno a 

habilidade de pensar e de questionar, além de valorizar aquilo que o aluno já sabe, 

trabalhando com os “quatro pilares da educação”. Quando ocorre a valorização, há uma troca 

dialética entre educadores e educandos, em que os alunos se percebem como parte de seu 

próprio conhecimento. Isso faz parte dos ideais de Paulo Freire, que orientava sua pedagogia 

da liberdade e da autonomia, estimulando o aluno a reconquistar seus direitos, via apropriação 

da palavra, da leitura e da escrita. O próprio autor destaca essa preocupação em sua obra e em 

sua vida: “é isso que sempre defendi, é por isso que sempre me bati por uma alfabetização 

que, conhecendo a natureza social da aquisição da linguagem, jamais a dicotomize do 

processo político da luta pela cidadania” (FREIRE, 1992, p. 199).  

Pode-se pensar a presença de pessoas da Terceira Idade nas salas de aula da EJA por 

meio da Conferência de Hamburgo (V CONFITEA), promovida pela UNESCO em 1997, 

uma vez que se buscou, por meio da Conferência, além de estabelecer o vínculo entre a 

Educação de Adultos e o desenvolvimento da humanidade, proclamar a educação continuada 

ao longo da vida como um direito de todos. 

 

Nesta declaração, percebe-se que a educação para a terceira idade encontra 

um grande suporte, pois, como recomendado, a educação básica para todos 

significa dar às pessoas, independente da idade, a oportunidade de 

desenvolver seu potencial, coletiva ou individualmente... A Declaração de 

Hamburgo também recomenda que o direito à educação e ao aprender por 

toda a vida é uma necessidade, afirmando-se como um direito de ler, 

escrever, questionar, analisar, ter acesso a recursos, desenvolver e praticar 

habilidades e competências individuais e coletivas. Hoje há mais idosos do 

que havia anteriormente, e esta dimensão prossegue aumentando. Estes 

idosos têm muito para oferecer ao desenvolvimento social. Deste modo, é 

importante que eles tenham a mesma oportunidade de aprender que os mais 

jovens. Suas habilidades devem ser reconhecidas, respeitadas e utilizadas 

(SCORTEGAGNA, 2010, p. 124). 

 

Hoje, a Terceira Idade tem na EJA um lugar para escolarizar-se não apenas no nível da 

alfabetização, mas também com a continuidade dos estudos para a conclusão de, pelo menos, 

a Educação Básica. De acordo com o Parecer CNE/CEB 11 (2000), a EJA deve proporcionar 

o desenvolvimento de todas as pessoas e de todas as idades.  

É nessa modalidade de ensino que adolescentes, jovens, adultos e idosos atualizam 

seus conhecimentos, mostram suas habilidades, trocam experiências e acessam novas 

oportunidades de trabalho e cultura. Além disso, o Parecer destaca 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” (PARECER CNE/CEB 11, 2000, p. 10). 
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Como se sabe, as capacidades intelectual e de aprendizagem não se deterioram com o 

avanço da idade, salvo alguns casos patológicos. Ser velho não implica perder o direito de 

continuar a investir na própria formação. Baltes (apud NÉRI, 2003) descreve os princípios 

sobre o desenvolvimento intelectual na velhice: 

 

1. Há declínio da capacidade intelectual, que depende do funcionamento 

neurológico, sensorial e psicomotor. 

2. O declínio não significa incapacidade ou incompetência; a reserva, 

acumulada ao longo da vida, pode ser utilizada para compensar o declínio na 

capacidade intelectual. 

3. O envelhecimento intelectual ocorre de maneiras diferentes para cada 

indivíduo, dependendo essa variação de influências de fatos histórico-

culturais, intelectuais e da incidência de patologias. 

4. É possível alterar o desempenho intelectual do idoso por meio da 

intervenção clínica, educacional e experimental. 

5. As oportunidades culturais são mais importantes do que a base genético-

biológica para as mudanças qualitativas da inteligência na velhice. 

6. As metas e emoções do indivíduo são elementos importantes para o 

funcionamento intelectual do idoso (p. 72). 

 

Existe um consenso ao se estudar a inteligência na velhice em relação à distinção entre 

a inteligência fluída e a cristalizada, como apresentam José Luís Vega, Belén Bueno e José 

Buz (1995). Segundo esses autores, a “inteligência fluída” está voltada para a capacidade que 

um indivíduo tem para lidar com novas situações, perceber relações, formar conceitos e 

resolver problemas. Já a “inteligência cristalizada” é o conhecimento organizado que foi 

sendo acumulado durante a vida de cada pessoa. Assim, na Terceira Idade, observa-se a 

ocorrência de um equilíbrio, pois a redução da inteligência fluída acarreta melhorias na 

inteligência cristalizada de maneira diretamente proporcional. 

De maneira geral, a maior ou menor intensidade do declínio intelectual está 

relacionada a fatores pessoais, ambientais e culturais. Podemos citar que as maiores perdas 

estão relacionadas a doenças crônicas que ocorrem nesse período da vida. Entretanto, mesmo 

com todas as dificuldades, os idosos não podem ser subestimados, pois ainda possuem 

capacidade de adaptação e força para buscar um melhor desempenho, principalmente quando 

decidem voltar para a escola. 

Enfim, a partir das discussões apresentadas, o ambiente escolar deve ser encarado com 

responsabilidade, porque deve oferecer espaços de qualificação tanto para os alunos, que 

devem ser incentivados a continuar os estudos, quanto para os professores, que precisam 

aprender a lidar com as especificidades do público da Terceira Idade.  
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De acordo com Jacqueline Mary Monteiro Pereira (2012), a EJA deve proporcionar 

aos estudantes da Terceira Idade 

 

[...] uma educação que se comprometa com a libertação do passado opressor 

(escolaridade negada na infância e juventude) e com o presente opressor 

(uma velhice maltratada, espoliada, vitimizada, estigmatizada) dessas 

pessoas nessa fase da vida estará presente na superação dessas situações-

limites de ontem e de hoje, vivenciadas por esses sujeitos, nas quais eles 

foram e são coisificados, para com eles reinventar formas mais livres e justas 

de ser e estar no mundo (p. 37, grifo da autora). 

 

Nesse processo de reinvenção de “ser e estar no mundo”, o processo de Alfabetização 

e o ensino e a aprendizagem da Matemática trazem contribuições expressivas para a libertação 

desse passado opressor que muitos idosos sofreram, oferecendo-lhes condições de superação 

da escolaridade negada durante a infância e adolescência e do processo de envelhecimento 

discriminado que vivenciam. Além disso, hoje estando os alunos da Terceira Idade na escola, 

o acesso a essas aprendizagens representa a conquista de direitos negados na idade 

considerada “regular”.  

A partir das considerações sobre quem estamos chamando por Terceira Idade e como 

acontece ou deveria acontecer a educação desse público, vale ainda destacar os contornos 

presentes durante a Alfabetização e o ensino e a aprendizagem da Matemática desses sujeitos. 

 

1.3 Alfabetização na Terceira Idade 

 

Se a alfabetização não é fazedora da cidadania, a 

alfabetização, e sobretudo uma certa forma de trabalhar 

a alfabetização, pode constituir-se num fator, numa 

espécie de empurrão necessário na busca da cidadania. 

É preciso ficar claro que o fato de ler hoje o que não lia 

ontem, em termos de palavras, não significa que ninguém 

virou cidadão. 

 

Paulo Freire (2001) 

 

Um dos indicadores usados para caracterizar o perfil socioeconômico da nossa 

população e a situação da população idosa é o indicador de Alfabetização, considerado um 

“termômetro” das políticas educacionais brasileiras. Alguns educadores (ARROYO, 2011; 

FANTINATO, 2004; FONSECA, 2007; FREIRE, 2001; FREIRE; BETTO, 2009) concordam 

com a importância do indicador de alfabetização para as políticas educacionais brasileiras ao 
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afirmarem que não existe um processo de alfabetização que seja neutro, “enfeitadinho de 

jasmins, nada disso. O processo de alfabetização é um processo político, eminentemente 

político” (FREIRE, 2001, p. 128). 

Isso explica, de fato, a perspectiva política das propostas da EJA, que atende aos 

alunos da Terceira Idade, “coerentes com o propósito de contribuir para a conquista de 

melhores e mais inclusivas condições de cidadania para seus alunos e alunas” (FONSECA, 

2007, p. 85). 

Até meados dos anos 1950, o ingresso no antigo curso primário, atual Ensino 

Fundamental, foi restrito há alguns segmentos da nossa sociedade, e o baixo índice de 

escolaridade média entre a população idosa, principalmente entre as mulheres, é um reflexo 

desse acesso desigual, como destaca Agostinho Both (1999).  

Apesar de o direito à educação ser assegurado por lei a todos os brasileiros, a realidade 

nem sempre acompanha o que dita a Constituição. Nas últimas décadas, houve um avanço em 

relação ao que anteriormente ficava sob a responsabilidade do Estado: garantir o direito ao 

Ensino Fundamental para pessoas de sete a 14 anos, deixando de fora o direito da infância, 

dos jovens adultos, dos idosos e da formação profissional para trabalhadores e a educação 

para portadores de necessidades especiais (ARROYO, 2011). Porém, já existe no País uma 

consciência da necessidade de diminuir a taxa de analfabetismo também entre os adultos da 

Terceira Idade. 

Assim, em meio a essa população crescente de idosos, muitos ainda são analfabetos ou 

semianalfabetos. E alfabetizar esse público significa devolver, mesmo que com certo atraso 

devido à idade, a oportunidade de um reencontro ou encontro desses sujeitos com os 

conhecimentos que o saber ler e escrever proporciona ao ser humano. 

Além disso, o processo de alfabetização possibilita ao indivíduo a aquisição de 

conhecimentos necessários à sua inserção social, tornando-o um sujeito ativo e autônomo em 

relação à realidade em que está inserido. Por outro lado, é ingênuo pensar que a alfabetização 

produz a cidadania, como afirma Freire (2001). Pensar isso seria alimentar ainda mais a 

“demagogia brasileira”. Ela em si não é nem o começo da cidadania, “mas a experiência 

cidadã requer a alfabetização” (p. 131). 

Entretanto, como evidencia Magda Soares (2004), nas sociedades “grafocêntricas”
8
, a 

alfabetização se torna “um instrumento necessário à vivência e até mesmo à sobrevivência 

                                                 
8
 De acordo com Soares (2004), nas sociedades modernas, basicamente grafocêntricas como a nossa, a escrita 

está diretamente ligada “à vida política, econômica, cultural, social, e é não só enormemente valorizada, mas, 
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política, econômica, social, e é também um bem simbólico, um bem cultural, instância 

privilegiada e valorizada de prestígio e poder” (p. 58). Assim, usar a leitura e a escrita em 

práticas sociais distintas se torna vital para a conquista e o exercício pleno da cidadania. 

O aluno da Terceira Idade, em processo de alfabetização, pode desenvolver melhor sua 

capacidade de organizar o seu pensamento e compreender o seu espaço vivencial, as situações 

que envolvem a sua realidade e a sua relação com a coletividade, como Marcos Fernando 

Martins Teodoro (2006) afirma. Além disso, o status de alfabetizado proporciona ao idoso a 

sua emancipação e a não dependência do “outro”, para a realização de atividades cotidianas, 

além de legitimar-lhe uma melhor qualidade de vida. 

No entanto, mesmo com todas as constrições que a aquisição da leitura e da escrita 

podem ocasionar, existe uma supervalorização desses conhecimentos na sociedade em que 

estamos inseridos. 

 

Esse poder atribuído pela sociedade à escrita e à leitura fez com que muitos 

sujeitos considerassem que ler e escrever fossem sinônimos de inclusão 

social configurando-se como habilidades decisivas para a sua participação no 

contexto em que vivem. Há, neste caso, um poder aparente e que se 

configura como opressor e dominante. O valor atribuído ao letramento está 

relacionado à aprendizagem formal, por meio da qual é possível distinguir-se 

os sujeitos que não sabem, „os letrados‟ dos „iletrados‟ (TOLLAZZI, 2006, 

p. 44, aspas da autora). 

 

Essa valorização das habilidades de leitura e escrita faz com que a sociedade as 

considere essenciais para que os sujeitos possam se manifestar e sejam ouvidos, isto é, tenham 

“voz”. Freire (2001) define que o ter “voz” é a significação do ser cidadão: 

 

Quando eu digo voz é mais do que isso que eu estou fazendo aqui. Não é 

abrir a boca e falar, recitar. A voz é um direito de perguntar, criticar, de 

sugerir. Ter voz é isso. Ter voz é ser presença crítica na história. Ter voz é 

estar presente, não ser presente. Nas experiências autoritárias, 

tremendamente autoritárias, o povo não está presente. Ele é representado. 

Ele não o representa (p. 131). 

 

 De acordo com Taciana Basso Tolazzi (2006), saber ou não ler e escrever pode ser 

determinante na atuação dos idosos como cidadãos ou no acesso ao conhecimento. O 

problema dessa supervalorização está em reduzir o sujeito de acordo com o que ele sabe ler e 

escrever apenas. Esse é um dos inconvenientes da escola brasileira atual, pois ela valoriza a 

                                                                                                                                                         
mais que isso, é mitificada (é frequente, por exemplo, a suposição de que na escrita é que está o discurso da 

verdade, que só a escrita é o repositório do saber legítimo)” (p. 58).  
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cultura, a linguagem, a leitura e a escrita das classes dominantes. Assim, o aluno proveniente 

das classes dominadas, como podemos destacar os sujeitos da Terceira Idade, ao (re)ingressar 

na escola, 

 

[...] nela encontra padrões culturais que não são os seus e que são 

apresentados como „certos‟, enquanto os seus próprios padrões são ou 

ignorados como inexistentes, ou desprezados como „errados‟. Seu 

comportamento é avaliado em relação a um „modelo‟, que é o 

comportamento das classes dominantes; os testes e provas a que é submetido 

são culturalmente preconceituosos, construídos a partir de pressupostos 

etnocêntricos, que supõem familiaridade com conceitos e informações 

próprios do universo cultural das classes dominantes (SOARES, 1986, p. 15, 

aspas da autora). 

 

Paula Adelino e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (2008) também concordam 

com a afirmação de Soares e lembram-nos sobre os estranhamentos causados nos alunos e na 

escola que tem a modalidade de EJA: 

 

Eles estranham a escola. E a escola estranha esses alunos. Eles estranham o  

modo de conhecer da escola e a escola não reconhece e não sabe negociar 

com os modos como esses alunos conhecem. É preciso, pois, refletir sobre as 

estratégias de ensino e aprendizagem voltadas a esse público, e sobre a 

própria natureza do conhecimento que a escola se propõe a ensinar (p. 11). 

 

Na verdade, de acordo com a análise feita por Soares (1986) da obra de Bourdieu e 

Passeron, a escola tem sido uma instituição mantenedora e perpetuadora da estrutura social ao 

privilegiar alguns sujeitos e acarretar prejuízos a outros. Ela, na verdade, deveria “promover a 

igualdade social e a superação das discriminações e da marginalização” (p. 54). Para Pierre 

Bourdieu e Jean Claude Passeron (1975), a escola exerce um poder de “violência simbólica” 

ao impor às classes dominadas a cultura e a linguagem das classes dominantes. 

Além disso, é a própria escola quem inculca nos alunos a existência de uma linguagem 

“legítima”, de um saber “legítimo”, e é dada a ela a função de ensinar o que é “legítimo” 

(SOARES, 1986). Para Freire (2001), isso pode ser pensado como um erro científico e 

epistemológico, porque, mesmo que a escola seja elitista e só aceite como válido o saber “já 

montado, o saber pseudamente terminado, não há saber nenhum que esteja pronto e 

completo”(p. 142). Todavia, a escola, em muitos momentos, supõe e até exige que os alunos, 

sejam eles das classes dominantes ou das classes dominadas, tenham o domínio prévio dos 

saberes e da linguagem considerados “legítimos”, ou seja, “a escola exige de todos os alunos 
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que cheguem a ela trazendo algo que ela mesma não se propõe a dar, e que só as classes 

dominantes podem trazer” (SOARES, 1986, p. 62). 

Nesse processo de legitimação, a escola leva os alunos pertencentes às camadas 

populares, com destaque para os alunos idosos, sujeitos desta pesquisa, a “reconhecer que 

existe uma maneira de falar e escrever considerada „legítima‟, diferente daquela que 

dominam, mas não os leva a conhecer essa maneira de falar e escrever, isto é, a saber produzi-

la e consumi-la” (SOARES, 1986, p. 63, grifos da autora). 

Conforme Gelsa Knijnik (1997), nós, os educadores e as educadoras, somos 

corresponsáveis pelos “grandes massacres” que foram e ainda continuam sendo cometidos 

pela humanidade, além de sermos partícipes de “pequenos massacres cotidianos”, ocorridos 

nas salas de aula, “no chão da escola”, 

 

[...] quando exterminamos outros saberes que não os da cultura dominante, 

quando fazemos de conta que aqueles saberes sequer existiram ou existem e 

valorizamos com nossa voz autorizada de professoras e professores somente 

os conhecimentos eruditos, da cultura ocidental, não por que estes sejam em 

si, do ponto de vista epistemológico, superiores, mas por que são os 

praticados pelos grupos que estão legitimados, na nossa sociedade, como os 

que podem/devem/são capazes de produzir ciência. Nós estamos diretamente 

implicados nos processos que se opõem ou favorecem aquilo que o 

sociólogo Boaventura dos Santos chamou de epistemicídio – a destruição do 

conhecimento de determinado grupo social –, cuja forma mais radical é o 

genocídio, onde não só as mentes e os corações, mas também os corpos das 

pessoas são eliminados (p. 41). 

 

Assim, por causa desse “reconhecimento” e da “legitimação” ocasionados pelos 

educadores, muitos idosos e pessoas das camadas populares que não tiveram acesso à 

escolarização durante a infância ou adolescência reivindicam o direito de acesso à escola 

porque identificam nela os conhecimentos e as habilidades das classes dominantes, essenciais 

na luta contra as desigualdades econômicas e sociais. Dessa forma, acabam reivindicando a 

aquisição do conhecimento escolar sem valorizarem o aprendizado que tiveram ao longo de 

suas vidas com as experiências vivenciadas no cotidiano não-escolar. 

Ao buscarem novamente a vivência escolar, esses alunos jovens e adultos vivenciam a 

experiência do resgate da “humanidade roubada”. Para muitos educadores (ARROYO, 2011; 

CARRAHER et. al., 2003; CARVALHO, 1995; D‟AMBRÓSIO,1996; FONSECA, 2011; 

KNIJNIK, 1993), a EJA se configura na perspectiva de resgate de um direito. Mesmo que 

sejam “pressionados pelas demandas do mercado de trabalho e pelos critérios de uma 

sociedade onde o saber letrado é altamente valorizado” (FONSECA, 2007, p. 49), os alunos 
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da EJA, incluindo os idosos, reafirmam o investimento na realização de um desejo e a 

consciência da conquista de um direito. 

No entanto, concordamos com Freire (2001) ao afirmar que alfabetizar alguém não é 

simplesmente colocar o alfabeto à sua disposição. Para esse autor, o processo de alfabetização 

vai, ou pode ir, além do que simplesmente transmitir os conhecimentos escolares: 

 

Então, para mim, o processo de alfabetização válido entre nós é aquele que, 

inclusive, discute isso com o alfabetizando. É aquele que não se satisfaz 

apenas – e agora volto a uma afirmação que eu venho fazendo há anos neste 

país – com a leitura da palavra, mas que se dedica também a estabelecer uma 

relação dialética entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, a leitura da 

realidade. A prática da alfabetização tem que partir exatamente dos níveis de 

leitura do mundo, de como os alfabetizandos estão lendo sua realidade, 

porque toda leitura do mundo está grávida de um certo saber. Não há leitura 

do mundo que não esteja emprenhada pelo saber, por certo saber (p. 134). 

 

De acordo com essa fala, Freire (1989, 2001) confirma que a “leitura da palavra” deve 

partir e voltar para a “leitura do mundo”. Ler uma determinada palavra, após ter lido ou relido 

o mundo, pode simbolizar uma compreensão maior de cidadania. Para ele, “é impossível 

pensar-se na leitura da palavra sem reconhecer que ela é precedida pela leitura do mundo” 

(FREIRE, 2001, p. 136). Em uma de suas obras, ele conta sua experiência sobre como a 

“leitura do mundo” o auxiliou na aquisição do código escrito e da leitura de diferentes 

palavras presentes no seu cotidiano: 

 

Mas, é importante dizer, a „leitura‟ do meu mundo, que me foi sempre 

fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um 

racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se 

pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado 

por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica 

experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal 

compreensão tivesse significado malquerenças ao que ele tinha de 

encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da 

palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da „leitura‟ do mundo 

particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente a ele. Fui 

alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, 

com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão 

foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz (FREIRE, 1989, p. 12, aspas do 

autor). 

 

A partir de sua experiência, frente ao desafio do ato de ler, Freire (1989) diz que ele 

sempre viu a alfabetização de adultos como uma ação política, como uma ação de aquisição 

do conhecimento e ao mesmo tempo como um “ato criador”. Ele ainda acrescenta: “enquanto 
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ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 

sujeito” (p. 13). 

Na proposta pedagógica pensada para o oprimido, Freire (1987) afirma que a educação 

comprometida com a libertação não deve e não pode se fundamentar em compreender o 

homem apenas como um sujeito “vazio”, a quem o mundo “encha de conteúdos”. Ou seja, o 

homem não pode ser visto como apenas um “depósito de conteúdos”, como acontece na visão 

“bancária da educação”
9
, mas deve haver a “problematização dos homens em suas relações 

com o mundo” (p. 38). Assim, pensar o homem como educando é torná-lo crítico e consciente 

em suas relações com o mundo em que está inserido. 

Entretanto, hoje, em muitas instituições e programas de alfabetização, tanto para 

crianças quanto para adultos e idosos, eles acabam tendo uma concepção questionável do ato 

de ler e escrever, trabalhando apenas com uma memorização mecânica, reduzindo a 

alfabetização “ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras” (FREIRE, 1989, p. 13). 

Isso, sem que se faça nenhuma relação com o que os sujeitos vivenciam ao ler o mundo. 

Na verdade, é isso que algumas escolas fazem, principalmente com pessoas da 

Terceira Idade: elas “desprezam” tudo o que se deu com o aluno antes de (re)ingressar 

novamente na escola e que vai continuar acontecendo apesar da escola. É como se o ambiente 

escolar trouxesse uma “identidade padrão ditada por uma determinada norma culta”, e, assim, 

não é permitido estabelecer uma dialogicidade com a leitura anterior dos idosos, como 

asseguram Paulo Freire e Márcio D‟Olne Campos (2001, p. 141). 

Tendo em vista esses problemas e com a intenção de tornar o processo de 

alfabetização mais significativo para o educando, Freire (1971) desenvolveu um método de 

trabalho para alfabetizar os adultos analfabetos de Angicos/RN. O primeiro passo consistiu 

em fazer um levantamento do universo vocabular dos grupos que deveriam ensinar a ler e a 

escrever. Para isso, esse levantamento foi feito 

 

[...] através de encontros informais com os moradores da área a ser atingida, 

e em que não só se fixam os vocábulos mais carregados de sentido 

                                                 
9
 Freire (1987) fala sobre a visão “bancária da educação” ao fazer as seguintes considerações: “Nela, o educador 

aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é „encher‟ os educandos 

dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se 

engendram e em cuja visão ganhariam significação... A narração de que o educador é o sujeito que conduz os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mas, ainda, a narração os transforma em „vasilhas‟, 

em recipientes a serem „enchidos‟ pelo educador. Quanto mais vá „enchendo‟ os recipientes com seus 

„depósitos‟, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam docilmente „encher‟, tanto melhores educandos 

serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante” (p. 33, aspas do autor). 
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existencial e, por isso, de maior conteúdo emocional, mas também os falares 

típicos do povo. Suas expressões particulares, vocábulos ligados à 

experiência dos grupos, de que o profissional é parte (FREIRE, 1971, p. 71). 

 

A partir desse levantamento, do universo vocabular pesquisado, foram selecionadas as 

“palavras geradoras” que precisavam ter uma força significativa devido à repetição em que 

elas ocorriam em uma determinada área ou também devido às forças políticas, ou até 

ideológicas. Além disso, 

 

[...] a palavra deve propor ou introduzir ao alfabetizando uma convivência 

com algumas das dificuldades fonéticas da língua. Por exemplo: a questão 

do „R‟, a questão do „S‟, a questão da „cedilha‟, a questão do „Z‟, do „S‟ com 

som de „Z‟, a questão do som „molhado‟ com o „NH‟, do nho, do nha, do lhi, 

esse som molhado de lho, nho... Não há por que propor ao grupo de 

alfabetizandos, logo na primeira geradora, uma palavra que tenha sons 

complexos, por exemplo. Vê bem: não quero dizer que não é possível ao 

operário, alfabetizando engajado no aprendizado, enfrentar uma primeira 

palavra geradora com sílabas complexas (FREIRE; BETTO, 2009, p. 20, 

grifos e aspas dos autores). 

 

A outra tarefa seria 

 

[...] levantar prováveis temas de ordem política, econômica, social e de 

aspectos históricos, que estão de certa forma referidos em cada palavra 

geradora. Porque não há palavra geradora que não se enderece a uma espécie 

assim de arco-íris temático, assim como não há temas que não estejam 

relacionados com palavras geradoras (FREIRE; BETTO, 2009, p. 20). 

 

Então, por meio desse método de ensino, Freire (2001) desafiou os educandos das 

classes populares a perceberem as injustiças de suas condições e os incentivou a lutarem por 

mudanças a partir da compreensão do ato de ler, escrever e estudar. Um de seus ideais era 

estimular o adulto “a saber melhor o que já sabe” para depois aprender a criar e a “produzir o 

conhecimento que ainda não existe” (p. 143). 

Assim, a partir dos contornos aqui apresentados, não se pode caminhar para o 

envelhecimento deixando para trás a herança do analfabetismo. Hoje, o País tem consciência 

da necessidade de reduzir ou diminuir significativamente a taxa de analfabetismo, 

principalmente entre os sujeitos idosos. Mesmo que esse ainda seja um processo lento e 

gradual, o Brasil se vê diante da necessidade de ampliar a oferta de programas de ensino para 

jovens, adultos e pessoas da Terceira Idade, a fim de vencer efetivamente o analfabetismo, 

que continua presente nos espaços onde a pobreza prevalece entre as pessoas mais velhas. 
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Todo o processo de escolarização de uma pessoa não passa apenas pela alfabetização, 

mas também pelo ensino e pela aprendizagem da Matemática. Portanto, destacamos a seguir, 

os contornos e possibilidades presentes durante esse ensino e aprendizagem na vida de 

pessoas que estão na Terceira Idade. 

 

1.4 Ensino e aprendizagem da Matemática na Terceira Idade 

 

De um em um vou contando 

E sempre tem mais um 

Alcanço o infinito, que não é o fim 

É etapa que ainda está por vir 

 

Defini uma infinidade de quantidades 

E abstrações me permitem identificá-las 

Possibilitando a superação das minhas limitações 

 

Também defino uma infinidade de quantidades outras 

Que são as primeiras 

Que só meu intelecto pode compreendê-las 

 

Enquanto faço limitados percursos nesse mundo 

Com meus sentidos vou conhecendo algumas coisas 

Com meu raciocínio relaciono, opero e defino 

Aquilo que vai compondo a estrutura da minha vida. 

 

Vera Mühl (2006) 

 

O saber relativo a qualquer área do conhecimento pode contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. Dentre os conhecimentos valorizados socialmente, está a Matemática 

Escolar, que trabalha com a quantificação, assim como a mensuração, a ordenação de certos 

modos de descrever o próprio espaço e as formas, as operações e a classificação 

(D‟AMBRÓSIO, 1997; FONSECA, 2004). A Matemática é um conhecimento que faz uso de 

uma linguagem simbólica, que, por suas especificidades e utilização restrita a alguns 

contextos, torna-se complexa. Todavia, de acordo com Rosângela Salles Santos e Vera 

Jussara Lourenzi Mühl (2006): 

 

[...] a Matemática tem características especiais que, se tratadas 

adequadamente, permitem o desenvolvimento de um caráter bastante 

interessante do ponto de vista de uma educação que vise ao desenvolvimento 

de habilidades numéricas, de raciocínio lógico, competências, autonomia na 

resolução de problemas quotidianos, fatores que contribuem 

significativamente para a qualificação da vida de cada estudante (p. 76). 
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A Matemática é hoje tanto uma ciência como uma habilidade “necessária à 

sobrevivência” na sociedade complexa e industrializada em que vivemos. Na escola, ela é 

uma ciência, uma disciplina ensinada por alguém que tenha uma competência maior: no caso, 

o professor. Na vida, ela faz parte da atividade de um sujeito que “compra, que vende, que 

mede e encomenda peças de madeira, que constrói paredes, que faz o jogo na esquina” 

(CARRAHER et. al., 2003, p. 19), entre outras coisas. 

Uma das capacidades mobilizadas durante o processo de aprendizagem da Matemática 

é a capacidade de raciocinar na lógica própria dessa disciplina. Entretanto, é fundamental 

observar a construção desse conhecimento ao longo do ensino escolar, pois ele é 

redimensionado permanentemente no decorrer da vida dos alunos, principalmente dos 

estudantes que estão na Terceira Idade. Além disso, o ensino de Matemática desperta nos 

indivíduos a capacidade de quantificar coisas, a fim de qualificá-las para as suas próprias 

vidas, segundo os apontamentos de Santos e Mühl (2006). Para essas autoras: 

 

Tomada de consciência, percepção de regularidades, abstração e 

esquematização algébrica de um processo operacional são competências que 

o ensino da Matemática objetiva e que podem levar educandos a construí-

las. [...] Pode-se perceber que caminhos lógicos são construídos ou 

ampliados conforme o momento social e a história de vida de cada um. 

Permitem relativo domínio da realidade e atitude de confiança perante 

problemas que surgem; enfim, possibilitam uma postura de maior autonomia 

e independência daqueles que chegam aos setenta, noventa ou cem anos (p. 

79). 

 

O conceito de “alfabetização matemática”, para Ocsana Danyluck (1998), é 

basicamente um fenômeno 

 

[...] que trata da compreensão, da interpretação e da comunicação dos 

conteúdos matemáticos ensinados na escola, tidos como iniciais para a 

construção do conhecimento matemático. Ser alfabetizado em matemática, 

então, é compreender o que se lê e escrever o que se compreende a respeito 

das primeiras noções de lógica, de aritmética e de geometria (p. 20). 

 

Para Danyluk (1998), a alfabetização matemática é a aquisição da leitura e da escrita 

na linguagem matemática expressa por signos repletos de significação. Já Fonseca (2007) 

aponta uma das possibilidades de se conceituar a alfabetização matemática da seguinte 

maneira: 

 

O termo „Alfabetização Matemática‟ é utilizado para designar o 

aprendizado das primeiras noções de matemática (em geral, da Matemática 
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Escolar). A ideia de alfabetização, nesse caso, é a da iniciação a um campo, 

e a adjetivação é para que se transfira esse sentido da iniciação mais 

elementar ao mundo da leitura e da escrita, para, no caso da Alfabetização 

Matemática, o campo da Aritmética, trilhando os primeiros passos da 

construção do conceito de número, da aquisição da representação numérica 

no sistema decimal de numeração, ou da resolução de problemas simples 

envolvendo as operações fundamentais com Números Naturais; ou ainda 

para uma primeira incursão no campo da Geometria, contemplando noções 

topológicas ou reconhecimento e classificação de figuras (p. 4, grifo e aspas 

da autora). 

 

Entretanto, pela relevância dada à aquisição dos registros escritos, a definição de 

Danyluk é mais específica por compreender a alfabetização como um processo ligado à 

“tecnologia da escrita” (SOARES, 2003). Fonseca (2007) também se refere a essa conotação: 

 

[...] pode-se tomar a „Alfabetização Matemática‟ como o aprendizado 

(inicial) da escrita matemática. O termo presta-se, então, a contemplar um 

aspecto da aquisição do conhecimento matemático veiculado principalmente 

pela abordagem escolar que é o domínio da linguagem matemática de 

registro escrito (p. 4, grifo e aspas da autora). 

 

As discussões em torno da aquisição do código de registro escrito da língua e a 

inserção do sujeito no mundo da leitura e da escrita levaram à necessidade de se distinguirem 

os termos “alfabetização e letramento, também na Educação Matemática veremos surgir 

termos como numeramento, numeracia, letramento matemático, literacia estatística” etc. 

(FONSECA, 2004, p. 27, grifos da autora). 

O conceito do “letramento” foi concebido em países de língua inglesa ao final do 

século XIX e refere-se ao “estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a 

escrever” (SOARES, 2001, p. 17). Implicitamente, esse termo carrega consigo que “a escrita 

traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para 

o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la” (ibidem). 

Segundo Magda Soares (2001), esse termo passou a ser utilizado no Brasil diante de 

uma nova realidade social no País. Com o aumento do número de pessoas que passaram a ter 

acesso à escolarização e devido às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais, novas 

maneiras de utilizar a leitura e a escrita surgiram. A partir dessas ocorrências, “não basta 

apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (p. 20). 

A UNESCO (apud TOLEDO, 2004) conceitua o letramento não apenas como uma 

tecnologia do ler e do escrever, mas como uma forma de comunicação na sociedade: 
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Letramento – o uso da comunicação escrita – acha seu lugar em nossas vidas 

através de outros caminhos de comunicação. Na verdade, o letramento, 

propriamente dito, assume várias formas: no papel, na tela do computador, 

na TV, nos pôsteres e símbolos. Aqueles que usam o letramento o fazem por 

concessão – mas aqueles que não podem usá-lo são excluídos de muitas 

formas de comunicação no mundo atual (p. 92). 

 

Nos países desenvolvidos, em que a escolaridade básica “é realmente obrigatória e 

realmente universal, e se presume, pois, que toda a população terá adquirido a capacidade de 

ler e escrever” (SOARES, 2003, p. 22), já vem sendo feita uma avaliação do nível de 

“letramento”, e não apenas uma avaliação da capacidade de ler e escrever. Além disso, nesses 

países, surgiu a necessidade de avaliar as habilidades matemáticas de pessoas adultas e, como 

decorrência dessa necessidade, um novo fenômeno foi concebido, o numeramento
10

. 

Para Fonseca (2007) existe uma relação de paralelismo entre os conceitos de 

numeramento e letramento: 

 

Quando nos deparamos com concepções de Numeramento estabelecidas 

quase que nos mesmos termos das elaborações destinadas a produzir um 

conceito de Letramento, transferindo as considerações destinadas a 

contemplar a inserção no mundo da leitura e da escrita para a discussão do 

acesso, da produção ou da mobilização do conhecimento matemático, 

identificamos a instauração de uma relação de um certo paralelismo entre 

esses dois conceitos, relevante para a análise de situações ou propostas em 

que se busca distinguir a preocupação com o ensino da matemática formal 

(identificado com a preocupação da Alfabetização Matemática num sentido 

mais estrito) dos esforços na busca de identificar, compreender e fomentar os 

modos culturais de se matematicar em diversos campos da vida social (até 

mesmo na escola), e considerá-los em suas intenções, condições e 

repercussões (identificados com a noção de Letramento Matemático ou 

Numeramento) (p. 5-6, grifos da autora). 

 

Em seus trabalhos, Fonseca (2007) adota o conceito de numeramento, para enfatizar a 

dimensão sociocultural das práticas matemáticas como dimensão das práticas letradas, 

permitindo, assim, uma compreensão maior do fenômeno educativo 

 

[...] como ampliação das possibilidades de leitura do mundo e de inserção 

crítica na cultura letrada, de modo que o sujeito possa identificar as 

intenções, as estratégias, as possibilidades de adaptação, resistência e 

transgressão colocadas por uma sociedade regida pelo domínio da palavra 

escrita (p. 7). 

                                                 
10

 Neste trabalho, discutiremos a utilização do termo numeramento como uma tradução do termo que já vem 

sendo usado na literatura em língua inglesa: Numeracy. A exemplo disso, temos o termo Letramento (tradução 

de Literacy), que também já está sendo adotado na língua portuguesa (RIBEIRO, 2003).  
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Para Jackeline Mendes (2001), o conceito de numeramento nos remete a práticas 

relacionadas a contextos específicos em que se utiliza o conhecimento matemático. Nessa 

perspectiva, a autora se refere a práticas que se diferem do ensino de matemática na escola 

formal. Assim, o conceito parte, então, da “perspectiva que relaciona o conhecimento 

matemático e as práticas matemáticas aos seus contextos específicos, visualizando o uso das 

noções de quantificação, medição, ordenação e classificação em sua relação com os valores 

socioculturais que permeiam essas práticas” (p. 81). 

Maria Helena Toledo (2003) trabalha com o conceito de numeramento tomando como 

referência a adoção feita por Cumming, Gal e Gisburg (1998 apud TOLEDO, 2003, 2004). 

Ela o define como 

 

[...] um amplo conjunto de habilidades, conhecimentos, estratégias, crenças, 

hábitos, disposições, autoconceito e sentimentos necessários ao manejo 

efetivo e ao engajamento autônomo nas situações do mundo real ou em 

tarefas relacionadas a elementos matemáticos ou quantificáveis (TOLEDO, 

2003, p. 55). 

 

Para Toledo (2004), “ser numerado” envolve a aquisição das habilidades de letramento 

como habilidades de matemática e a aptidão para usá-las quando forem necessárias de acordo 

com as diferente situações. Nessa perspectiva, “ser numerado” é mais do que simplesmente 

ter o domínio do registro, dos conhecimentos, das regras, das operações e dos princípios 

matemáticos. Todavia, envolve a habilidade cognitiva e o conhecimento que o sujeito tem de 

mundo, sobre as situações que ele precisará enfrentar nas diferentes atividades diárias. 

De acordo com o autor português João Pedro da Ponte (2002), o termo numeracy é 

traduzido por ele como numeracia ou literacia matemática, e é definido como uma 

capacidade que o indivíduo possui para aplicar algumas ferramentas matemáticas (numéricas, 

estatísticas, probabilísticas e referentes ao uso de medidas) em diferentes contextos. Para o 

pesquisador, existe certo distanciamento entre a Matemática Escolar e a numeracia: 

 

Enquanto que a matemática escolar é um corpo de conhecimento 

progressivamente mais abstrato, que visa a uma formação cultural básica e 

uma capacidade para compreender e lidar com conceitos de modelos usados 

em diversas áreas do conhecimento, a numeracia é uma competência que diz 

respeito ao uso de noções matemáticas relativamente pouco sofisticadas em 

contextos reais complexos e, muitas vezes, dinâmicos (p. 3). 
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Ambas as habilidades de letramento e matemáticas vêm sendo avaliadas no Brasil, 

desde 2001, com o objetivo de determinar um “Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 

- INAF”
11

. Inicialmente, ele foi criado para avaliar as práticas de leitura e escrita da 

população, como pode ser observado em Soares (2003). Entretanto, ao entender o 

conhecimento matemático como estratégia e possibilidade de leitura e escrita, passou-se a 

avaliar as habilidades matemáticas como 

 

[...] a capacidade de mobilização de conhecimentos associados à 

quantificação, à ordenação, à orientação e as suas relações, operações e 

representações, na realização de tarefas ou na resolução de situações-

problema, tendo sempre como referência tarefas e situações com as quais a 

maior parte da população brasileira se depara cotidianamente (FONSECA, 

2004, p. 13).  

 

Antes de voltar à escola, o jovem, o adulto e o sujeito idoso, durante a sua trajetória, 

vivenciaram diferentes atividades que lhes exigiram diferentes habilidades matemáticas. 

Assim, ao retomarem ou iniciarem os estudos na EJA, mesmo que não tenham sido 

alfabetizados ou semialfabetizados, eles já possuem conhecimentos e “modos de 

matematicar” que foram aprendidos em diversas instâncias da vida social e cultural frente às 

demandas do mundo adulto. 

 

Os modos de matematicar dos alunos da EJA constituem e refletem sua 

identidade sociocultural, que, a despeito das diversidades das histórias 

individuais, é tecida na experiência das possibilidades, das 

responsabilidades, das angústias e até de um quê de nostalgia, próprios da 

vida adulta; delineia-se nas marcas dos processos de exclusão precoce da 

escola regular, dos quais sua condição de aluno da EJA é reflexo e resgate; 

aflora-se nas causas e se aprofunda no sentimento e nas consequências de 

sua situação marginal em relação à participação nas instâncias decisórias da 

vida pública e ao acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela 

sociedade; incorpora, ainda, recursos e alternativas aprendidas ou 

construídas no enfrentamento das demandas eventuais e rotineiras, urgentes 

ou crônicas, para as quais são apresentadas soluções ou paliativos, ditados 

por visões pragmáticas ou românticas, e por movimentos de audácia ou de 

conservação, mas que revelam um sujeito responsivo que se posiciona 

(porque sua condição adulta o obriga a isso) diante das interpelações que a 

vida lhe impõe ou que ele impõe à sua vida (FONSECA, 2011, p. 235). 

 

                                                 
11

 O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF) é uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo 

Montenegro em parceria com a organização não-governamental Ação Educativa. Ele tem o intuito de gerar 

informações sobre os níveis de alfabetismo da população brasileira  jovem e adulta (entre 15 e 64 anos de idade) 

inserida ou não no sistema escolar. Os testes englobam situações cotidianas que envolvem o uso da leitura, da 

escrita e da matemática (FONSECA, 2004; INAF 2001, 2002, 2003, 2004). 
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Embora os adultos tenham conhecimentos e modos de “matematicar” diversos, que em 

alguns casos se distanciam dos conhecimentos e modos de “matematicar” escolares 

(CABRAL, 2007; CARRAHER et al., 2003; DUARTE, 1986; FARIA, 2007; FERREIRA, 

2009; KNIJNIK, 2004; KNIJNIK et al., 2012; TOLEDO, 2003), ao voltarem para a escola, 

eles acabam privilegiando as relações e os modos escolares devido à importância social que é 

dada a essa instituição (FONSECA, 2011). Importância que acaba sendo refletida nas 

disciplinas escolares, principalmente em Português e Matemática. 

Na pesquisa conduzida por Wagner Auarek (2000) sobre as representações sociais da 

Matemática escolar, ele constatou que dentro de uma hierarquia de saberes é a Matemática 

escolar que ocupa o primeiro lugar de superioridade em relação às demais. As representações 

encontradas por esse pesquisador legitimam uma posição “superior” dessa disciplina, 

produzindo diversas expectativas e valores relacionados a esse conhecimento: 

 

Ao se priorizar, no ensino da Matemática, o desenvolvimento intelectual do 

aluno e a construção do raciocínio lógico, há uma tendência a valorizar o 

caráter abstrato da construção desse conhecimento. Assim, a Matemática 

escolar parece corresponder com naturalidade à ideia da abstração, que é  

uma característica fundamental para o reconhecimento dos conteúdos mais 

nobres do currículo escolar (p. 74). 

 

Um dos desafios que a Etnomatemática
12

 enfrenta é justamente confrontar esse 

eurocentrismo arraigado na cultura da Matemática, principalmente da Matemática Escolar. 

Para D‟Ambrósio (1997), o primeiro salto dos estudos em Etnomatemática é questionar o 

conceito de universalidade da Matemática, presente na nossa sociedade e que é 

supervalorizado. Knijnik et al. (2012) contribuem com essa reflexão ao argumentarem sobre 

um dos enunciados presentes no discurso da Educação Matemática e que comprova o conceito 

de universalidade: “A Matemática está em todo lugar!”  

                                                 
12

 A Etnomatemática teve início, no Brasil, como área da Educação Matemática, em meados da década de 1970. 

Ubiratan D‟Ambrósio (2004) foi o primeiro a apresentar teorizações sobre esse campo de estudos. Ele propôs o 

programa de Etnomatemática como uma “metodologia para descobrir as pistas e analisar os processos de origem, 

transmissão, difusão e institucionalização do conhecimento [matemático]” (p. 111). Além disso, ele salienta que 

“a abordagem a distintas formas de conhecer é a essência do programa etnomatemática. Na verdade, 

diferentemente do que sugere o nome, etnomatemática não é apenas o estudo de „matemática de diversas etnias‟. 

Para compor a palavra etno matema tica utilizei as raízes tica, matema e etno para significar que há várias 

maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) com distintos 

contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno)” (ibidem, grifos e aspas do autor). Vários são os 

autores e pesquisadores que estudaram e ainda estudam e trabalham nesse campo desenvolvendo teorizações e 

questionamentos em diversos ambientes de pesquisa (cf. BORBA, 1987; CARVALHO, 1991; DUARTE, 2009; 

FERREIRA, 1994; GIONGO, 2008; MENDES, 2001; KNIJNIK, 2006; KNIKNIK et al., 2012; WANDERER, 

2007, por exemplo). 
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A fim de sustentar “tamanha superioridade”, segundo Valerie Walkerdine (1990), a 

Matemática passou a ocupar uma “posição de rainha das ciências, quando a natureza tornou-

se o livro escrito na linguagem da matemática e quando a matemática assegurava o sonho da 

possibilidade de perfeito controle em um universo perfeitamente racional e ordenado” (p. 5). 

Entretanto, Mendes (2001) apresenta os estudos em Etnomatemática que 

compreendem a Matemática como uma construção social e cultural. Para a autora, esses 

estudos evidenciam o caráter ideológico da ideia de universalidade e ao mesmo tempo 

questionam o não-reconhecimento, pela academia, da “validade” do conhecimento 

matemático produzido e utilizado por determinados grupos. “Numa visão Etnomatemática, o 

conhecimento matemático não se liga apenas à escolarização, antes está relacionado aos 

contextos de usos específicos de um grupo social” (p. 81). 

A Etnomatemática não trata da Matemática de forma abstrata, mas como um produto 

cultural, “diretamente conectado às tradições, aos modos de viver, sentir e produzir 

significados dos diferentes grupos sociais” (KNIJNIK, 1996, 1997; KNIJNIK et al., 2012). 

Assim, passa-se a falar em “Matemáticas”, no plural, sendo a Matemática Acadêmica, o que 

frequentemente chamamos de Matemática, como mais uma forma de Etnomatemática 

(BORBA, 1992). 

Por outro lado, a Matemática Acadêmica, por ser produzida pelos matemáticos – 

grupo socialmente legitimado –, é a que socialmente vale mais. Assim, para Knijnik et al. 

(2012), na Etnomatemática não se trata de falar em diferentes “Matemáticas”, mas em 

considerá-las, em termos de poder, desigualmente diferentes. 

Devido a essa valorização social e mesmo que o aluno da Terceira Idade tenha 

experiências e modos de conhecer, isto é, modos próprios de “matematicar”, existe uma 

intenção desse sujeito de se apropriar dos conhecimentos escolares como garantia de um 

direito que lhe fora negado e que lhe concedeu o “lugar” de excluído, durante muitos anos, na 

sociedade.  

No entanto, para que isso ocorra, é necessário que haja uma reflexão sobre os 

conteúdos ensinados na escola em relação aos saberes populares: 

 

Se, porém, os alunos que procuram a EJA esperam apropriar-se dos 

conceitos ou procedimentos da Matemática Acadêmica, tradicionalmente 

tomados como objetivos do processo de ensino, por sua utilidade ou 

valorização social, é preciso, entretanto, avançar em alguns pontos cruciais 

como a discussão dos critérios de seleção dos conteúdos a serem 

contemplados e, principalmente, o tratamento que se deve conferir aos 

saberes populares. Se considerarmos haver na EJA, indubitavelmente, em 
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respeito às demandas dos alunos, „o propósito de ensinar a matemática 

acadêmica, socialmente legitimada, cujo domínio os próprios grupos 

subordinados colocam como condição para que possam participar da vida 

social, cultural e econômica de modo menos desvantajoso‟, não podemos 

tratar, por isso, os saberes acadêmicos e populares de modo dicotômico 

(FONSECA, 2007, p. 82, aspas da autora). 

 

Algumas pesquisas no campo da Educação Matemática têm falado sobre a necessidade 

de existir uma articulação dos saberes cotidianos com os saberes escolares. Essa necessidade é 

identificada, inclusive, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que falam da 

importância do conhecimento prévio para a aprendizagem matemática das crianças, mas que 

pode ser direcionada aos alunos da Terceira Idade: 

 

Também a importância de se levar em conta o „conhecimento prévio‟ dos 

alunos na construção de significados geralmente é desconsiderada. Na 

maioria das vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer da 

atividade prática da criança, de suas interações sociais imediatas, e parte-se 

para o tratamento escolar, de forma esquemática, privando os alunos da 

riqueza de conteúdo proveniente da experiência pessoal (BRASIL, 1997, p. 

22, aspas do documento). 

 

Afinal, não se pode avaliar o processo cognitivo de uma pessoa, com destaque para o 

idoso, sem levar em consideração o contexto cultural desse indivíduo e as experiências 

vivenciadas a partir do contato com a Matemática em outras situações fora do ambiente 

escolar. Nesse sentido, D‟Ambrósio (2004) comunga com a afirmação de que, ao longo da 

história de vida, o processo intelectual de cada pessoa é construído. A partir disso, o autor 

apresenta o verdadeiro desafio da educação: 

 

Ora, ao se tentar compatibilizar essas organizações intelectuais de indivíduos 

para tentar, dessa forma, criar um esquema socialmente aceitável, não 

necessariamente deve-se estar eliminando a autenticidade e a individualidade 

de cada um dos participantes desse processo. O grande desafio que se 

encontra na educação é justamente sermos capazes de interpretar as 

capacidades e a própria ação cognitiva não da forma linear, estável e 

contínua que caracteriza as práticas educacionais mais recorrentes (p. 119). 

 

Isso por que nem sempre é solidária a relação entre os saberes escolares e os saberes 

forjados em práticas sociais e culturais outras. Em muitos momentos, essa relação se torna 

“tensa” (FARIA, 2007; FARIA, GOMES, FONSECA, 2008), pois a forma como essa 

disciplina é e vai continuar sendo trabalhada é de vital importância. Em alguns casos, ela 

auxilia na manutenção de um sistema excludente e discriminador ao invés de cooperar para a 

formação integral do ser humano. 
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Embora não se deva negar ao aluno jovem, adulto ou idoso o acesso à forma escolar 

de conhecer, o cuidado que precisará ser tomado está na negociação dos significados e na 

condução do jogo “interlocutivo”, que “deve considerar aspectos de temor e desejo, 

estranhamento e construção de hipóteses, lembranças arquetípicas que pautam a relação desse 

sujeito com a cultura escolar” (FONSECA, 2007, p. 38). 

Sobre essa negociação dos significados e a construção dos sentidos de ensinar e 

aprender Matemática: 

 

Acreditamos que o sentido se constrói à medida que a rede de significados 

ganha corpo, substância, profundidade. A busca do sentido do ensinar-e-

aprender Matemática será, pois, uma busca de acessar, reconstruir, tornar 

robustos, mas também flexíveis os significados da Matemática que é 

ensinada-e-aprendida (FONSECA, 2007, p. 75). 

 

Fonseca (2007) relata três tipos de esforços na busca de sentido do ensinar e aprender 

Matemática. O primeiro está relacionado “à busca de sentido pela (re)inclusão do objeto na 

constituição dos significados da Matemática que é ensinada e aprendida”. Essa busca tem a 

função de dar um certo sentido à Matemática, a fim de torná-la útil para o aluno ao expressar 

a realidade; por isso a recomendação de utilizar os problemas e situações do cotidiano, 

durante o ensino de Matemática, o que faria com que os indivíduos participassem ativamente 

desse processo e, assim, pudessem atribuir significados para a Matemática: 

 

Na EJA, aliam-se a necessidade dos alunos em adquirirem instrumental para 

resolver seus problemas e a própria disponibilização e diversidade de 

informações e recursos que o próprio aluno adulto traz para a sala de aula, 

adquiridos em sua vivência social, familiar, profissional, esportiva, religiosa, 

sindical etc. (p. 78). 

 

O segundo esforço está na busca do sentido “pela (re)inclusão do sujeito na 

constituição dos significados da Matemática que é ensinada e aprendida”. É durante essa 

busca que os indivíduos são considerados ativos, autônomos e culturais. E é a abordagem 

etnomatemática, que é citada neste texto, como a que busca resgatar o fazer matemático de 

um indivíduo a partir de sua cultura. 

Mesmo que os estudantes queiram se apropriar da Matemática Escolar, “suas relações 

devem ser permanentemente examinadas, tendo como parâmetro de análise as relações de 

poder envolvidas no uso de cada um desses saberes” (FONSECA, 2007, p. 82). 

O terceiro modo de buscar o sentido, citado por Fonseca (2007), é a “busca pela 

(re)inclusão da história na constituição dos significados da Matemática que é ensinada e 
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aprendida”. Para isso, a pesquisadora mostra a necessidade de considerar os aspectos 

interlocutivo
13

 e interdiscursivo
14

 como decisivos para a construção de significados durante o 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Essa é uma das propostas que 

 

[...] têm procurado criar condições para que os alunos percebam, 

experimentem, compreendam e consigam não apenas abarcar cadeias de 

desenvolvimentos lineares do conhecimento matemático como também 

transpor com desenvoltura rupturas históricas ou desvios de curso 

importantes nessa evolução (p. 85). 

 

Assim sendo, ao buscarmos um sentido para o aprender e ensinar Matemática na/para 

a Terceira Idade, 

 

[...] precisamos resgatar e explorar as oportunidades que a Matemática 

oferece de promover uma abertura ao encontro de nós mesmos, dos outros e 

do sentido radical mais profundo de nossa existência, pois é a busca desse 

encontro que chamamos „EDUCAÇÃO‟. E se há uma matematicidade
15

 

própria do ser humano, e é este ser que cada um de nós é e que o é também o 

outro com quem convivemos, e o seu sentido radical, o que queremos 

encontrar, cada aspecto desta matematicidade vem pedir para ser abordado 

com mais cuidado (eu diria mesmo mais carinho), pois que revela algo de 

fundamental ao nosso modo de vida, ao nosso modo de ser e às 

possibilidades do nosso vir a ser (FONSECA, 1999a, p. 53, grifo e aspas da 

autora). 

 

Dessa maneira, assumimos que a Matemática Escolar é importante para auxiliar 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na construção de uma vida com qualidade. 

Mas, para que isso aconteça, são necessárias a autodeterminação e a iniciativa dos educadores 

para reformularem o ensino. Contudo, por si só, ela não é capaz de promover essa 

positividade na qualidade dos alunos que se deparam com ela ao voltarem para a escola.  

 

                                                 
13

 Interlocutivo, porque se reconhecem os processos de ensino-aprendizagem como interação discursiva, marcada 

pelo conflito e pela negociação em que se estabelecem as posições relativas de sujeitos sociais, que se assumem 

como tal (FONSECA, 2007, p. 84). 

 
14

 Interdiscursivo, porque são diversos os discursos, proferidos ou supostos (as concepções de Matemática, de 

mundo, de Escola, os saberes acadêmicos e da prática, as lembranças e as representações) que se relacionam no 

jogo interlocutivo (FONSECA, 2007, p. 84). 

 
15

 Para Fonseca (1991), o termo matematicidade foi inspirado na abordagem que se faz do termo religiosidade 

no parecer: “O ensino religioso nas escolas oficiais de 1º e 2º graus do sistema estadual de ensino – estudo 

preliminar”, relatado por Wolfgang Grüen, em Belo Horizonte, 1980. Para a pesquisadora, esse termo seria “a 

disponibilidade, a possibilidade de a pessoa abrir-se e deixar emergir seu senso matemático e traduzi-lo em 

sentimento, raciocínio, ação ou representação. Esta matematicidade está presente nas mais diversas situações e 

nos orienta considerações, julgamentos e decisões” (p. 43). 
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É preciso que o ensino vise ao desenvolvimento das múltiplas dimensões 

humanas, pois a atitude, o jeito de viver de cada um é de suma importância 

no aproveitamento do conhecimento escolar e no desenvolvimento de uma 

estrutura de vida que permita imprimir independência, qualidade e dignidade 

à vida que se estende (SANTOS; MÜHL, 2006, p. 93). 

 

É a partir dessas considerações sobre a educação, a alfabetização, o ensino e a 

aprendizagem da Matemática que a pesquisa será norteada. Com a finalidade de analisar o que 

os alunos idosos têm a nos dizer sobre a escola, a leitura, a escrita e a Matemática Escolar. 

Utilizaremos as considerações citadas como elemento orientador, para nos auxiliar na 

compreensão das entrevistas realizadas com os alunos da Terceira Idade que frequentam o 

Instituto ABC. 
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CAPÍTULO II 

O TRABALHO DE CAMPO 

 

Não há um modelo de pesquisa científica, como não há 

„o‟ método científico para o desenvolvimento da 

pesquisa. Esta é uma falsa ideia, pois o conhecimento 

científico se fez e se faz por meio de uma grande 

variedade de procedimentos e a criatividade do 

pesquisador em inventar maneiras de bem realizar os 

seus estudos tem que ser muito grande. A pesquisa não é, 

de modo algum, na prática, uma reprodução fria das 

regras que vemos em alguns manuais. O próprio 

comportamento do pesquisador em seu trabalho é-lhe 

peculiar e característico. 

 

                                        Bernadete Angelina Gatti (2007) 

 

Neste capítulo, apresentamos o trabalho de campo da pesquisa. Em um primeiro 

momento, descrevemos os caminhos percorridos na coleta e análise dos dados da pesquisa, 

bem como os instrumentos utilizados na produção desses dados. Em seguida, além de 

apresentarmos uma descrição do contexto de sua realização, falando sobre a história do 

Instituto ABC, sua organização e trabalho pedagógico, também caracterizamos os alunos 

idosos que frequentam a Instituição. Além disso, elaboramos na última seção uma descrição 

dos sujeitos que foram entrevistados, fazendo um breve retrato de suas histórias de vida. 

A produção do material empírico enquadra-se em uma abordagem qualitativa, uma vez 

que pretende investigar como os alunos da Terceira Idade veem sua relação com a escola, a 

leitura, a escrita e a Matemática. De maneira geral, o paradigma qualitativo é aquele em que a 

pesquisa acontece a partir de um contato direto do pesquisador com o ambiente ou situação a 

serem pesquisados, podendo ser um contato prolongado ou em curto prazo (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

Nesta orientação, todos os dados são considerados importantes e a “preocupação com 

o processo é muito maior do que com o produto” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). Existe 

uma necessidade de se realizarem descrições detalhadas das situações, das pessoas, das 

interações e dos comportamentos durante as entrevistas e ainda fazer citações literais do que 

os entrevistados dizem e dos documentos que são consultados. 

Para a realização da pesquisa, foi necessária uma combinação dos seguintes 

instrumentos metodológicos: a análise de documento escolar, a elaboração e aplicação de 

questionários para alunos e professores que fazem parte do Instituto ABC e a realização de 
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entrevistas semiestruturadas. Na próxima seção, descrevemos os procedimentos do trabalho 

de campo na busca de evidenciar a lógica da investigação construída até a conclusão da 

pesquisa. 

 

2.1 Os procedimentos da pesquisa 

 

O trabalho de campo para a realização da pesquisa foi desenvolvido em diferentes 

turmas da Educação de Jovens e Adultos do Instituto ABC, na cidade de Barroso, Minas 

Gerais. Esta escolha se vincula ao meu interesse pelas relações entre alunos idosos e escola, 

escrita, leitura e Matemática. 

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos do Instituto ABC é mantida pela 

Prefeitura Municipal de Barroso. Para melhores esclarecimentos sobre a Instituição, sobre os 

trabalhos que realiza e como esse projeto tem beneficiado a educação no município, procurei 

a secretária Municipal de Educação da cidade, com a intenção de saber as possibilidades e 

condições para a realização da pesquisa. 

Após uma primeira conversa com a secretária Municipal de Educação, consideramos 

adequado, durante o processo inicial, realizar uma entrevista semiestruturada com ela, a fim 

de compreender como acontece a parceria entre a Prefeitura Municipal e o Instituto. Para isso, 

foi elaborado um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo com que 

adaptações necessárias fossem efetuadas durante a entrevista. 

Dialogar com a secretária possibilitou compreender a visão que a Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) tem do Instituto ABC, a parceria estabelecida entre eles, além de 

mostrar, de maneira geral, a importância do Instituto no campo educacional barrosense. Foi 

colocada uma questão inicial para que ela respondesse. A partir do diálogo, outras perguntas 

surgiram. 

Desde o meu primeiro contato com a secretária, para apresentar a questão, os objetivos 

da pesquisa e a metodologia que seria utilizada, percebi o interesse e a disposição dela em me 

auxiliar no que eu precisasse para a realização do trabalho.  

Em seguida, fui encaminhada ao fundador e coordenador do Instituto ABC, Luciano 

Nogueira. Seguindo os pressupostos apresentados por Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer 

(2010), optamos em realizar uma entrevista narrativa com o fundador, pois, por meio da 

narrativa: 
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[...] as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia 

de acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar histórias 

implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, 

acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal (p. 

91).  

 

Isso fundamentou a reconstrução da história não apenas do Instituto, mas da trajetória 

escolar do seu fundador. Escolhemos Luciano como fonte das informações por ser a única 

pessoa capaz de nos contar a história do Instituto, como ele nasceu e se estabeleceu na cidade, 

como suas ações foram sendo desenvolvidas, e até mesmo para esclarecer questões 

administrativas e pedagógicas referentes à Instituição. Além disso, ele forneceu o Estatuto do 

Instituto para que eu pudesse compreender como ele está organizado, quais são os direitos e 

deveres. 

As entrevistas foram realizadas em dias e horários estabelecidos pelo próprio Luciano, 

a fim de favorecê-lo e não cansá-lo, pois, devido ao acidente que sofrera jogando bola, ele 

fraturou o joelho e, por isso, estava debilitado e acamado. Contudo, isso não atrapalhou o 

desenvolvimento do nosso diálogo.  

Algumas perguntas já estavam esboçadas e outras surgiram durante a entrevista. Como 

ele sempre estava muito à vontade em responder às questões, em alguns momentos, 

emocionado ao relembrar fatos, experiências e dificuldades enfrentadas em sua trajetória 

escolar, entrelaçada à história do Instituto, as informações obtidas trouxeram dados que não 

caberiam em uma única dissertação de mestrado, mas que poderão ser aprofundados em 

futuras investigações. 

O primeiro dia da entrevista foi basicamente dedicado a questões sobre o surgimento e 

a história da Instituição, além de conter algumas questões sobre o funcionamento 

administrativo. Já no segundo dia, foi estabelecido um roteiro de perguntas sobre a trajetória 

escolar de Luciano, pois ambas as histórias se complementam. 

Após a entrevista, Luciano me apresentou aos outros professores, a fim de que eles 

pudessem me auxiliar no que fosse necessário para a realização da pesquisa. Então, decidi 

fazer uma visita em cada uma das unidades com o objetivo de conhecê-las. Apresentei-me 

como mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ e falei sobre o 

interesse central da pesquisa, que inicialmente era compreender apenas como os alunos da 

Terceira Idade veem as aulas de Matemática da Instituição. 

Ao perceber a quantidade de alunos e professores, decidimos elaborar e aplicar dois 

questionários com a finalidade de levantarmos um perfil dos alunos idosos que participam do 
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Instituto ABC e a fim de compreendermos algumas questões sobre o trabalho pedagógico dos 

professores. 

 O primeiro questionário misto
16

, com questões abertas e fechadas, construído e 

aplicado, foi direcionado a sete professores que lecionam no Instituto e trabalham com o 

ensino de Matemática desde a alfabetização até as séries finais do Ensino Fundamental. 

Levantamos informações sobre a formação, a atuação no Instituto e o material que utilizam 

para lecionar. No entanto, apenas uma das questões foi analisada neste trabalho com maior 

profundidade devido aos interesses e objetivos da pesquisa que foram modificados durante a 

análise dos dados. Por intermédio da visão dos docentes, buscamos compreender a última 

questão do questionário sobre os fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem dos alunos 

em Matemática, especificamente os alunos da Terceira Idade. 

Para a aplicação do material, contei com a disponibilidade de todos os professores. Os 

questionários foram entregues, em mãos, para os docentes e a resposta obtida foi muito 

significativa, pois todos os questionários foram respondidos.  

O segundo questionário
17

 construído e aplicado constituiu-se de 16 perguntas abertas e 

fechadas e foi direcionado aos alunos que frequentam as aulas no Instituto. As perguntas 

fechadas tiveram o objetivo de construir o perfil desse público a partir de suas características 

sociais e as questões abertas objetivaram compreender os motivos que levaram os alunos 

abordados, principalmente os idosos, a voltarem para a escola. 

A resposta obtida também foi muito significativa e acima das nossas expectativas. 

Obtivemos um retorno de 63% do total de questionários aplicados. Dos 180 alunos 

matriculados, 113 responderam às perguntas. Apliquei pessoalmente todos os questionários e 

em todas as turmas, exceto em uma das unidades onde o professor se disponibilizou a aplicá-

lo, pois, além de estar localizada na zona rural da cidade, não há transporte coletivo para essa 

comunidade no horário das aulas. Todos os alunos presentes na aula, no dia da aplicação do 

material, responderam às questões, sem hesitar.  

Em algumas turmas, principalmente nas salas de alfabetização, contei com o auxílio 

dos professores que me ajudaram na aplicação, porque em alguns casos, tivemos que 

preencher o questionário para determinados alunos que estão começando a estudar agora e 

ainda não sabem ler e formar palavras e frases completas. Porém, todas as respostas foram 

dadas pelos próprios alunos e nós escrevemos apenas o que os estudantes nos disseram. Isso 

                                                 
16

 Encontra-se no Anexo 1 deste trabalho. 

 
17

 Encontra-se no Anexo 2 deste trabalho. 
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foi orientado aos professores antes da aplicação, para que apenas transcrevessem o que os 

alunos respondessem. De maneira geral, os professores e alunos da pesquisa foram muito 

solidários durante a realização deste trabalho. A participação deles foi mais do que 

significativa, pois é raro conseguir o envolvimento expressivo dos sujeitos durante a 

realização do trabalho de campo. 

Em relação às entrevistas realizadas, todas foram gravadas em áudio. A permissão 

para a gravação e a garantia do uso das gravações exclusivamente para os fins da pesquisa 

foram negociados no primeiro contato com a secretária Municipal de Educação e com o 

fundador do Instituto ABC, Luciano Nogueira. 

Após a realização das entrevistas, as transcrições passaram por uma análise de seu 

conteúdo (BARDIN, 1977), a fim de descrevermos e reconstruirmos a história do Instituto 

ABC e a trajetória escolar de seu fundador. No primeiro momento, foram feitas várias leituras 

atentas de cada entrevista, com o intuito de nos familiarizarmos com os discursos 

apresentados pelos entrevistados. É o que Bardin chama de “leitura flutuante”. 

 Em seguida, selecionamos os fatos históricos mais importantes para a descrição da 

Instituição. Não seguimos uma construção categórica rígida. Apenas utilizamos as falas de 

acordo com os eventos principais que nos permitiram ordenar o contexto da pesquisa. Em 

alguns momentos, utilizamos as falas dos próprios entrevistados; em outros, nós as 

parafraseamos para que a compreensão do texto seja clara e coerente (JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2010). 

Em relação aos questionários aplicados, inicialmente, usando o programa Microsoft 

Office Excel 2007, fizemos uma tabulação de todas as questões fechadas de ambos os 

questionários. Quanto às questões abertas, todas as respostas foram listadas e agrupadas como 

propõe Laurence Bardin (1977). Com a obtenção dos dados, elementos relativos a cada 

pergunta do questionário foram levantados, oportunizando, assim, a produção de alguns 

quadros para melhor visualização dos dados.  

Os questionários nos auxiliaram a selecionar o grupo de alunos da Terceira Idade que 

seriam entrevistados. Dos 29 idosos que responderam ao questionário, 17 estão no Instituto 

ABC há mais de dois anos. Desse total, apenas oito pessoas foram entrevistadas devido à 

disponibilidade e ao interesse que esses alunos apresentaram em participar da pesquisa. 

Todas as entrevistas foram marcadas nos dias e horários estabelecidos pelos próprios 

alunos. Além disso, elas foram realizadas na casa dos próprios entrevistados, possibilitando 

que os alunos respondessem às perguntas com um pouco mais de “tranquilidade”. 



60 

 

As entrevistas semiestruturadas seguiram um questionário padrão previamente 

elaborado na forma de um guia, na intenção de que as questões fossem respondidas pelos 

entrevistados da forma mais livre possível. É claro, sem perder de vista os interesses da 

pesquisa. Porém, em algumas conversas, determinadas questões não foram feitas, pois os 

alunos, envolvidos no diálogo, acabaram respondendo-as antes de elas serem feitas a eles. 

A maior parte das entrevistas foi realizada no período da tarde. Tereza, Maria e Dona 

Cecília me receberam no período da manhã. Já Trindade, Leonídia, Raimundo, Vilmar e 

Idalina escolheram o horário da tarde. Em todas as entrevistas realizadas, os entrevistados 

estavam sozinhos em casa, exceto na que foi realizada com Trindade, pois seu esposo esteve 

presente durante toda a nossa conversa, inclusive interferiu com alguns questionamentos 

sobre a pesquisa e também respondeu a algumas perguntas. 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio. As transcrições foram orientadas 

segundo Dulce Consuelo Andreatta Whitaker et. al. (1995), a fim de respeitarmos a fala dos 

nossos entrevistados. De acordo com os autores, “uma transcrição conduzida de maneira 

imprópria termina por truncar a leitura do texto, comprometendo sobremaneira sua fluência e, 

por extensão, sua compreensão” (p. 67). 

Para interpretarmos o conjunto de dados coletados durante as entrevistas, apoiamo-nos 

em um conceito que vem sendo trabalhado por Écio Antônio Portes et. al. (2012) denominado 

“circunstâncias atuantes”. Ele aponta para um conjunto de ações, que fazem sentido entre si, 

percebido nos discursos dos alunos idosos entrevistados, que dizem respeito ao modus 

operandi de cada aluno nas suas relações com a escola, a leitura, a escrita e a Matemática 

Escolar. 

São ações que singularizam os seus esforços, revelam sentidos e possuem 

verossimilhanças com o esforço de outros alunos, a fim de permanecerem no Instituto 

frequentando as aulas de Português e de Matemática. Essas circunstâncias nos mostram os 

diferentes “lugares” que o Instituto, a leitura, a escrita e a Matemática Escolar representam na 

vida dos sujeitos da Terceira Idade. Sobre essas “circunstâncias”, Portes et al. (2012) 

afirmam: 

 

Evidentemente, essas circunstâncias atuantes não são naturalmente naturais. 

São o resultado de um esforço de interpretação do material empírico à 

disposição do pesquisador. As circunstâncias atuantes, na verdade, são frutos 

de um diálogo com as referências teóricas que informam a questão tratada e 

procuram dar sentido ao conjunto do material empírico coletado, que vem 

marcado pelas possibilidades e impossibilidades de atuação no campo 

empírico (p. 6). 
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As circunstâncias construídas não obedeceram necessariamente a uma ordem de 

investigação estabelecida a priori. Entretanto, 

 

[...] Elas são, sobretudo, frutos da dinâmica complexa do processo de 

investigação e de interpretação de um determinado fenômeno social. Ainda, 

a ideia das circunstâncias atuantes leva o pesquisador a efetuar uma análise 

mais densa e abrangente da cena acompanhada, evitando-se categorizações 

simplistas que condensam complexidades que não podem se expressar na 

simplicidade imaginativa de uma primeira representação mais vistosa e 

chamativa, mas nem por isso mais sociológica (PORTES et al., 2012, p. 6). 

 

A seguir, passamos a apresentar as características do contexto em que foi realizado o 

trabalho de campo, cujos procedimentos acabamos de descrever. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu no contexto do Instituto ABC. Para a 

compreensão deste contexto da pesquisa é necessário apresentar algumas informações sobre a 

Instituição, levantadas mediante entrevista feita com o fundador e coordenador Albino 

Luciano Nogueira, bem como as leituras realizadas do Estatuto Social do Instituto ABC, do 

Boletim Informativo que é lançado anualmente pela Instituição e dos questionários aplicados 

aos alunos e professores que compõem o Instituto.  

O que pretendemos é situar o cenário de pesquisa, ou seja, apresentar os aspectos 

históricos do Instituto paralelamente à trajetória escolar do seu fundador e levantar um perfil 

dos alunos da Terceira Idade que frequentam as aulas na Instituição. Apresentamos, a seguir, 

as informações necessárias que falam sobre o Instituto ABC como local da pesquisa. 

 

2.2.1 O Instituto ABC e sua história 

 

Reconstruímos a história do Instituto ABC levando em consideração que “sabemos 

que a história é feita de memórias e reminiscências, mas também de lapsos e esquecimento” 

(SOUTO, 2013, p. 24). Além disso, “a memória, matéria-prima da história, faz-se de 

lembranças e esquecimentos, numa contínua recriação do presente (p. 27). 
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O Instituto ABC, ambiente deste estudo, está localizado na cidade de Barroso, que é 

um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Barroso encontra-se na mesorregião
18

 do 

Campo das Vertentes, a 208 km da capital do Estado, Belo Horizonte. Localiza-se na 

microrregião
19

 de Barbacena e faz divisa com os municípios de Barbacena, São João del-Rei, 

Prados e Dores de Campos. 

Luciano Nogueira, fundador do Instituto ABC, é natural de Barroso e nasceu no dia 22 

de julho de 1979 às 10h30 da manhã. Seu verdadeiro nome é Albino Luciani de Paula 

Nogueira. Ao nascer, sua avó paterna procurou o padre da cidade para pedir a ele que 

escolhesse o nome do menino. Como a morte do papa João Paulo I estava recente, decidiu 

batizar o menino com o verdadeiro nome do papa e, para descobri-lo, a avó se deslocou até a 

diocese de São João del-Rei. Ao descobrir que o nome do papa era Albino Luciani, registrou 

o menino com o nome de Albino Luciani de Paula Nogueira. Porém, devido a um erro de 

digitação em sua carteira de identidade, seu nome ficou registrado como Albino Luciano de 

Paula Nogueira. Por não gostar de ser chamado de Luciani com a letra “i” no final, deixou que 

em seus documentos ficasse Luciano com a letra “o”.  

Até hoje, ele não se sente à vontade de ser chamado dessa maneira, pois ninguém o 

conhece como Albino Luciani, e sim como Luciano Nogueira ou Luciano do ABC. Para ele, 

Luciano do ABC se tornou um “nome artístico”. Isso nos orientou a chamá-lo de Luciano 

durante a descrição do trabalho, já que, além de ser conhecido pelas pessoas dessa maneira, 

decidiu assumir essa identidade.  

Seu pai, Geraldo, natural de Prados, veio de uma família de comerciantes, e isso o 

levou a ser dono de um bar no centro da cidade de Barroso. Além disso, estudou até “o 

primeiro ano do segundo grau”
20

. Sua mãe, Maria do Carmo, conhecida como Carminha, 

natural de Barroso, sempre foi dona de casa, trabalhando apenas em seu próprio lar. Ela 

estudou até a segunda série do Ensino Fundamental, mas, ao se casar, decidiu interromper os 

estudos para cuidar da família e criar os filhos. Voltou a estudar após sua separação 

                                                 
18

 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais, que, por sua vez, é subdividida em microrregiões. O 

conceito foi criado pelo IBGE, é utilizado para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política 

ou administrativa. 

  
19

 É um agrupamento de municípios que tem a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução 

de funções públicas de interesse comum. O termo é conhecido em função de seu uso prático pelo IBGE, que, 

para fins estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, divide os diversos estados da federação 

brasileira em microrregiões. 

 
20

 Em anexo, o quadro comparativo das três LDBs em relação ao ensino, retirado de Carvalho (2012).  
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matrimonial. Entrou no ABC, foi aluna do próprio filho e concluiu o Ensino Fundamental. 

Hoje, os pais têm o Ensino Fundamental completo. 

Luciano tem um irmão mais novo, de 29 anos. Atualmente, ele é motorista e estudou 

até a “sétima série”. Além de fugir da escola, entendeu que não era mais necessário continuar 

os estudos. Durante a entrevista, Luciano apresentou o desejo de vê-lo novamente na sala de 

aula, pelo menos até concluir o Ensino Fundamental, mas “convencê-lo não tem sido uma 

tarefa fácil”. 

A família do fundador do Instituto enfrentou muitas dificuldades financeiras e isso fez 

com que ele e seu irmão abandonassem a escola para trabalhar. Segundo Luciano, como sua 

família era “desestruturada”, a mãe “muito submissa” e o pai “muito agressivo” e “por não 

haver diálogo em casa”, isso acabava refletindo na escola. Nunca recebeu incentivo de seu 

pai para que continuasse os estudos: “o material escolar que ele comprava sempre foi o de 

pior qualidade”. Sua mãe, por ser “humilde e não ter muitos conhecimentos”, dizia que 

“estudar era importante”, mas não o obrigava. As circunstâncias que enfrentara desde a 

infância, levaram-no a amadurecer rapidamente: “foi bom porque a vida me bateu, mas me 

ensinou muito também”, comentou Luciano a respeito. 

Durante a infância, adolescência e juventude, Luciano enfrentou muitas dificuldades, 

principalmente financeiras. Isso fez com que começasse a trabalhar aos sete anos de idade. 

Aos 13 anos, interrompeu os estudos, na “oitava série” para ser arrimo
21

 da família. 

Trabalhou em vários locais na cidade de Barroso, adquirindo experiências em diferentes 

profissões. Com o passar do tempo, teve a ideia de começar a costurar lona de caminhão, 

acreditando que com essa nova profissão ganharia um salário melhor, mas sempre 

imaginando: “assim que der uma brechinha, eu quero voltar a estudar”. 

Aos 16 anos, passou por uma cirurgia, ficando internado na cidade de São João del-

Rei durante três meses. Na época, como costurar lona era um trabalho informal, ou seja, para 

receber ele precisava trabalhar, e devido à sua ausência, novas dificuldades em relação ao 

sustento da família surgiram. Ainda no hospital, as ideias iniciais do que viria a ser o ABC 

surgiram. “Nasceu” o “desejo de ajudar pessoas sem perspectiva, sem autoestima, sem 

amparo familiar e material”.  

Após sair do hospital e passados dois anos, começou a buscar na cidade alguma 

entidade em que pudesse ser útil e assim pudesse concretizar o “desejo” que nasceu enquanto 

                                                 
21

 Arrimo de família é uma expressão muito utilizada na linguagem popular. É a pessoa que sustenta toda a sua 

família. O papel de provedor passa por ele.   
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ainda estava no hospital. Até que um dia foi convidado para participar da Comissão de Jovens 

Vicentina por ser uma pessoa muito ligada e atuante nas atividades comunitárias da Igreja 

Católica. Essa Comissão é um braço da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP)
22

, atuante na 

cidade de Barroso e que tem como meta ajudar famílias carentes com mantimentos, roupas, 

calçados e medicamentos adquiridos mediante doações.  

O grupo da Comissão se reunia semanalmente para fazer um levantamento das 

famílias carentes e de suas principais necessidades, para que em seguida pudessem ser 

visitadas e beneficiadas. Durante as visitas, Luciano percebeu que elas eram feitas de maneira 

muito superficial, em que apenas os visitantes falavam. Segundo ele: 

 

Eu acho que nessa perspectiva o visitado também tem que falar, o que é que 

ele sonha, o que é que ele tem vontade, o que é que ele sabe fazer... Era 

assim, uma visita muito assim, um olhar de cima para baixo, ou seja, „você é 

coitadinha, está aqui a sua cesta, a sua casa está suja, você tem que escovar 

os dentes‟, assim, uma coisa muito imposta. 

 

Determinadas atitudes o “espantavam” e “revoltavam”, pois em muitos casos os 

beneficiadores não sabiam o mínimo sobre as pessoas que eram beneficiadas, como, por 

exemplo, o nome. Segundo Luciano, para ajudar uma pessoa a sair de uma situação de miséria 

e de inércia, é “necessário fazer com que ela acredite que isso é possível”. Mas, para isso, “é 

necessário desenvolver laços de amizade”, e esses laços só poderão ser efetivados 

“conhecendo o nome, a história de vida e os costumes das pessoas favorecidas”. 

Analisando esse contexto, Luciano elaborou algumas perguntas e decidiu visitar as 

famílias que eram favorecidas. As visitas foram realizadas, a princípio, sem o conhecimento 

da SSVP e em dias diferentes das que eram realizadas pela Conferência. As questões 

versavam sobre até que “série” as pessoas haviam estudado, o que elas sabiam fazer, se elas 

tinham alguma profissão, o que elas tinham vontade de fazer, o que almejavam e quais eram 

seus sonhos principais, entre outras. Durante o trabalho de campo, Luciano descobriu que 

parte das pessoas beneficiadas era analfabeta e algumas não haviam completado seus estudos. 

Essa descoberta o levou a “dar vida” e a efetivar o Instituto ABC. 

                                                 
22

 A Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada em maio de 1833 por Antônio Frederico Ozanam, considerado 

modelo para juventude. Atualmente, a SSVP é uma das maiores organizações católicas da atualidade, dedicada 

principalmente a aliviar a miséria espiritual e material dos que vivem em situação de risco social, colocando em 

prática os ensinamentos de Cristo e da Igreja Católica. 
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Em 1999, em Barbacena, cidade vizinha de Barroso, foi oferecido um curso pela 

ALFALIT BRASIL
23

, Alfabetização através da Leitura, uma organização não-governamental, 

sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e, reconhecidamente, de utilidade pública 

municipal, estadual e federal. A organização desenvolvia ações direcionadas à minimização 

da desigualdade social no País, por meio da EJA, oferecendo cursos de formação para 

alfabetizadores voluntários. Em meio aos “anseios para minimizar as desigualdades” e 

“suprir de alguma maneira as carências das famílias”, Luciano vislumbrou nesse curso a 

possibilidade de ser útil, oportunizando alfabetização para as pessoas. A duração do curso foi 

de 15 dias e, além das atividades em grupo que eram realizadas, os alunos participavam de 

aulas práticas, ensinando pessoas analfabetas a ler e a escrever. 

Com o curso concluído, Luciano pediu à SSVP que disponibilizasse um local para que 

pudesse dar aulas para as famílias carentes. Receando que ele não alcançasse bons resultados, 

os vicentinos exigiram que ele concluísse o Ensino Médio, pois, segundo a interpretação de 

Luciano, isso seria uma oportunidade para que ele desistisse da ideia. 

Contudo, Luciano trabalhava durante o dia costurando lona de caminhão e estudava à 

noite. Levou um ano e meio para concluir o Ensino Médio na Escola Estadual Francisco 

Antônio Pires. De acordo com ele, ao perceber que ele não desistiria de seus ideais, a 

Conferência lhe cedeu uma casa
24

. 

Dessa forma, as primeiras ações para alfabetizar jovens e adultos começaram no dia 2 

de março de 2001, com a presença de três alunos, em uma casa “simples, suja e mal 

conservada, usada como depósito de roupas velhas”. Devido às más condições do local, o 

primeiro dia de aula serviu para “arrumar o ambiente”. Luciano e os alunos limparam a casa, 

arrumaram o banheiro e a transformaram em um “local agradável”. Com um quadro em 

mãos que havia ganhado de uma amiga, sua atual esposa, e com algumas carteiras velhas, 

cedidas pela Prefeitura, mas consertadas pelos alunos, as aulas foram iniciadas. De acordo 

com Luciano: 

                                                 
23

 A organização chegou ao Brasil em 1985, já tendo atuado em diversos países. Trabalha colaborando para 

minimizar os índices de analfabetismo brasileiro por intermédio de escritórios regionais em 14 Estados. Os 

objetivos da ALFALIT BRASIL incluem o atender às necessidades no que diz respeito à educação para a vida, 

aumentando o nível de reflexão dos alunos sobre suas condições de vida, os Direitos Civis, Políticos e Sociais, 

bem como os Direitos Humanos, resgatando o exercício da cidadania. Soma-se a isso o desejo de viabilizar às 

pessoas as ferramentas de leitura e de escrita. O material utilizado durante o curso é elaborado pela própria 

organização, com base na experiência em educação de jovens e adultos em 22 países das Américas Central e do 

Sul e durante vivências de milhares de alfabetizadores. 

 
24

 A casa está situada na Vila Vicentina no bairro Dr. José Guimarães e atualmente foi transformada pelo 

Instituto em um Abrigo Noturno, chamado João Paulo II, destinado a receber andarilhos e transeuntes que 

passam pela cidade de Barroso.  
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Eu acho que a escola começou já assim, dessa forma, sem quadro e giz, mas 

assim, com essa ideia de que se a gente conseguiu transformar um lugar que 

até então ninguém dava nada, cheio de rato, mofo, escuro, em um local 

agradável, poderíamos chegar lá. 

 

Pensando em como ensinaria os alunos, já que, segundo ele, não tinha “didática 

nenhuma”, buscou conhecer como os professores da rede municipal de ensino alfabetizavam 

as crianças. Mas isso não foi suficiente. Então, decidiu utilizar a metodologia do curso 

oferecido pela ONG ALFALIT BRASIL, semelhante ao método de Paulo Freire, e partiu da 

realidade dos alunos, utilizando palavras-chave do cotidiano deles para iniciar a alfabetização.  

As primeiras aulas foram apenas conversas, em que os alunos falavam de suas 

histórias de vida, e assim o professor fazia algumas anotações para “costurar as próximas 

aulas”. Em julho de 2004, o projeto contava com aproximadamente 40 alunos, estando 60% 

do grupo em uma faixa etária entre 30 e 50 anos de idade, que se revezavam, pois “o espaço 

físico não era capaz de comportar todas as pessoas”.  

No dia 5 de julho de 2004, o projeto foi “batizado” com o nome Projeto ABC – 

(Projeto Alfabetizando pelo Bem da Cidadania). O nome nasceu a partir de vários 

questionamentos feitos pelo próprio fundador. Questões como: “O que estou fazendo?”, “Por 

que estou alfabetizando?”, “O que desejo proporcionar com essa alfabetização?”, 

“Alfabetizo para o bem de quê?” e “O que estamos promovendo aqui dentro?” nortearam 

suas reflexões. Assim, a partir do nome dado ao projeto, tanto os alfabetizadores quanto os 

alunos se sentiram identificados, e o trabalho se firmou como uma obra “especial e 

necessária para a cidade de Barroso”, segundo Luciano. 

No ano de 2005, Luciano foi aprovado como auxiliar administrativo em um concurso 

realizado pela Prefeitura Municipal da cidade de Barroso. Ao conhecer o Projeto ABC, a 

secretária de Educação, na época, propôs uma parceria entre a Prefeitura e o Projeto para que 

fosse implantado na cidade o Programa Brasil Alfabetizado
25

. Essa parceria criou condições 

para que recursos federais gratificassem os quatro alfabetizadores, que já lecionavam e que 

até então trabalhavam inteiramente como voluntários. Além disso, oportunizou que mais 

                                                 
25

 O Programa Brasil Alfabetizado foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2003 e busca promover a 

superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos, universalizando o Ensino 

Fundamental no Brasil. O Programa enfatiza a educação como um direito humano e a oferta pública da 

alfabetização como porta de entrada para a escolarização de jovens e adultos. O Programa é desenvolvido em 

todo o território nacional e o montante de recursos a ser transferido para financiar as ações de apoio é calculado 

com base no número de alfabetizandos e alfabetizadores. O Programa funciona como uma “linha de 

financiamento” de projetos de alfabetização de pessoas adultas (Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. 

Acesso em: 29 maio 2013). 

http://portal.mec.gov.br/
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alunos fossem atendidos em outros bairros da cidade, abrindo duas novas unidades em 

diferentes bairros do município, porque o Projeto ainda não tinha condições de transportar os 

alunos que moravam em lugares distantes. 

Levar o ABC para outros bairros da cidade representou não apenas um avanço para a 

EJA no município, mas abriu uma nova oportunidade para que a realidade dos alunos fosse 

compreendida em seus respectivos bairros. Para Luciano, “o ABC deveria ir onde os alunos 

estivessem, pois assim ficaria mais fácil entender a realidade dos alunos, pois cada bairro 

tem sua cultura, seu jeito de ser e de se comunicar”. Sobre a abertura de novas unidades, a 

atual secretária Municipal de Educação, Jacqueline das Mercês Silva Pinto, em uma 

entrevista, afirmou: 

 

O ABC tem as unidades que procura atender em diversos pontos da cidade, 

porque isso também já é um facilitador, n‟é?... Se você concentra num lugar 

só, você dificulta a ida das pessoas. Você já dividindo em unidades isso 

facilita esse atendimento da demanda e fica mais próximo de casa. 

 

No final do ano de 2005, com a chegada de novos professores, a primeira unidade do 

ABC foi implantada na zona rural, no bairro conhecido como Caetés. Lá, foram implantados 

desde a alfabetização até o quinto ano. A partir de 2009, nesse mesmo bairro, foram 

implantados de forma pioneira do sexto ao nono ano, com o objetivo de facilitar os estudos, 

pois, até então, para concluir o Ensino Fundamental, os alunos deveriam se locomover até a 

cidade e, pela falta de transporte escolar, muitos desistiam de continuar os estudos, 

desencadeando uma nova exclusão escolar. A implantação do Projeto ABC ali trouxe novas 

possibilidades e o Ensino Fundamental completo foi expandido para outras unidades. 

Para pleitear recursos do governo e receber apoio, foi necessário legalizar o Projeto 

ABC, tornando-o um Instituto, conhecido como Instituto ABC (Instituto Amigos do Bem 

Coletivo). Juridicamente, o Instituto nasceu em 2010, como uma associação civil de cunho 

educacional, cultural e de assistência social, beneficente, de geração de trabalho e renda e de 

fins não-lucrativos.  

No dia 16 de junho de 2010, o Estatuto Social do Instituto ABC foi aprovado em uma 

Assembleia de Constituição, delimitando os objetivos da Instituição, as receitas, o patrimônio 

social e sua destinação. A Assembleia determinou quem poderia ser sócio, como seria sua 

admissão, quais seriam seus direitos e seus deveres. Além disso, determinou a Estrutura 

Organizacional, delineando as competências e obrigações de cada órgão do Instituto ABC, 
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Coordenador Geral e Vice, Coordenador Administrativo e Vice, Coordenador Financeiro e 

Vice, além de um Conselho Fiscal composto por três membros. 

Diante da legalização e da documentação oficial, passou a ser objetivo geral e 

finalidades específicas do Instituto: 

 

Artigo 4º - Oferecer o Ensino Fundamental na modalidade de EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), bem como assistir, promover e valorizar as 

pessoas e grupos de pessoas menos favorecidas e em situação de 

vulnerabilidade social; oferecer oportunidades, meios e condições para 

educação de base, recreação, arte, melhoria dos padrões culturais e sua 

ascensão social (ESTATUTO SOCIAL, 2010, p. 3). 

 

De acordo com Luciano, gerir uma Instituição com as finalidades citadas, “não é uma 

tarefa fácil”, mas o importante é perceber 

 

[...] como isso tem beneficiado as pessoas... O Instituto é uma Entidade que 

pega quem está excluído, negros, pessoas com deficiência, pessoas 

desempregadas... Mas eu tenho certeza que os alunos são mais felizes depois 

do ABC. Eu sou mais feliz depois do ABC... Você passa para os alunos que o 

que nós fazemos lá no ABC não é caridade, é um direito, n‟é? 

 

No dia 2 de junho de 2012, o Instituto completou dois anos de fundação e resolveu 

presentear a comunidade da Boa Vista, zona rural da cidade de Barroso, implantando uma 

unidade no bairro. Ao todo, foram atendidos aproximadamente 50 alunos dessa comunidade, 

desde a alfabetização até o nono ano.  

Ampliando as parcerias, a SEMED está aumentando o apoio dado ao Instituto, 

providenciando a documentação das escolas municipais e elaborando o Projeto Pedagógico da 

EJA, para atender a essa modalidade no município. Isso permitirá o cadastramento das turmas 

que já estão funcionando, para que possam entrar no censo e receber a verba do FUNDEB
26

. 

Segundo a secretária Municipal de Educação da cidade de Barroso, Jacqueline das Mercês 

Silva Pinto, “o município será habilitado para oferecer a EJA, desde a alfabetização até o 

quinto ano, porque atualmente é o que a Prefeitura oferece”.  
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 O FUNDEB é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação que financia todas as etapas da educação básica, além de reservar recursos para os 

programas direcionados a jovens e adultos. O FUNDEB está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 

2020. A destinação dos investimentos é baseada no censo de acordo com o número de alunos da educação 

escolar e que estão inscritos (Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 29 maio 2013). 

http://portal.mec.gov.br/
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De acordo com a senhora Jacqueline, “a parceria da Prefeitura com o Instituo ABC 

continuará. A documentação será apenas uma questão burocrática, a fim de que os recursos 

para manter as turmas da EJA sejam liberados”. A respeito dessa parceria, Luciano pontuou: 

 

Conquistar esse reconhecimento não foi fácil. Fincar essa bandeira não foi 

fácil... A gente teve que mostrar serviço pra poder ganhar respeito... No 

começo, quando nada era conhecido, até pra gente mesmo era uma 

incógnita: „Será que vai dar certo? Será que eu não estou dando um passo 

maior que a minha perna?‟... Eu sempre falava: „Gente, mais que construir 

prédio, ponte, construir obras, vamos dizer assim, obras materiais, nós 

precisamos reconstruir dignidades, autoestima‟. 

 

Para o criador do Instituto, dificuldades não faltaram para “manter o trabalho vivo”. 

“Dificuldade de gerir” voluntários, funcionários e alunos. Dificuldades em relação “à falta 

de investimento, à falta de capacitação contínua para professores e funcionários”. 

Dificuldades em relação “à falta de apoio do governo, ou até mesmo se ele existe, à falta de 

informação suficiente para buscá-lo”. Destacou, ainda, a “falta de professores especializados 

em EJA” e a “falta de conscientização” das famílias e da própria sociedade que ainda é muito 

preconceituosa “com tudo, com o negro, com o gordo, com o que usa óculos, com mulher, 

n‟é?... Enfim, e com o analfabeto também, com ele não é diferente”. 

Mesmo em meio “aos obstáculos que apareceram, aparecem e vão continuar 

aparecendo pelo caminho”, o Instituto “busca cumprir o seu papel de proporcionar 

libertação e esperança a todos os alunos pela educação”. O logo da Instituição, representado 

pela Figura 1, mostra os princípios e metas estabelecidos pelo ABC.  

 

Figura 1: Logo do Instituto ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim Informativo do Instituto ABC. Ano III – nº 08 – 1º Semestre de 2013. 
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Luciano explica: 

 

Aqueles braços abertos é a liberdade que a educação proporciona, você 

tem, você é livre... A educação te liberta... Essa silhueta tem dois 

significados: primeiro é a liberdade e segundo é como nós estamos para 

receber as pessoas, os braços estão abertos para receber professores, 

voluntários, doadores e associados... Já o Sol atrás é como se fosse a 

educação... A educação seria esse Sol que irradia esperança, alegria, 

autoestima e felicidade. 

 

O Instituto “é definido pelas pessoas que estão inseridas nele”, alunos, professores, 

voluntários, arrecadadores e patrocinadores. Todos os envolvidos têm a “oportunidade de 

enxergar a vida de uma forma diferente e com perspectivas melhores de futuro”. A filosofia 

da Instituição é baseada “no direito à educação, proporcionando ao aluno um direito que não 

é um favor e muito menos uma atitude de caridade, mas é algo garantido por lei”. Além do 

mais, baseia-se na “busca pela paz, no zelo por um mundo melhor a partir das ações de cada 

indivíduo”, de acordo com Luciano. 

 Ao ser perguntado sobre o que o ABC representa em sua vida pessoal e profissional, 

Luciano fez de sua resposta uma generalização, pois acredita que tanto alunos como 

professores, funcionários e voluntários compartilham a mesma opinião: 

 

Assim, aquilo que o meu pai falou que eu não conseguiria, o ABC me provou 

que eu consigo [com os olhos marejados de lágrimas]. Assim, superação, 

determinação, mostrar que é possível vencer, que é possível chegar onde a 

gente quer. O ABC me mostrou que nada é impossível. Não existe 

impossível. 

 

Além da história do Instituto ABC, é necessário conhecer a organização do 

funcionamento escolar e do trabalho pedagógico que é realizado na Instituição. A seguir, 

abordamos essas questões. 

 

2.2.2 Organização do funcionamento escolar e do trabalho pedagógico 

 

Todo o curso de Alfabetização e o Ensino Fundamental acontecem nos períodos da 

tarde e da noite. Os alunos que frequentam a Alfabetização têm aulas três vezes na semana, 

sendo que nos outros dias participam de atividades extracurriculares. Já os alunos que 

frequentam o Ensino Fundamental têm aulas de cada disciplina em dias específicos. 
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No Instituto, existem vários professores que trabalham com diferentes disciplinas ao 

mesmo tempo. Alguns lecionam nas turmas de Alfabetização e também no Ensino 

Fundamental. Muitos docentes já passaram pela Instituição, mas só ficaram aqueles que, 

segundo Luciano, têm perfil: “não é todo mundo que tem essa aptidão”. Para trabalhar em 

todas as séries, é exigido que no mínimo o voluntário tenha o Ensino Médio completo, e ele é 

avaliado a partir de seus alunos. De acordo com Luciano: 

 

O termômetro da pessoa pra mim é o aluno, porque os alunos assim, no 

olhar, eles falam muito e eu consigo perceber assim. Se eu chegar numa 

sala, pra eu visitar, eu consigo perceber se realmente eles estão 

interessados, se eles estão gostando da aula, se você tem o jeito necessário 

pra lidar, porque é um público diferenciado, pessoas de baixa autoestima, 

enfim... Tem que ter um algo a mais. 

 

Por exigência do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), em nível de alfabetização, os 

alfabetizadores precisam ser capacitados para exercerem a função, garantindo uma 

alfabetização de qualidade aos alunos. Além disso, devem ser pessoas que já trabalham na 

rede pública de ensino, para encaminharem os alfabetizandos para a EJA assim que 

concluírem a etapa inicial. Isso é um facilitador para a Instituição, pois parte dos 

alfabetizadores também leciona na EJA, levando os alunos a continuarem na escola e a 

concluírem o Ensino Fundamental. 

Quase todas as turmas são multisseriadas, ou seja, há pessoas de diferentes séries na 

mesma sala. O professor deve se adaptar a essa realidade e trabalhar vários conteúdos do 

Ensino Fundamental simultaneamente, atendendo a alunos com idades e níveis de 

conhecimento diferentes, além de preparar as disciplinas de acordo com o nível de cada aluno.  

Um “facilitador”, para que a qualidade das aulas não seja reduzida, é a quantidade de 

alunos por turma: no máximo 15 pessoas. Isso “facilita o atendimento individual aos 

estudantes”. Sobre esse trabalho, Luciano afirma: 

 

Nessa hora, o professor tem que ser um pouco camaleão, ele tem que 

adaptar a realidade. A gente sempre busca, você vai observar, eu não sei se 

você viu, as salas têm 12, 10, 15, a gente não incha muito a sala... Então os 

professores têm que se virar nos 30, coitados! 

 

Atualmente, o Instituto ABC tem cinco unidades espalhadas em diferentes bairros da 

cidade, para facilitar o acesso dos alunos à escola. Duas delas estão localizadas na zona rural e 

as outras três estão implantadas em três diferentes bairros da cidade. As unidades situadas nos 
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bairros da Praia, Josefina Coelho, Boa Vista
27

 e Caetés
28

 oferecem desde a Alfabetização até o 

nono ano do Ensino Fundamental. Já a unidade situada no bairro Joaquim Gabriel de Souza 

oferece apenas a Alfabetização e contém o maior número de alunos com faixa etária acima de 

60 anos.  

Vale ressaltar que uma das unidades situadas na zona rural da cidade, localizada no 

Caetés, possui um único professor atuante em todas as séries. Devido ao difícil acesso até esse 

bairro e à disponibilidade apresentada pelo educador, este assumiu o ensino nessa 

comunidade, atuando também em outras duas unidades. Destacamos ainda que as unidades 

funcionam em escolas que são cedidas pela Prefeitura Municipal da cidade, exceto a do bairro 

Joaquim Gabriel de Souza, cedida pela SSVP, onde funciona a sede do Instituto. 

A maior parte dos professores trabalha exclusivamente no Instituto. Apenas uma das 

professoras é totalmente voluntária, enquanto os outros são funcionários da Prefeitura 

Municipal de Barroso, porém são cedidos para trabalharem exclusivamente na Instituição. 

Alguns trabalham no Instituto e em outros lugares, mas todos são funcionários da Prefeitura. 

Os locais onde trabalham além da Instituição são: Secretaria Municipal de Educação, Câmara 

Municipal de Vereadores, Biblioteca Municipal e Creche. 

Apenas uma das professoras não é funcionária da Prefeitura e por isso é beneficiada 

apenas com o valor da bolsa disponibilizado pelo PBA. O valor da bolsa é de acordo com a 

quantidade de turmas que o professor possui e, como norma, para ser contemplado, deve 

cumprir dez horas semanais. Dos 12 meses no ano, a bolsa do convênio contempla apenas 

oito, mas o Instituto funciona o ano todo. 

Alguns professores não seguem nenhum tipo de programa para darem suas aulas, 

levando-nos a concluir que fazem o planejamento a partir da necessidade apresentada pelos 

alunos ao longo das aulas. Contudo, existem aqueles que seguem um programa para elaborar 

suas aulas, como o Telecurso 2000
29

, o ENCCEJA
30

 e os livros didáticos voltados para a EJA.  

                                                 
27

 Bairro localizado na zona rural da cidade. 

 
28

 Bairro também localizado na zona rural da cidade. 

 
29

 O Telecurso é uma tecnologia educacional, reconhecida pelo MEC, que oferece escolaridade básica de 

“qualidade” a quem precisa. No Brasil, ele é utilizado para a diminuição da defasagem idade-ano, Educação de 

Jovens e Adultos, e como alternativa ao ensino regular em municípios e comunidades distantes. A metodologia 

utilizada é a Metodologia Telessala. Com essa metodologia, o professor atua como mediador de aprendizagem, 

utilizando, em suas aulas, os livros do Telecurso, as teleaulas e material didático complementar – cadernos de 

cultura, livros de literatura, dicionários e mapas. A metodologia prevê o ensino das disciplinas por módulo, e não 

por séries, como o ensino regular no País (Disponível em: <http://www.telecurso.org.br>. Acesso em: 21 abr 

2014). 

 

http://www.telecurso.org.br/
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De acordo com Luciano, até então, os professores não eram obrigados a seguir um 

cronograma específico. Os professores da Alfabetização preparavam seus alfabetizandos 

visando à prova que a Escola Santana
31

 aplicava, para emitir o certificado escolar aos alunos 

que fossem aprovados, correspondendo à conclusão do quinto ano do Ensino Fundamental. 

Os que lecionavam nas séries finais do Ensino Fundamental deveriam preparar os alunos para 

que fossem aprovados nos exames disponibilizados pela Secretaria de Educação do Estado de 

Minas Gerais e do ENCCEJA, para receberem o certificado e assim ingressarem no Ensino 

Médio. Entretanto, com o cadastramento das turmas que está sendo oficializado pela 

Prefeitura e que serão supervisionadas pela Superintendência Regional de Ensino, os 

conteúdos programáticos da Secretaria Municipal de Educação “deverão ser seguidos 

rigorosamente”, segundo a secretária Municipal de Educação. 

Sobre a utilização de livros didáticos durante as aulas, existem alguns docentes que os 

utilizam. Porém, há aqueles que preferem conduzir as aulas com outros materiais, pois as 

turmas são multisseriadas e trabalhar com livros didáticos pode dificultar o andamento das 

aulas que em alguns momentos precisa ser individual devido à diversidade dos alunos.  

Luciano acredita que os livros poderiam ser mais bem explorados e utilizados, pois, 

mesmo que não sirvam para todos os alunos, muitas atividades podem ser propostas e 

trabalhadas na sala de aula: 

 

Pode ser que nem todo livro sirva para aquela turma, mas muita atividade 

dá pra ser utilizada e tem professor que insiste em não usar, eu não posso 

forçá-los a fazer isso, n‟é?... Mas todos têm acesso e são conscientizados 

que devem usufruir se acharem necessário. 

 

Os livros didáticos são disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) em colaboração com a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação 

                                                                                                                                                         
30

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realiza exames que, além de 

diagnosticarem a educação básica brasileira, possibilitam meios para certificar saberes adquiridos tanto em 

ambientes escolares quanto extraescolares. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) é um desses exames. Ele tem como principal objetivo construir uma referência nacional de 

Educação para Jovens e Adultos por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no 

processo escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros. 

Todos os alunos do Instituto ABC são submetidos a esse Exame. Caso alcancem a média estabelecida, os alunos 

recebem o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12485&Itemid=784>. Acesso em: 21 abr 2014). 

 
31

 É uma escola municipal localizada no centro da cidade. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12485&Itemid=784
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(SECADI/MEC) e as entidades parceiras do PBA. Os livros didáticos são distribuídos 

gratuitamente e escolhidos pelos próprios professores do Instituto. 

Para os professores que lecionam no Instituto ABC, são oferecidos cursos de 

capacitação por intermédio de parcerias estabelecidas com as Universidades da região. O 

primeiro curso de capacitação em parceria com a UFSJ foi promovido pela Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) com duração de cinco meses. O curso foi 

realizado no Campus Santo Antônio da Universidade. Além disso, na mesma Instituição, os 

professores participaram de algumas capacitações promovidas pelo Núcleo Vertentes de EJA, 

também da UFSJ. Os encontros aconteciam uma vez por mês e envolviam diversas cidades da 

região, possibilitando a troca de experiências entre os educadores de EJA. Atualmente, em 

parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Barbacena, 

novos cursos de capacitação são oferecidos a todos os professores.  

A diversidade de histórias dos alunos do Instituto, muitas delas marcadas pela 

exclusão, são constantemente lembradas durante as aulas, principalmente quando 

determinados assuntos abordados os remetem a essas lembranças. Além de os alunos serem 

observados durante as atividades propostas, também são ouvidos, auxiliando os docentes na 

compreensão do contexto em que o processo de ensino e aprendizagem está inserido e se 

desenvolve. Germano (2006) mostra a importância de relembrar e refletir o passado: 

 

Relembrar e refletir sobre o passado é um importante exercício para o 

autoconhecimento. A prática de relembrar pode contribuir para fortalecer ou 

restituir o senso de identidade e autoestima. A relação estreita entre memória 

e trabalho e a constatação de que a função social da velhice nem sempre é 

reconhecida, não se pode perder, pois enquanto lembram, eles ainda fazem 

(p. 28). 

 

Nessa perspectiva, o próprio PBA direciona uma série de princípios aos professores 

que atuam na alfabetização, sugerindo que eles saibam valorizar as experiências e a 

diversidade dos alunos, favorecendo, assim, a ampliação da autonomia desses sujeitos, 

BRASIL (2011). 

Ao ingressarem na Instituição, todos os alunos passam pelo fundador do Instituto e são 

submetidos, em um primeiro momento, a uma entrevista, na qual o próprio fundador preenche 

uma ficha que contém algumas perguntas “para levantar o perfil desse aluno”. Em alguns 

casos, determinados alunos o procuram no final do ano para estudarem. Motivado em ver o 

interesse dos alunos e refletindo sobre a coragem que muitos tiveram para tomar tal atitude, 

devido ao obstáculo de retornar à escola depois de anos, ele afirma: 
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[...] Eu só aceito o aluno entrar, enquanto coordenador, desde que o 

professor permita. Algumas professoras já falaram comigo: „Ué, Luciano, 

mas já estamos no mês de novembro, você está ficando doido?‟ E eu falei: 

„Às vezes, ele demorou o ano inteiro para tomar coragem pra pedir uma 

vaga e se eu falo „não‟ em novembro, ele pode não voltar nunca mais‟.  

 

Ao preencherem a ficha, os futuros estudantes do Instituto são submetidos a um teste, 

a fim de comprovar o que eles sabem e em qual série devem ser matriculados. A prova é 

chamada de “Teste de Entrada”, e para a Alfabetização é utilizada uma matriz fornecida pelo 

MEC por meio do PBA. Para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, os próprios 

professores elaboram os testes.  

Para avançarem de série ou de nível, além de os alunos serem submetidos a novos 

testes que lhes possibilitarão concluir o Ensino Fundamental, os professores também são 

responsáveis por fazer essa avaliação. Segundo Luciano, os alunos sabem assimilar quando 

não estão aptos para mudarem de nível, porque muitos conhecem seus limites e são 

conscientizados assim que são matriculados na Instituição. Os futuros estudantes aprendem 

que estão vivenciando um processo que não acontece rapidamente, por isso “precisam ter 

paciência e perseverança”. 

Sobre o rendimento dos estudantes, Luciano o considerou positivo, levando em 

consideração tudo que é ensinado no Instituto, e não apenas os conteúdos escolares. Segundo 

ele: 

 

Eu acho que sim, levando em consideração o todo, sim. Têm alunos, 

honestamente falando, que aprendem a escrita hoje e esquecem amanhã, 

mas eles evoluem enquanto cidadãos, enquanto pessoas... No contexto geral 

não tenho dúvida. Agora, na parte escolar, alguns realmente, eles dão um 

passo à frente, dão para trás. 

 

Além das atividades, exclusivamente escolares, a Instituição, por intermédio de 

algumas parcerias realizadas, desenvolve diversas atividades e eventos sociais com o objetivo 

de fazer do Instituto um espaço de convivência, que favoreça as relações sociais e promova a 

qualidade de vida dos estudantes inseridos nele. Isso, para os alunos da Terceira Idade, tem 

vital importância, pois conviver com outras gerações e até mesmo com pessoas da mesma 

idade pode preveni-los da solidão que ocorre com a chegada da velhice. 

As atividades surgem de acordo com a demanda e a necessidade que os alunos 

apresentam. O próprio PBA disponibiliza recursos para que outros projetos sejam 

desenvolvidos, como o Programa Olhar Brasil, que incentiva a realização de exames 
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oftalmológicos e a aquisição de óculos, a fim de diminuir a evasão escolar por problemas de 

visão.  

“O Instituto ABC já aderiu a essa iniciativa e muitos alunos já foram beneficiados”. 

Segundo Luciano, “esse Programa tem proporcionado a oportunidade de uma melhor 

qualidade de vida aos nossos alunos”. Outro benefício que é incentivado pelo PBA é a 

expedição de documentos pessoais para os estudantes, como Carteiras de Identidade, CPFs, 

Títulos Eleitorais, Carteiras de Trabalho e outros. Os alunos beneficiados são “sempre 

orientados da importância de conservá-los e, por esse ato, buscar uma prática de vida mais 

consciente e cidadã”. 

O Instituto, desde o início dos seus trabalhos, tem buscado “auxiliar, dentro do 

possível, seus alunos e familiares, a fim de que tenham uma vida um pouco mais digna”. Isso 

o levou a realizar shows de prêmios, para arrecadar fundos e materiais para construir e 

reformar algumas casas de alguns alunos que moravam em situações precárias, tendo como 

mão de obra voluntária os próprios alunos e professores.  

Além disso, em parceria com a Associação de Catadores de Barroso (ASCAB), não 

apenas alunos, mas professores e voluntários são conscientizados sobre a coleta seletiva de 

lixo e sobre a importância da reciclagem.  

Preocupados com a saúde dos discentes, alunos e filhos de alunos com problemas de 

alcoolismo e drogas são encaminhados para fazerem tratamento e em alguns casos são 

internados. Em parceria com a Associação Nacional de Diabéticos de Barroso (ANDIBAR), 

na Semana Nacional de Combate ao Diabetes, são realizadas palestras sobre o tema, testes de 

glicemia capilar e encaminhamento médico, se necessário, aos alunos que apresentam 

alterações nos exames.  

Todos os envolvidos no Instituto ABC “são beneficiados”, inclusive os filhos e netos 

dos alunos, com a criação do Projeto “Acertando o Passo”. Crianças com déficit de 

aprendizagem da zona rural, onde funcionam as unidades da Instituição, recebem reforço 

escolar, alimentação e atividades lúdicas, bem como noções de higiene, meio ambiente e 

cidadania. 

A parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IF 

Sudeste/MG – Campus Barbacena, também possibilitou o desenvolvimento de alguns projetos 

de extensão “que deram resultados significativos para os educandos, resultados esses que 

perduram até o presente momento”. O primeiro, voltado para a Agronomia, foi desenvolvido 

no povoado da Boa Vista. Esse projeto consistiu em montar, nas dependências da própria 

escola, uma horta comunitária, utilizando exclusivamente insumos orgânicos. Os alunos 
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receberam as orientações necessárias sobre técnicas de plantio e cultivo de verduras e 

hortaliças. O segundo, relacionado à Nutrição, foi desenvolvido na unidade do Caetés e, 

juntamente com o trabalho desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER) sobre culinária, acrescentou aos alunos informações nutricionais sobre os 

principais produtos cultivados na própria comunidade rural. O terceiro projeto, direcionado ao 

público da Terceira Idade, desenvolveu atividades relacionadas à Psicomotricidade para 

Idosos. 

Incentivado pelo PBA, além de todas essas atividades, o Instituto realiza trabalhos 

com o objetivo de gerar renda para seus alunos. Além da horta comunitária da comunidade da 

Boa Vista, há também outra horta no bairro da Praia, que sustenta financeiramente oito 

famílias que trabalham cultivando verduras e legumes. Além disso, há aulas de artesanato e 

pintura para que os alunos possam vender o material produzido e, assim, obter aumento na 

renda familiar. Segundo Luciano, “todos os projetos são paralelos e são fomentados pelos 

próprios alunos. Na verdade, é uma necessidade que a gente observa”. 

Pelo menos três vezes ao ano, a diretoria do Instituto programa e realiza viagens 

pedagógicas para os alunos, com a finalidade de levá-los a conhecer diferentes cidades, “que 

certamente não teriam condições para visitar se não fosse à iniciativa do Instituto”.  As 

viagens não são realizadas apenas com o objetivo de proporcionar “diversão ou de ser um 

momento de descanso para os integrantes da Instituição”, mas possuem finalidades 

pedagógicas e sociais: 

 

Esses passeios são organizados justamente com o intuito de favorecer a 

interação entre os participantes do Projeto e também para fazê-los 

compreender que o aprendizado não se dá somente com quadro e giz, mas 

em todos os lugares e em todo tempo. Eles aprendem a usar o banheiro, 

aprendem a frequentar um restaurante, aprendem a conviver com outras 

pessoas e conhecem locais que eles só viam pela TV. 

  

Todas as atividades sociais desenvolvidas pelo Instituto fazem com que a escola se 

torne atrativa e seja um ambiente agradável para os alunos, pois estimulam a permanência e a 

constante frequência dos jovens, adultos e idosos dentro da sala de aula. 

 

2.2.3 Caracterizando os alunos idosos do Instituto ABC 

 

Nesta seção, apresentamos o perfil dos alunos que fazem parte do Instituo ABC, pois 

acreditamos ser necessária essa contextualização para que o leitor conheça o público atendido 
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pela Instituição e suas características sociais, principalmente as características dos sujeitos da 

pesquisa: alunos da Terceira Idade. As informações que compõem este tópico são 

provenientes dos questionários respondidos pelos alunos do Instituto. 

Os alunos que responderam às perguntas são aqueles que compareceram à aula no dia 

em que o questionário foi aplicado. O questionário apresentou questões sobre idade, cidade de 

origem, condições de moradia, profissão, idade em que começaram a trabalhar, série em que 

estão matriculados e tempo que ficaram sem estudar.  

A fim de traçarmos um perfil dos alunos que estão na Terceira Idade, elaboramos 

alguns quadros comparativos que relacionam a ocorrência das características entre os alunos 

com idades superiores a 60 anos e a daqueles que possuem idades entre 15 e 59 anos. A 

seguir, o resultado e algumas análises do questionário aplicado durante o primeiro semestre de 

2013: 

 

Quadro 1: Sexo dos alunos por unidade escolar 

 

Idade 

Sexo por unidade 

TOTAL 
Josefina 

Coelho 

Joaquim G. 

S.
1 Praia Boa Vista Caetés 

H
2 

M
3 

H M H M H  M H M 

 

15 - 59 anos 

 

16 

 

26 

 

0 

 

7 

 

3 

 

9 

 

3 

 

8 

 

2 

 

9 83 

 

Acima de 60 anos 

 

2 

 

5 

 

1 

 

11 

 

0 

 

5 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 29 

 

Não responderam 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 1 

 

TOTAL 

 

18 

 

31 

 

1 

 

19 

 

3 

 

14 

 

3 

 

10 

 

4 

 

10 113 
1 
O nome do bairro é Joaquim Gabriel de Souza. 

2 
Quantidade de homens. 

3 
Quantidade de mulheres. 

 

A maioria dos estudantes está na fase adulta, pois representam 78 alunos do total, com 

uma faixa etária compreendida entre 20 e 59 anos. Dos questionários respondidos, apenas 

cinco são jovens e uma pessoa não respondeu à pergunta, pois não sabia sua idade.  

Dos sujeitos da pesquisa que estão na Terceira Idade, 29 pessoas são idosas e 

correspondem à faixa etária acima de 60 anos, sendo que a maioria é composta pelo sexo 

feminino (24 mulheres), semelhante ao grupo etário compreendido entre 15 e 59 anos de 

idade, que também tem o número de mulheres maior do que o número de homens.  
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Além disso, a maior parte dos idosos está localizada na unidade do bairro Joaquim 

Gabriel de Souza, onde funciona a sede do Instituto. Por outro lado, os jovens e adultos com 

idade entre 15 e 19 anos estão localizadas em maior quantidade no bairro Josefina Coelho, 

que possui o maior número de matrículas da Instituição, pois oferece todos os níveis de 

ensino, desde a Alfabetização até as séries finais do Ensino Fundamental. 

Quanto à cidade em que nasceram, a maioria dos alunos nasceu na cidade de Barroso. 

Porém, em relação aos alunos da Terceira Idade, a maioria nasceu em outras cidades próximas 

à cidade de Barroso.  

  

Quadro 2: Com quem os alunos moram 

 

Idade 
Com quem moram 

Pais M/M/F
1 

M/M
2 

F
3 

S
4 

O
5 

 

15 - 59 anos 10 47 7 10 5 5 

 

Acima de 60 anos 0 5 5 11 8 0 

 

Total 10 52 12 21 13 5 
1 
Opção para saber se os alunos moram com o marido ou com a mulher e com os filhos. 

2 
Opção para saber se os alunos moram com o marido ou com a mulher apenas. 

3 
Opção para saber se os alunos moram apenas com os filhos. 

4 
Opção para saber se os alunos moram sozinhos. 

5 
Outras opções. 

 

A abordagem realizada pelo questionário revela que a maioria dos estudantes com 

idades entre 15 e 59 anos mora com o marido ou a mulher e com os filhos. Já os sujeitos da 

pesquisa, alunos idosos, vivem apenas com os filhos em sua maioria. Além disso, o número 

de pessoas idosas que vivem sozinhas é maior do que o número de pessoas que possuem entre 

15 e 59 anos de idade e que também vivem sozinhas. 

 

Quadro 3: Condições de moradia dos estudantes 

Idade 
Condições de moradia 

Própria Dos pais Aluguel Outras opções 

 

15 - 59 anos 60 13 9 2 

 

Acima de 60 anos 25 1 3 0 

 

Total 85 14 12 2 
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Quanto às condições de moradia, a maioria dos alunos, nos dois grupos etários que 

estamos analisando, vive em casas próprias. Em relação às outras opções, acrescentadas pelos 

alunos nos questionários, dois alunos, com idades entre 15 e 59 anos, vivem em casas cedidas, 

mas não explicitaram quem foram as pessoas que as cederam.  

 

Quadro 3: Você trabalha ou já trabalhou? 

 

Idade 
Trabalha ou já trabalhou?

1 

Sim Não 

 

15 - 59 anos 74 10 

 

Acima de 60 anos 29 0 

 

Total 103 10 
1 
Pergunta do questionário: “Você trabalha ou já trabalhou?” 

 

A respeito dos indicadores de trabalho, a maioria dos estudantes trabalha, ou já 

trabalhou, em alguma profissão, e em ambos os grupos etários essa afirmação foi mais 

expressiva. Obtivemos como respostas diversas profissões e diferentes ambientes de trabalho. 

Como profissões, temos: empregada doméstica, cuidadora de idosos, sapateira, doceira, 

vendedora, magarefe
32

, repositora de supermercado, pessoa que trabalha na lavoura, auxiliar 

de serviços gerais, babá, lavadeira, microempresária, manicure, costureira, garçonete, 

cozinheira, catadora, servente, armador, montador de som, comerciante, pedreiro, operário de 

carregamento, contador, motorista, ajudante geral, ajudante, encarregado, marteleteiro
33

, 

ajudante de escritório, auxiliar de expedição, padeiro, soldador e forneiro. 

Entre os idosos que responderam ao questionário, alguns já trabalharam na lavoura, 

outros como armadores, alguns como pedreiros e dois como motoristas. Com relação às 

mulheres, algumas já trabalharam na lavoura, outras como empregadas domésticas, algumas 

como lavadeiras, outras como doceiras e apenas uma como costureira.  

Quanto à carga horária dos alunos que trabalham, ou já trabalharam, observamos que 

as pessoas com idades entre 15 e 59 anos trabalharam ou ainda trabalham oito horas por dia, 

enquanto os idosos, em sua maioria, nunca tiveram ou não têm um horário fixo. Além disso, o 

número de pessoas da Terceira Idade que trabalha ou já trabalhou 12 horas por dia é maior do 

                                                 
32

 Pessoa que trabalha em matadouro. 

 
33

 Profissional que opera o martelete, que é um equipamento vibratório pneumático ou elétrico, equipado por um 

ponteiro de aço, usado para retirar arestas ou abrir sulcos em concreto (ou no asfalto). 
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que o número de jovens e adultos que trabalham ou já trabalharam com essa carga horária. 

Isso tem a ver com o tipo de profissão. 

 

Quadro 4: Do que as pessoas vivem 

 

Idade 
Condições Financeiras 

P.S.
1 

P. S. e  pais
2 

P. S. e cônjuge
3 

Ajuda P.
4 

Ajuda I.
5 

A
6 

O
7 

NI
8 

Total 

 

15 - 59 anos 29 1 32 7 3 9 3 0 84 

 

Acima de 60 anos 0 0 2 0 0 26 0 1 29 

 

Total 29 1 34 0 3 35 3 1 113 
1 
Opção para saber se os alunos vivem do próprio salário. 

2 
Opção para saber se os alunos vivem do próprio salário e da ajuda dos pais. 

3 
Opção para saber se os alunos vivem do próprio salário e da ajuda do cônjuge. 

4 
Opção para saber se os alunos vivem apenas da ajuda dos pais. 

5 
Opção para saber se os alunos vivem da ajuda de alguma Instituição. 

6 
Opção para saber se os alunos vivem da própria aposentadoria. 

7 
Outras opções. 

8 
Não indicou. 

 

Em relação às condições financeiras dos alunos, podemos considerar que, entre os 

alunos que marcaram outras opções, dois deles marcaram que vivem de pensão, uma recebe a 

ajuda dos filhos e uma pessoa vive do próprio salário e da aposentadoria que recebe ao 

mesmo tempo. Entre os jovens e adultos, a maior parte deles vive do próprio salário e da 

ajuda do cônjuge, enquanto a maioria dos idosos respondeu que vive da própria 

aposentadoria. 

Em ambos os grupos etários, com idades entre 15 e 59 anos e com idades acima de 60 

anos, a maioria dos alunos começou a trabalhar com idades entre 10 e 14 anos (48 alunos); 

apenas uma estudante da Terceira Idade começou com a idade acima de 29 anos, 

precisamente com 55 anos de idade; e quatro alunos não indicaram a idade com que 

começaram a trabalhar. Além disso, podemos observar que os jovens, adultos e idosos 

iniciaram a jornada trabalhista com idade inferior a 20 anos. Isso nos induz a concluir que a 

necessidade de se sustentarem, ou de ajudarem na renda familiar, levou-os ao abandono 

escolar no período em que deveriam estar na escola. 

Podemos destacar que todos os homens que responderam à questão no questionário 

começaram a trabalhar com idade inferior a 24 anos, ao contrário de algumas mulheres que 

iniciaram com a idade acima de 24 anos. Vemos, ainda, um número significativo de mulheres 
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que começaram a trabalhar na infância, 21 ao todo, sendo que a maioria iniciou com sete 

anos. Muitas não consideram o trabalho doméstico em sua própria casa como trabalho. 

Parte dos estudantes começou a trabalhar precocemente. Por motivos diversos e 

devido às necessidades que muitos enfrentaram, não tiveram a possibilidade de interromper o 

trabalho para se dedicarem aos estudos. Isso explica o grupo significativo de alunos que levou 

anos para ingressar novamente na escola e assim concluir o que iniciaram, ou até mesmo 

concluir o que nunca iniciaram.  

A respeito do tempo que os alunos ficaram sem estudar, entre os mais jovens e os 

idosos, a maioria ficou sem frequentar a escola por mais de 20 anos. Do total que ficou de 

zero a nove anos sem estudar (nove alunos), apenas um dos alunos afirmou que nunca 

abandonou a escola, mas foi reprovado em todas as séries; e outro afirmou que ficou apenas 

meio ano longe da escola. Das 84 mulheres que responderam ao questionário, cinco nunca 

haviam estudado antes, sendo duas delas mulheres da Terceira Idade, e o Instituto ABC foi a 

escola que oportunizou escolarização a elas. Do montante de alunos, apenas dois homens e 

três mulheres não responderam à pergunta. 

Em relação aos alunos da Terceira Idade, apenas dois deles, e os únicos, de ambos os 

sexos, ficaram exatamente 70 anos sem frequentar a escola. A maior parte desse público ficou 

mais de 20 anos sem estudar, sendo de 50 a 59 anos o período que os idosos ficaram longe do 

ambiente escolar. Por sua vez, entre os jovens e adultos, o período de 30 a 39 anos sem 

estudar foi o mais expressivo entre eles. 

Quanto ao ano em que os alunos voltaram para a escola, a maioria dos dois grupos 

etários iniciou no Instituto nos anos de 2012 e 2013. Apenas um dos alunos nunca parou de 

estudar e nove pessoas não responderam à questão, sendo uma delas uma pessoa da Terceira 

Idade. Em relação aos idosos, podemos observar que 17 estão no Instituto ABC há mais de 

dois anos. O aluno que está a mais tempo na Instituição a frequenta desde 2006 e é uma 

pessoa idosa. 

Em relação à série em que os alunos estão matriculados, a maioria dos dois grupos 

etários que estamos comparando, um com idades entre 15 e 59 anos e o outro com idades 

acima de 60 anos, está matriculada nas séries iniciais do Ensino Fundamental, de primeira a 

quarta série. Porém, o número de jovens e adultos matriculados nessas séries é maior do que o 

número de idosos. O número de pessoas da Terceira Idade, matriculadas nas séries finais do 

Ensino Fundamental e na Alfabetização, é menor do que o número de jovens e adultos.  

A maioria entre os idosos está cursando a Alfabetização e as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Além disso, quatro alunos não souberam responder e seis deles responderam 
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mais de uma opção. Acreditamos que os que responderam a mais de uma opção confundiram 

a resposta pelo fato de estarem em salas multisseriadas, e por isso consideraram várias séries, 

ou por que não souberam responder. 

Em síntese, traçar as diferenças e semelhanças entre os grupos etários nos auxiliou a 

compreender o contexto em que os alunos estão inseridos e a definir um perfil para os alunos 

que são os sujeitos da pesquisa: pessoas da Terceira Idade. A maioria desse público que 

respondeu ao questionário é mulher e estuda na unidade do bairro Joaquim Gabriel de Souza. 

A maior parte nasceu em cidades vizinhas à cidade de Barroso, vivem com os filhos em casas 

próprias e se sustentam com o salário que recebem da aposentadoria. A maioria começou a 

trabalhar com idades entre dez e 14 anos, ficou sem estudar mais de 20 anos, voltou a estudar 

nos anos de 2012 e 2013 e está matriculada nas turmas de Alfabetização. 

Do total de 29 pessoas da Terceira Idade, oito delas foram entrevistadas. A seguir, 

apresentamos quem elas são e um retrato da vida de cada uma dessas pessoas. 

 

2.3 Apresentando os sujeitos da pesquisa 

 

Dedicamos esta sessão da dissertação para apresentar um breve retrato da vida de cada 

uma das pessoas entrevistadas. Isso por que percebemos que essas pessoas não são meras 

educandas, ou “objetos” de estudo da pesquisa, mas são sujeitos. Elas são sujeitos que 

possuem uma história, uma história de vida, uma história de trabalho, uma história familiar, 

uma história de migração, uma história de ausência de oportunidades escolares; enfim, são 

sujeitos de muitas histórias, as quais contribuíram para que hoje elas façam parte do Instituto 

ABC.  

Conhecer a especificidade da história de vida de cada um dos entrevistados se tornou 

imprescindível para compreender questões que permearam a exclusão escolar desses sujeitos 

e outros momentos que os levaram hoje, estando na Terceira Idade, a buscar uma 

escolarização. O retrato dos alunos entrevistados foi reconstruído a partir das entrevistas 

realizadas, revelando questões relacionadas às suas famílias e à escola.  

Devemos ressaltar que todos os sujeitos aqui apresentados autorizaram a utilização dos 

seus verdadeiros nomes por meio de suas assinaturas no Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido
34

. Isso por que a ideia é colocá-los como protagonistas na história e não apenas 

“fantasiar personagens” que não existiram e que nunca vão existir.  

Assim, eles ganham “voz” e “vida” literalmente, além de ser um facilitador para que 

os leitores não tenham a necessidade de deduzir os significados dos pseudônimos que são 

dados ou, em alguns casos, escolhidos pelos próprios sujeitos. Essa atitude facilita e propicia 

o acompanhamento dos sujeitos no tempo e permite que outros pesquisadores voltem a eles 

em outro tempo. 

 

2.3.1 Dona Cecília: “Aprendendo mais, eu vou adorar é tudo [risada]...” 

 

Apenas uma das entrevistadas foi chamada de “dona” durante a entrevista, pois é esse 

o tratamento dado a ela pela professora e pelos colegas da escola. Por isso, Cecília Marques 

da Silva foi apresentada como Dona Cecília. Além disso, ela é a aluna mais velha da turma. 

Dona Cecília, no momento da entrevista, estava com 86 anos de idade. É natural de 

uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, conhecida como Dores de Campos, e morou 

com seus pais e irmãos na zona rural. Depois de alguns anos, quando Dona Cecília já era 

moça, seu pai comprou uma casa na cidade de Barroso, próximo ao município onde nascera. 

Quanto à sua origem social, Dona Cecília conheceu todos os avôs e avós, tanto os 

maternos quanto os paternos. Ambos os avôs eram lavradores que plantavam, colhiam e 

moravam na roça, e ambas as avós ajudavam seus maridos e cuidavam dos filhos e do lar. Os 

pais foram lembrados e destacados por Dona Cecília como “bons trabalhadores”. Seu pai era 

pedreiro e lavrador, e sua mãe o ajudava com os trabalhos da roça, além de cuidar dos filhos e 

da casa. Seus pais não estudaram, mas, de acordo com Dona Cecília, “sabiam ler”.  

Ao todo, teve 13 irmãos, mas apenas um está vivo. Seus irmãos também não 

estudaram durante a infância, pois onde moravam não havia escola e nem condução que os 

levassem até a cidade, onde poderiam estudar. Assim que mudaram para a cidade de Barroso, 

seus irmãos entraram na escola, com o objetivo de aprender a ler “pra poder viver”, mas não 

chegaram a concluir o Ensino Fundamental. Mesmo morando na cidade, não foram todos os 

que decidiram voltar a estudar. 

Dona Cecília foi uma das irmãs que não frequentou a escola. Casou-se muito cedo e 

foi morar novamente na roça com o marido, agora em um bairro conhecido como Boa Vista
35

. 

                                                 
34

 Em anexo, está a cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos alunos que 

participaram da pesquisa. 
35

 Boa Vista é um bairro da cidade de Barroso localizado na zona rural. 
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Seu esposo nunca estudou e sempre trabalhou na roça plantando e colhendo. Após dez anos 

de casamento, ela decidiu se separar, pois “apanhava muito” do marido. Então, seu pai a 

buscou e a levou para a cidade novamente. Alguns anos se passaram e seu ex-marido faleceu. 

Assim, ela se tornou a única responsável pela criação de seus filhos. Para sustentá-los, Dona 

Cecília trabalhou fazendo canudos, doces e salgados para vender e atualmente vive da própria 

aposentadoria. 

É mãe de quatro filhos, dois rapazes que moram na cidade do Recife e duas mulheres 

que moram na cidade de Barroso. Embora ela não saiba precisar, um dos filhos é encarregado 

e o outro é chefe de uma “empresa importante” no Recife. Uma das filhas está quase 

aposentando e mora ao lado da casa da entrevistada. A outra filha, mais nova, mora com seus 

filhos na casa da Dona Cecília e trabalha como cuidadora de uma senhora de idade. Todos os 

filhos da entrevistada estudaram e completaram o “segundo grau”, mas ela não sabe dizer se 

eles fizeram algum curso técnico ou superior. 

Quanto aos estudos, ela nunca teve a oportunidade de estudar em uma escola. 

Conheceu o Instituto ABC por intermédio de uma “dona” que já estudava na Instituição e a 

incentivou. Tem três anos que Dona Cecília participa das aulas e está matriculada na turma de 

Alfabetização.  

Ao falar sobre os motivos de ter voltado para a escola, citou como motivos principais a 

necessidade de “ocupar a mente” e “aprender a ler e a escrever”, entre outras questões que 

serão tratadas no decorrer das nossas análises. De acordo com a entrevistada, a aula de 

Matemática é mais fácil que a aula de Português, mas, ainda assim, ela afirma: “Mas eu gosto 

de Matemática, de Português também. Aprendendo mais, eu vou adorar é tudo [risada]...”.  

 

2.3.2 Leonídia: “A gente estando ali, a vida é outra.” 

 

Nascida e criada em uma comunidade da zona rural conhecida como Ribeirão do 

Elvas e que pertence ao município de Prados, interior do estado de Minas Gerais, Leonídia 

das Dores Moreira viveu lá durante 22 anos. Em seguida, casou-se e foi morar com o marido 

na Fazenda do Recreio
36

, no município de Barbacena, no mesmo Estado. Em 1996, mudou 

para a cidade de Barroso com o marido e com os filhos.  

                                                                                                                                                         
 
36

 A Fazenda do Recreio também está localizada na zona rural da cidade. 
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Sobre sua origem social, Leonídia afirmou que conheceu apenas a avó paterna, que 

também se chamava Leonídia. Os outros haviam falecido quando ela e seus irmãos eram 

pequenos, por isso não possui muitas recordações. A única informação que tem sobre eles é 

que seus dois avôs eram donos de sítios e as avós trabalhavam em casa cuidando dos filhos e 

às vezes auxiliavam nos trabalhos da roça. 

O pai da entrevistada “sempre trabalhou no sítio que herdara de seus pais” e vendia 

tudo o que produzia para sustentar a família. Sua mãe o ajudava, mas era muito “doente”. De 

acordo com Leonídia, ambos sabiam ler, mas não eram formados e nunca frequentaram a 

escola. Ela acredita que seus pais tiveram “aulas em casa com professores particulares”, pois 

isso era uma “prática comum naquela época”. Ao todo, possui três irmãs e dois irmãos, que, 

assim como ela, também não estudaram. 

Leonídia é casada e vive apenas com o marido, que é aposentado. Todos os cinco 

filhos são casados e também moram na cidade de Barroso, exceto a mais velha, que 

atualmente está morando na roça. Duas de suas filhas trabalham no centro da cidade. Uma 

delas é cozinheira em um restaurante e a outra trabalha em um “mercado” de verduras, 

legumes e frutas. A quarta filha é professora e trabalha como coordenadora de uma creche no 

município. O filho “não tem parada, não”: ou seja, segundo Leonídia, ele não tem emprego 

fixo e trabalha como pedreiro, carpinteiro, pintor etc. 

Todos os filhos estudaram e “formaram o segundo grau”, pois já estavam morando na 

cidade e assim puderam ir à escola. A filha que trabalha no mercado chegou a iniciar um 

curso técnico em computação, mas não concluiu. Apenas a filha que é professora fez um 

curso na faculdade, de Normal Superior. 

Ficou conhecendo o Instituto ABC por intermédio de uma menina que trabalhava no 

CRAS
37

 e que havia perguntado se ela sabia ler. Ao responder que não, a menina falou sobre 

o Instituto e sobre como ela deveria fazer a matrícula. Há dois anos, Leonídia está matriculada 

na turma de Alfabetização e participa das aulas. Mesmo estando com 68 anos, no momento da 

entrevista, ela “pretende continuar na escola”, porque, para ela, “a gente estando ali [na 

escola], a vida é outra.” 

 

 

                                                 
37

 CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social na cidade de Barroso e é coordenado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. É um espaço estruturado para a realização de atividades de inclusão 

produtiva destinadas ao enfrentamento da pobreza e da exclusão social. Três vezes na semana, no período da 

tarde, o espaço é destinado para que atividades sejam realizadas com pessoas acima de 60 anos. 
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2.3.3 Trindade: “[...] pra recordar é pior que aprender pela primeira vez.” 

 

Nascida e criada no Ribeirão do Elvas, distrito de Prados, interior do estado de Minas 

Gerais, Trindade Cerqueira do Nascimento viveu nessa região durante toda a sua infância e 

adolescência. Após completar 20 anos de idade, deixou seus pais e irmãos mais novos 

vivendo na roça e foi morar com uma de suas irmãs na cidade de Barroso. Ao se casar, ela 

voltou a morar na roça com seu marido e a ajudá-lo nas plantações e colheitas, e a cuidar dos 

animais. Porém, “cansados do trabalho” árduo na roça, Trindade e seu marido decidiram 

comprar uma casa, novamente na cidade de Barroso, a fim de “descansar e curtir a 

aposentadoria”. 

Ela é mãe de três filhos homens e apenas o mais novo é solteiro e vive na casa junto 

com Trindade e seu marido. Ele é soldador e foi o único a concluir o Ensino Médio. Um deles 

mora na roça, próximo à cidade de Coronel Xavier Chaves, interior de Minas Gerais, e 

trabalha para a sua própria subsistência, vendendo o que produz em seu terreno. O outro é 

cozinheiro e dono de um restaurante na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. Os dois 

últimos filhos apenas concluíram o Ensino Fundamental, de acordo com a entrevistada.  

Trindade conheceu todos os avôs e avós, mas apenas se lembra da avó paterna, pois os 

outros morreram quando ainda era muito pequena. Os avôs também possuíam e trabalhavam 

em suas próprias roças. Assim, todo o sustento familiar era proveniente do que produziam em 

suas terras.  

Seus pais também nasceram, cresceram e trabalharam na roça. Mesmo não tendo 

frequentado a escola, ambos sabiam ler e, segundo a entrevistada, “ninguém passava meu pai 

para trás nas contas”. Trindade é a quarta e última filha de seus pais, e apenas ela e um de 

seus irmãos estudaram durante a infância. Ambos cursaram até a “terceira série”, em uma 

escola próxima à sua casa. Para a entrevistada, seu irmão foi um “bom aluno” e por isso, 

hoje, ele consegue “escrever e ler muito bem”, ao contrário dela, que, com o passar dos anos, 

esqueceu muitas coisas. De acordo com Trindade, “[...] pra recordar é pior que aprender 

pela primeira vez”. 

Há dois anos, Trindade está matriculada na turma de Alfabetização no Instituto ABC. 

Ela conta que ficou conhecendo a Instituição por intermédio de uma vizinha que é professora 

no Instituto. Após o convite, decidiu entrar e permanecer na escola não apenas para continuar 

os estudos que haviam sido interrompidos, pela falta de escola próxima à sua residência que 
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oferecesse as séries finais da Educação Infantil
38

, mas, também, porque, de acordo com 

Trindade, “voltar a estudar é uma ocupação que tem pra não ficar à toa”. 

Mesmo encontrando dificuldades nos conteúdos escolares, para a entrevistada com 65 

anos de idade, voltar a estudar é “a conquista de um direito que me foi negado na infância”. 

 

2.3.4 Maria das Dores: “[...] é uma coisa criativa pra cabeça.” 

 

Maria das Dores Aparecida tinha 66 anos ao ser entrevistada. Nascida e criada na zona 

rural da cidade de Barroso, pôde cursar, durante a infância, até a “segunda série” apenas. Seu 

pai não permitiu que continuasse os estudos, pois, naquela época, segundo ela, ele dizia que 

“mulher não precisava aprender a ler”, mas deveria “trabalhar e ajudar em casa”, por isso 

teve que interromper os estudos e com sete anos de idade já ajudava nos serviços da roça e em 

casa. 

Aos 15 anos, Maria das Dores foi trabalhar em um asilo, coordenado por freiras no 

Rio de Janeiro. Mudou de cidade “contrariada”, porque seu pai a mandou ir trabalhar “à 

força”. E, sem outra opção, sua prima a levou. O “maior medo” da entrevistada era voltar 

para casa e encontrar seus pais mortos, mas acabou indo trabalhar para não “desobedecer”. 

Inicialmente, seu primeiro trabalho foi na lavanderia. Em seguida, trabalhou como faxineira e, 

por último, como cozinheira. Todos os meses, durante 20 anos, as freiras a ajudaram 

escrevendo cartas para seus pais. Junto com as cartas, Maria mandava dinheiro para ajudar 

nas despesas e para que seu pai comprasse uma casa na zona urbana da cidade de Barroso. 

Maria teve apenas dois irmãos: um irmão e uma irmã. Assim como ela, eles não 

continuaram os estudos, pois tiveram que trabalhar na roça. Ela só não sabe dizer se seus pais 

estudaram e se sabiam ler, pois saiu de casa muito cedo para trabalhar fora. 

Estando no Rio de Janeiro, ela conheceu seu marido, que trabalhava como soldador, e 

juntos tiveram duas filhas. Porém, ele a “abandonou quando as meninas ainda eram muito 

pequenas” e “desapareceu”. Assim, ela acabou sendo a “responsável pela criação e 

educação” de suas filhas. Entretanto, sem condições financeiras suficientes para sustentá-las, 

a irmã de Maria acabou criando e cuidando da filha mais velha e Maria criou apenas a filha 

mais nova. 

Suas duas filhas estudaram. A mais velha, solteira, trabalha tocando na banda de 

música da cidade e continua morando e cuidando da tia que a criou. A filha mais nova é 
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 Na escola em que Trindade estudou durante a infância, eles ofereciam até a “terceira série”, apenas. 
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professora, formada em Normal Superior, e trabalha em uma das creches da cidade e no 

Instituto ABC. Ela mora com suas duas filhas e o marido na casa da Maria. 

Quanto à sua origem social, ela não se lembra de seus avôs e avós, pois todos 

morreram quando ainda era muito pequena, mas seus pais sempre diziam que “eles moravam 

e trabalhavam na roça plantando, colhendo e criando animais”. Seus pais também viveram 

na roça. Além de trabalhar em casa, seu pai trabalhava em outras fazendas, por isso ela e seus 

irmãos tiveram que trabalhar e ajudar em casa. Sua mãe era lavadeira e lavava roupas nas 

fazendas próximas à sua residência. Na época da colheita, sua mãe colhia café para ajudar no 

sustento da família. 

Em relação aos estudos, Maria das Dores ficou conhecendo o Instituto ABC por meio 

de um anúncio feito na rádio. Ao ouvir sobre a escola, sua filha mais nova a “incentivou” e a 

levou para fazer a matrícula. Há três anos, ela participa das aulas e está matriculada na turma 

da Alfabetização. 

Ela afirma que “não gosta de perder aula”, pois, como já “tem muitas dificuldades 

em aprender”, não quer “ficar pra trás”. Para ela, voltar a estudar é “uma coisa importante e 

que faz falta”. De acordo com Maria, foi justamente por “fazer tanta falta” que decidiu voltar 

a estudar. Hoje, voltar a estudar, para ela, “[...] é uma coisa criativa pra cabeça.” 

 

2.3.5 Tereza: “[...] a gente vai aprendendo, dia a dia vai notando a diferença que está mais 

fácil, n’é? Muda tudo!” 

 

Tereza Maria de Oliveira estava com 66 anos no momento da entrevista. É natural de 

Barbacena, estado de Minas Gerais, mas morou toda a sua infância na roça, conhecida como 

Salgado, nome da comunidade em que ela nasceu e viveu no começo de sua infância. Seu pai, 

na época, trabalhava como caseiro e sempre desejou ter um terreno e uma casa própria, por 

isso comprou um pedaço de terra, também na roça, na cidade de Barroso, e junto com sua 

esposa e filhos saíram da comunidade em que viviam. 

Quanto à sua origem social, ela disse ter conhecido apenas o avô materno e a avó 

materna. Os outros haviam falecido antes do seu nascimento. Porém, Tereza não sabe dizer 

sobre a profissão deles, pois ambos já estavam com a “idade avançada” quando os conheceu.  

Seu pai sempre trabalhou na roça e “nunca recebeu ajuda ou auxílio do governo”. 

Toda a renda da família era proveniente do que plantavam e colhiam: “frutas, verduras e café 

era o que mais vendiam”. Sua mãe, além de trabalhar na roça ajudando o marido, também 

plantava hortaliças para vender e, assim, “ter o seu próprio dinheiro”. Ao todo, Tereza teve 
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13 irmãos, e, à medida que cresciam, iam trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. 

As irmãs mais velhas ficavam em casa para cuidar dos irmãos mais novos e preparar as 

refeições. 

Assim como Tereza, seus irmãos não estudaram durante a infância, principalmente os 

mais velhos. Alguns estudaram quando já eram adultos e outros optaram por não estudar. Ela 

“formou a quarta a série” em uma escola da cidade, mas não permaneceu na escola “pra 

ajudar nos trabalhos da roça” e por, naquela época, “não gostar de estudar.”  

Ao se casar, Tereza voltou a morar em Barbacena e em outras cidades com seu 

marido. Ele nunca teve um emprego fixo: foi vendedor, comerciante etc. E, para ajudá-lo, ela 

sempre trabalhou “fazendo bordado e costurando pra fora”. Segundo ela, ele também não 

concluiu os estudos. Estudou até a “quarta série” quando entrou no “quartel”, mas “não teve 

oportunidade de continuar na escola”. Juntos, tiveram dois filhos: um casal. Ambos são 

casados e apenas o filho mora com ela e é dono de uma loja de material de construção e de 

várias casas e apartamentos que estão alugados. A filha mora em uma casa na mesma rua que 

Tereza e trabalha na loja do irmão.  

Ambos os filhos não quiseram continuar os estudos e terminaram apenas o “segundo 

grau”. Tereza afirma que, da mesma maneira como ela conseguiu construir sua casa, ela 

conseguiria estudar seus filhos, mas eles não quiseram fazer um curso superior, e essa é “uma 

das minhas tristezas”. O que a consola é saber que eles são trabalhadores e conseguiram 

“muitas coisas na vida” trabalhando e se esforçando. 

Já com os filhos casados, Tereza começou a se sentir muito sozinha. Isso fez com que 

procurasse a escola, especificamente o Instituto ABC, para ter uma “ocupação”. Conheceu o 

Instituto por intermédio de uma irmã que conhecia uma das professoras que trabalhava na 

Instituição. Tereza participa das aulas e está matriculada na turma da Alfabetização. Há dois 

anos, está na escola. Para ela, voltar a estudar é “bom, porque você arruma novas amizades”. 

Por ter passado tanto tempo fora do ambiente escolar e por não ter continuado os estudos, hoje 

ela afirma que gosta de todas as atividades que são propostas pela professora e garante que 

“não vai parar de estudar”. 

 

2.3.6 Vilmar: “Lá [na escola] a gente diverte, a gente conversa, troca ideia e com isso 

ajuda muito na sobrevivência da gente. É muito bom mesmo!” 

 

Nascido e criado no município de Leandro Ferreira, estado de Minas Gerais, Vilmar 

Raimundo Guimarães estava com 67 anos no momento da entrevista. Ele mudou da cidade 
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onde nascera quando ainda era criança, pois seu pai era funcionário da Rede Ferroviária e por 

isso tinha que trabalhar viajando e morando com sua família em diferentes cidades. Porém, 

quando Vilmar completou oito anos de idade, seu pai foi trabalhar em uma cidade próxima à 

cidade de Barroso e, assim, sua família decidiu residir nesse município.  

Quanto à sua origem social, Vilmar não chegou a conhecer nenhum de seus avôs e 

avós, pois eles já haviam falecido antes do seu nascimento. Seu pai sempre trabalhou na 

ferrovia, já sua mãe era “dona de casa”. Além de cuidar dos seus 11 irmãos, ela ajudou na 

“criação” dos filhos que seu pai teve no primeiro casamento. 

Assim como ele, seus irmãos não estudaram, pois todos tiveram que começar a 

trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família, que “era muito grande”. Além disso, 

Vilmar ainda destaca que, na sua época de infância, “não havia escolas como nos dias de 

hoje”, porque “o País da gente ainda estava caminhando, era muito atrasado”.  

Antes de se aposentar, o entrevistado trabalhou como “armador em construção 

civil”
39

. Por várias vezes, devido à “falta de emprego” na cidade de Barroso, teve que 

trabalhar em outras cidades. Vilmar não quis se casar e não tem filhos, o que hoje para ele 

“faz uma falta tremenda”, pois, como mora sozinho, ele vive uma “vida muito solitária”, 

mas é um fato que ele precisa “[...] superar, porque agora não tem mais jeito”. 

Durante a infância, ele estudou até a “quarta série”, e ao fazer a prova de admissão 

para ingressar no “Ginásio”
40

, ele foi para o “Exército”. Durante o período em que esteve lá 

e após sua saída, Vilmar acabou não estudando, mas, mesmo assim, ele “sabia ler e escrever 

muito bem”. 

Ele conheceu o Instituto ABC por intermédio de uma de suas irmãs, pois ela já 

estudava na Instituição e o incentivou. Atualmente, Vilmar já eliminou as disciplinas de 

Português, Geografia, História e Ciências, por meio da prova do ENCCEJA, por isso ele 

frequenta apenas as aulas de Matemática, que acontecem nas sextas-feiras.  

Há dois anos, ele participa das aulas no Instituo e está matriculado nas séries finais do 

Ensino Fundamental. Assim que conseguir eliminar a disciplina de Matemática, receberá o 

                                                 
39

 O armador é o responsável por toda a ferragem utilizada durante o processo de uma construção civil. Ele segue 

a sua tarefa de acordo com o projeto, conferindo em primeiro lugar todo o material a ser utilizado. Em seguida, 

executa desde a armação de sapatas e caixas até armações para pilares, vigas e lajes. 

 
40

 Até 1971, no Brasil, o ginásio constituía o estágio educacional que se seguia ao ensino primário e que 

antecedia o ensino colegial. Correspondia aos quatro anos finais do atual Ensino Fundamental. Para aceder ao 

ensino ginasial, era necessária a realização de um exame de admissão depois de finalizado o ensino primário. O 

ginásio tinha uma duração de quatro anos, findos os quais o aluno poderia aceder ao colégio, que constituía o 

terceiro ciclo de estudos. Em 1971, o ginásio foi fundido com o ensino primário, dando origem ao ensino de 1º 

grau. Na sequência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, o ensino de 1º grau foi substituído pelo 

Ensino Fundamental. 
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diploma. De acordo com Vilmar, está faltando a disciplina de Matemática, porque ela é “um 

pouquinho mais complicada”. 

Vilmar acredita que voltar a estudar foi a “melhor coisa que fez ultimamente”. Além 

disso, por não ter tido a oportunidade de estudar na infância, agora ele não quer “perder 

tempo”, mas afirma que “eu preciso aprender, quanto mais eu aprender melhor é pra mim”. 

Assim, ele reforça, que, mesmo concluindo o Ensino Fundamental, “vai continuar os 

estudos” e vai “fazer o segundo grau”. 

 

2.3.7 Raimundo: “O negócio é estudar, estudar é muito importante e faz muita falta.” 

 

Raimundo José da Silva, no momento da entrevista, estava com 82 anos de idade. É 

natural de Padre Brito, distrito do município de Barbacena, no estado de Minas Gerais. Antes 

de morar na cidade de Barroso viveu em outras cidades e passou grande parte de sua vida 

morando na roça. 

Quanto à sua origem social, Raimundo não conheceu todos os seus avôs e avós, 

apenas o avô materno e a avó materna. Ele os conheceu porque durante alguns anos ele e seus 

irmãos moraram com eles. O avô trabalhava “na roça” e “plantava uma rocinha pra ele”, 

enquanto sua avó ficava sempre trabalhando no próprio lar. Raimundo perdeu o pai muito 

cedo, pois ele tinha úlcera no estômago. Por não ter condições financeiras suficientes para 

pagar um bom tratamento, acabou falecendo. Mas ele também sempre trabalhou na roça, 

porque “naquele tempo não tinha estudo quase nenhum”. Já sua mãe sempre trabalhou em 

casa, cuidando dos filhos. 

O entrevistado teve ao todo 13 irmãos, mas todos já faleceram e nenhum deles chegou 

a estudar, pois começaram a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família. No 

entanto, ele teve oito filhos, cinco mulheres e três homens, e todos estudaram, “mas não foi 

muito não”, mas todos “formaram o segundo grau” e trabalham em diferentes lugares. 

Atualmente, ele vive com duas filhas solteiras e está aposentado. Antes de se 

aposentar, ele trabalhou, durante muitos anos, como motorista de caminhão. Mesmo não 

precisando, ele ainda trabalha na roça, plantando milho para vender. Para ele, sua família é 

“muito boa”, porque não “dá trabalho”. Sua única “tristeza” é “de ter perdido a esposa”. 

De acordo com Raimundo, ela era “muito boa” para ele. Após o falecimento dela, ele não 

quis se casar novamente. 

Quanto aos estudos, ele nunca teve a oportunidade de estudar em uma escola, mas 

aprendeu a assinar “pelo menos o nome”. Decidiu voltar a estudar para aprender a ler e, 
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assim, tirar a carteira de motorista, da qual precisava para trabalhar. Há muitos anos, 

Raimundo participa das aulas no Instituto ABC. Porém, durante a entrevista, ele não se 

lembrou de como ficou conhecendo a Instituição.  

Hoje, ele está matriculado na turma da Alfabetização. Por não enxergar muito bem, em 

alguns momentos, durante a aula, ele apenas escuta o que a professora ensina e “tenta 

memorizar”. Estudar se tornou “uma conquista” para Raimundo, porque, antes, ele não sabia 

“nem pegar num lápis”. Mesmo com algumas dificuldades, hoje ele já consegue escrever 

alguma coisa. Para ele, estudar “é importante e faz muita falta”. 

 

2.3.8 Idalina: “Depois que eu voltei para a escola fiquei mais... Sei lá! Fiquei mais 

animada. Acho que me senti mais incentivada e achei que era bom.” 

 

Nascida e criada em Bias Fortes, município do estado de Minas Gerais, Maria Idalina 

da Silva Jovêncio viveu lá durante alguns anos. Ela passou toda a sua infância e adolescência 

vivendo na roça junto com seus pais e irmãos. Quando sua família mudou para a cidade de 

Barroso, ela se casou e teve três filhos: duas mulheres e um homem. Todos eles estudaram e 

“tiraram o segundo grau”. O filho vive com a família em Belo Horizonte. Em relação à 

profissão dos filhos, ela não sabe precisar o que eles fazem. Apenas disse que “incentiva 

todos eles a estudar”. 

Sobre sua origem social, Idalina conheceu todos os avôs e avós. Os avôs tanto 

paternos quanto maternos trabalhavam na roça, enquanto ambas as avós ficavam em casa 

cuidando dos “afazeres domésticos”. O pai da entrevistada também trabalhou na roça durante 

muito tempo, plantando e cuidando de animais, enquanto sua mãe ficava em casa “cuidando 

dela e dos outros irmãos”. Assim como ela, seus irmãos também não estudaram por falta de 

oportunidades durante a infância e adolescência, pois começaram a trabalhar muito cedo. 

Quando era criança, Idalina chegou a ser colocada em uma escola junto com dois 

irmãos, mais novos, de seu pai. No entanto, antes de irem para a escola, eles almoçavam, 

pegavam “a merenda gostosinha” que a avó preparava e no meio do caminho eles se 

distraíam e acabavam “tomando banho no rio”. Quando seu pai descobriu, ele acabou 

tirando-a da escola e, assim, ela não pôde mais estudar.  

Idalina entrou no “primeiro ano e saiu nele mesmo”. Na época, estava com sete anos 

de idade. Quando ela mudou para Barroso, começou a frequentar o MOBRAL
41

. Mas, devido 
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 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um projeto do governo brasileiro, criado em 15 de 

dezembro de 1967, e tinha como proposta a alfabetização funcional de jovens e adultos acima da idade escolar 
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à necessidade de cuidar dos filhos e da casa, não pôde continuar os estudos. Após o 

falecimento do seu esposo, Idalina entrou em depressão e por isso recebeu o incentivo de uma 

de suas filhas para entrar no Instituto. 

Idalina conheceu a Instituição por intermédio de uma amiga que frequentava as aulas e 

a convidou para participar. Após a aprovação e incentivo dos filhos, ela entrou no Instituto 

sem hesitar. Segundo ela, “não quer dizer que a gente sabe ler, assim, corretamente não, mas 

eu aprendi muito”. Ela é uma aluna “frequente às aulas”, “participativa” e está matriculada 

na turma da Alfabetização. 

Assim, construímos um retrato sociológico de cada um dos alunos entrevistados, a fim 

de compreendermos o processo de exclusão escolar desses sujeitos e a busca pela 

escolarização, já na Terceira Idade, com idades acima de 60 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
convencional. Ele foi criado e mantido pela ditadura militar durante anos. Com a recessão econômica iniciada 

nos anos 1980, a continuidade do MOBRAL foi inviabilizada, pois demandava altos recursos para se manter. 
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CAPÍTULO III 

O LUGAR DO INSTITUTO ABC NA VIDA DOS SUJEITOS IDOSOS 

 

Sobre o significado da escola, as respostas são variadas: 

o lugar de encontrar e conviver com os amigos; o lugar 

onde se aprende a ser „educado‟; o lugar onde se 

aumentam os conhecimentos; o lugar onde se tira 

diploma e que possibilita passar em concursos. 

Diferentes significados, para um mesmo território, 

certamente irão influir no comportamento dos alunos, no 

cotidiano escolar, bem como nas relações que vão 

privilegiar. 

Juarez Dayrell (1996) 

 

Tendo em vista a exposição feita no primeiro capítulo sobre os pressupostos teóricos 

que utilizamos neste trabalho e já tendo as entrevistas realizadas com os alunos do Instituto 

ABC que estão na Terceira Idade, este terceiro capítulo é o primeiro referente às análises. Ele 

é composto de duas seções e destina-se a mostrar o lugar que o Instituto ABC tem na vida das 

pessoas da Terceira Idade. 

A fim de interpretarmos todo o nosso conjunto de dados, apoiamo-nos no conceito 

denominado “circunstâncias atuantes” (PORTES et al., 2012), já descrito no capítulo anterior, 

a fim de construirmos os diferentes “lugares” que o Instituto ABC tem para os sujeitos que 

buscam uma escolarização durante o processo de envelhecimento. 

A primeira seção, composta de duas subseções, destaca as circunstâncias atuantes que 

levaram os alunos idosos a não terem acesso à escolarização na idade considerada “regular”. 

A partir das análises efetuadas, encontramos a falta de oportunidade escolar e as relações 

entre a família e a escola como impedimentos escolares. 

Em relação à segunda seção, composta por quatro subseções, dedicamo-nos a tecer as 

circunstâncias atuantes que levaram os alunos idosos a se (re)inserirem no ambiente escolar. 

Na verdade, as circunstâncias encontradas são a maneira como os sujeitos da Terceira Idade 

veem o Instituto e por isso permanecem nele. 

 

3.1 Circunstâncias que levaram os alunos idosos a não terem acesso à escolarização na 

“idade regular” 

 

O mundo dos velhos, de todos os velhos, é, de modo mais 

ou menos intenso, o mundo da memória. Dizemos: afinal, 

somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E eu 
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acrescentaria: somos aquilo que lembramos. Além dos 

afetos que alimentamos, a nossa riqueza são os 

pensamentos que pensamos, as ações que cumprimos, as 

lembranças que conservamos e não deixamos apagar e 

das quais somos o único guardião. Que nos seja 

permitido viver enquanto as lembranças não nos 

abandonarem e enquanto, de nossa parte, pudermos nos 

entregar a elas. 

Norberto Bobbio (1997) 

 

Ao falarmos sobre o lugar que o Instituo ABC representa na vida das pessoas da 

Terceira Idade, acreditamos ser interessante destacar as circunstâncias atuantes que levaram 

esses sujeitos a interromperem os estudos tão precocemente ou a não frequentarem uma 

instituição escolar, na idade considerada “regular”, a fim de iniciar ou concluir seus estudos. 

Para construí-las, utilizamos lembranças que foram “conservadas” pelos próprios alunos 

durante as entrevistas que foram realizadas. Essas lembranças foram conservadas, mas não 

sabemos se são as que foram. São as que lhes ocorreram mobilizar naquela circunstância. Elas 

têm uma função pragmática 

As circunstâncias aqui apresentadas foram e continuam sendo uma realidade na vida 

de muitos brasileiros que retornaram à escola na vida adulta devido às condições de existência 

vivenciadas por esses sujeitos na infância e na adolescência.  

Esses alunos, frente às suas condições e às de seus familiares, acabaram sendo 

obrigados a abandonar ou a nunca entrar na escola. Todavia, são pessoas que constituíram 

famílias, se dedicaram a cuidar da casa e dos filhos, principalmente as mulheres, e 

trabalharam para sustentar a si próprios e aos seus familiares. 

Assim, as circunstâncias que identificamos como embargadoras do acesso à 

escolarização, nas falas dos nossos entrevistados, estão vinculadas à falta de escolas públicas 

para os alunos das classes populares, principalmente para moradores da zona rural: à falta de 

transporte escolar; à obrigação de ter que trabalhar para ajudar no sustento da casa; e a 

questões relacionadas à família, como a proibição dos pais e a necessidade de cuidar dos 

filhos.  

Entretanto, conseguimos identificar uma ligação entre as circunstâncias e as dividimos 

em dois grupos. No primeiro, falaremos sobre a Ausência de oportunidade escolar, 

englobando a falta de escolas e a falta de transporte público como barreiras para o acesso à 

escolarização. No segundo grupo, abordaremos a relação Família e trabalho: circunstâncias 

de impedimento escolar, quando nos ateremos para as questões relacionadas à família e ao 

trabalho. 
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3.1.1 Ausência de oportunidade escolar 

 

Ter acesso à escolarização no Brasil foi, durante muitos anos, um privilégio de poucos. 

Privilégio concedido às classes dominantes e observado na própria história da educação no 

País, com oportunidades desiguais de acesso às salas de aula e aos bancos escolares. De 

acordo com Maria Alice Nogueira e Cláudio Marques Martins Nogueira (2002), Bourdieu já 

dizia que a escola, nos anos 1960, havia perdido o seu papel de instância transformadora e 

democratizadora das sociedades, passando a “ser vista como uma das principais instituições 

por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais” (p. 17). 

Tudo isso mostra o ideal político tão presente na educação brasileira (ARROYO, 

2011; FANTINATO, 2004; FREIRE, 2001; FREIRE; BETTO, 2009), em que a escola foi a 

principal instituição contribuinte para que os valores, os hábitos, os costumes e o 

comportamento das classes dominantes fossem considerados como “construtores” e 

“determinantes” da cultura (SILVA, 1999). Dessa maneira, a grande maioria da população, 

não detentora dessa cultura, estaria fora do jogo político, como aconteceu no final do século 

XIX, quando o direito de voto era garantido apenas às pessoas alfabetizadas (RIBEIRO, 

2003).  

Durante a infância, os sujeitos desta pesquisa deveriam estar na escola e participando 

do que chamamos, hoje, de Educação Básica. Entretanto, frente aos problemas e dificuldades, 

eles não puderam frequentar a escola enquanto crianças. Alguns dos problemas e dificuldades 

citados por esses idosos são a falta de escolas para pessoas das classes populares, 

principalmente na zona rural, e as longas distâncias entre as escolas das cidades e as casas dos 

sujeitos no meio rural.  

O trabalho realizado por Écio Antônio Portes e Appoliane Santos (2012) sobre as 

relações entre a educação rural e o fenômeno do êxodo rural em Minas Gerais, no período de 

1950 a 1970, apontou a discussão produzida por Abgar Renault
42

 na Revista do Ensino
43

 

como uma das mais importantes sobre o ensino rural. Segundo Portes e Santos (2012), na fala 

de Abgar Renault, 

                                                 
42

 Abgar Renault foi secretário Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e produziu o discurso intitulado 

“Para a melhoria dos índices de difusão da instrução primária no Estado”, efetuado ao enviar o projeto de lei do 

governo sobre o plano de desenvolvimento do ensino primário. 

 
43

 A Revista do Ensino cobriu todo o período de acirramento do fenômeno da desruralização, oferecendo 

elementos importantes para o campo da educação. Além disso, ela foi um dos mais influentes periódicos 

pedagógicos oficiais da educação no estado de Minas Gerais. 
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[...] Mesmo que de forma discursiva, aparece uma proposta de caráter 

técnico e racional que articula localização, distribuição, índice populacional, 

objetividade e produtividade. Reconhece, ainda, as desigualdades sociais e o 

„atendimento‟ escolar como um „claro princípio de justiça social‟, mesmo 

que para isso tivesse o projeto de estabelecer, „considerando as condições 

econômicas e financeiras do Estado, como‟ parâmetros mínimos „40 

(quarenta) o número mínimo de alunos, como condição indispensável para a 

criação de escolas isoladas em propriedades rurais‟, e o número de „50 

(cinquenta) casas como o mínimo de casas por povoado para os efeitos do 

projeto‟. Mais adiante, Abgar Renault reconhece: „Não há como esconder a 

realidade mineira: é absolutamente impossível, nas condições atuais, dar o 

Governo assistência educacional a toda população rural‟ (p. 413). 

 

Nas transcrições a seguir, os entrevistados falam sobre a falta de escolas públicas na 

zona rural como um importante fator de ausência de oportunidade escolar. Além disso, eles 

apontam a falta de transporte por analogias, devido às facilidades do transporte escolar 

público de hoje, pois naquela época nem escolas na zona rural havia, 

 

Pesquisadora: É a primeira vez que a senhora vai à escola ou quando a 

senhora era criança já tinha frequentado? 

Dona Cecília: Não, a gente morava na roça, nunca estudei, não. A gente 

morava lá pro mato, vinha aqui em Barroso é que tinha aula, n‟é? Eu 

morava no Caetés
44

. Não tinha condução, nem nada. 

 

*** 

 

Pesquisadora: Por que a senhora teve que parar de estudar? 

Tereza: Não, porque pra mim já não dava mais, porque eu já terminei 

depois... Já tirei o diploma depois de adulta, sabe? Não foi em criança. Na 

infância, não teve como. Na época, meu pai morava na roça e então era 

longe... 

 

*** 

 

Pesquisadora: Por que a senhora parou de estudar? 

Trindade: Porque não tinha aula, era só terceiro [ano], n‟é? Onde que eu 

morava só dava até o terceiro [ano]... 

Pesquisadora: Onde era a escola? 

Trindade: Na roça. Você já ouviu falar no Ribeirão? 

Pesquisadora: Já. 

Trindade: Eu morava lá, mas de primeira lá não tinha escola igual tem 

agora, não. Era uma professora que dava aula na casa dela mesma... 

 

*** 

 

Leonídia: [...] Nós foi criado num lugar que nem estrada de ônibus não 

tinha. A vida era difícil. Meus dois irmãos homem aprendeu a ler, mas foi 

                                                 
44

 Caetés é considerado um bairro na zona rural da cidade de Barroso, onde a pesquisa foi realizada. 
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muito difícil pra eles. Eles tinha que vir estudar aqui em Barroso, saía de 

casa quatro horas da tarde e chegava uma hora da manhã, todo dia. E ia a 

cavalo.  
 

Quatro dos idosos entrevistados apontaram o fato de morarem “na roça”, distante da 

cidade, como um impedimento para que pudessem concluir os estudos, pois, na época em que 

deveriam estar estudando, não havia escolas públicas na zona rural e nem condução que os 

transportasse até a escola mais próxima de suas casas.  

Entretanto, dentro das comunidades da zona rural, as pessoas mais estudadas e que se 

destacavam acabavam se tornando uma espécie de “professores particulares” e, assim, 

lecionavam para as crianças que não tinham condições de ir até a escola, como no caso de 

Trindade, que chegou a estudar até o terceiro ano com uma professora que a ensinava em sua 

própria casa.  

É como salienta uma das alunas da Terceira Idade: “a vida era difícil”. Os alunos que 

conseguiram ir para a escola, que eram principalmente os homens, enfrentaram muitos 

desafios, como ficar horas na estrada até chegar à cidade mais próxima, onde havia uma 

instituição de ensino. Além disso, alguns desses sujeitos utilizaram “o cavalo” como meio de 

transporte para chegarem até a escola, como os irmãos de Leonídia. Frente a essas condições, 

muitos optaram por desistir ao ter que enfrentar os desafios para terem acesso à escolarização. 

A fim de entender e contextualizar este momento, é necessário nos remetermos aos 

fatos históricos que marcaram o processo de organização do sistema público de ensino em 

nosso País. Com a abolição do sistema escravista, em 1888, passou a ser prioridade para o 

novo Governo da República incorporar esses ex-escravos em um novo modelo de organização 

nacional que já estava sendo pensado por alguns intelectuais e políticos. 

 

Dentre as principais tarefas que o poder público deveria enfrentar para 

instaurar o modelo de vida republicano em um país predominantemente 

rural, com a maioria da população analfabeta e vítima de endemias, 

figuravam, justamente, a tarefa de levar a educação ao povo e restabelecer a 

saúde da população (XAVIER, 2003, p. 10). 

 

Assim, em 1932, foi redigido o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em que 

“o conceito de educação pública refere-se à universalização do acesso à educação a todos os 

indivíduos por meio da escola” (XAVIER, 2003, p. 14). Tal documento defendia que: 

 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação 

integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar 

efetivo, por um plano geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a 
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escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura 

social do país mantém em condições de inferioridade econômica para obter o 

máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais... Em 

nosso regime político, o Estado não poderá, decerto, impedir que, graças à 

organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais 

privilegiadas asseguram a seus filhos uma educação de classe determinada; 

mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do 

Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só tenha acesso uma minoria, por 

um privilégio exclusivamente econômico... (MANIFESTO DOS 

PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA apud MAGALDI; GONDRA, 2003, 

p. 132). 

 

 Outro momento de destaque foi a redação da “Carta Brasileira de Educação 

Democrática” em 1946. Tal Carta tinha a preocupação de respeitar as diferenças individuais e 

adaptar a escola de acordo com as diversidades regionais, principalmente em relação à 

educação no meio rural no sentido de organizá-la. 

Em 1959, destaca-se uma reedição dos princípios do Manifesto de 32 por meio do 

Manifesto “Mais uma vez Convocados”. Segundo Libânia Xavier (2003):  

 

Tal como o Manifesto de 1932, o Mais Uma vez Convocados renovava  

compromisso com a Campanha pela democratização do sistema público de 

ensino, marcando, porém, a diferença fundamental entre ambos: o primeiro 

foi considerado um plano para o futuro, enquanto o atual era apresentado 

como um plano de ação a ser executado com a maior brevidade possível no 

tempo presente (p. 20). 

 

Apesar de todos esses manifestos, a universalização do ensino gratuito não chegou a 

acontecer. No entanto, a Constituição de 1934 avançou no sentido de proclamar a educação e 

o ensino primário gratuito como um direito de todos. Todavia, houve um retrocesso quando a 

Constituição de 1937 retirou a definição da educação como um direito de todos (COURA, 

2007). 

Já a Constituição de 1946, no que se refere à educação brasileira, assegurou em seus 

artigos que seria direito de todos os brasileiros o acesso à educação, sendo que esta deveria ser 

inspirada na liberdade e na solidariedade humana. Além disso, no artigo 168, os incisos 

primeiro e segundo garantiram o ensino primário como obrigatório e gratuito para todos. 

Mesmo o ensino primário gratuito sendo assegurado por lei, a realidade era outra, pois 

efetivamente não houve uma expansão das escolas para que todos pudessem ter acesso à 

escolarização, principalmente na zona rural. Se não havia escolas para todos, pensar em 

transporte público para as pessoas que moravam longe da escola estava fora de cogitação, pois 

as questões relacionadas a ele só começaram a ser discutidas e formuladas após a 
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obrigatoriedade do ensino. Portanto, boa parte da população de baixa renda, com destaque 

para os moradores da zona rural, como os idosos entrevistados nesta pesquisa, não chegou a 

frequentar ou a concluir os seus estudos, ou teve a escola a ela negada. 

 

3.1.2 Família e trabalho: circunstâncias de impedimento escolar 

 

Além da falta de escolas públicas gratuitas e de transporte público escolar para que os 

alunos da Terceira Idade pudessem estudar e enfrentar precocemente longas jornadas de 

trabalho, a relação desses sujeitos com seus familiares foram outras circunstâncias atuantes 

destacadas por muitos dos entrevistados como impedimentos para que deixassem ou ficassem 

longe da escola. 

A partir dos relatos dos entrevistados, é possível notar a valorização que esses idosos 

atribuem ao saber escolar e ao mesmo tempo o desejo que possuem de adquirir tal saber. 

Durante variados momentos de suas vidas, o desejo e a necessidade de escolarizar-se esteve 

latente. Porém, as obrigações com a família e o trabalho não deixaram espaço e tempo para 

que esses sujeitos pudessem frequentar uma escola.  

Em vista do número elevado de irmãos, da saúde debilitada da mãe ou da necessidade 

de a mãe ter que se ausentar para trabalhar e assim ajudar no sustento familiar, é muito 

comum nas famílias das classes populares as mulheres assumirem grandes responsabilidades 

em tenra idade. Isso ocorreu muito cedo na vida de Leonídia. Inclusive, ela lembra como a 

sociedade da época via a educação feminina. A seguir, a transcrição de uma parte da 

entrevista: 

 

Leonídia: [...] a gente foi criado num medo medonho. Eu não condeno meu 

pai, não. A minha mãe era muito doente... Mas a minha mãe não deixava a 

gente sair, sabe? Porque, naquele tempo era antigo, os pais tinha história 

que as filhas mulher não precisava aprender ler. Nós ainda é desse tempo... 

 

No espaço privado dessas famílias, desde a infância, a educação de meninos e meninas 

sempre foi muito bem delimitada. Somente nas famílias em que não havia filhas mulheres ou 

nas famílias em que elas eram ainda muito pequenas é que os meninos ficavam incumbidos de 

cuidar dos irmãos mais novos e de ajudar nos trabalhos domésticos. No entanto, se houvesse 

alguma menina com idade suficiente para assumir essas responsabilidades, ela ficava 

encarregada de todas essas tarefas, enquanto o menino ficava responsável pelos serviços 

externos (ÁVILA, 2010). 
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 Boa parte das meninas acabava sendo treinada para cuidar dos afazeres domésticos e 

dos irmãos mais novos, como na educação feminina durante o período colonial, com destaque 

para o estado de Minas Gerais. Segundo Luiz Carlos Villalta (2007), as únicas instituições 

capazes de educar as mulheres eram os conventos e os recolhimentos. Ambos tinham como 

objetivo afastá-las do “contato com o mundo”, a fim de “purificá-las, protegê-las ou castigá-

las”. Além disso, tais instituições “almejavam formar uma mulher que fosse recatada, 

submissa, com gestos comedidos, modesta, que rezasse as horas canônicas, se confessasse 

com frequência e recebesse a doutrina da Igreja” (p. 271). 

Embora os conventos e os recolhimentos, nesse período, fossem direcionados às 

mulheres oriundas das famílias da elite mineira, com as famílias das camadas populares isso 

não foi diferente. A diferença está no fato de que as filhas mulheres, das classes populares, 

não tiveram condições de frequentar tais estabelecimentos. Porém, toda essa educação deveria 

ser garantida pelas mães que também apoiavam os homens e proibiam suas filhas de 

frequentarem as escolas. A mãe era apelidada de “enjoada” e considerada ainda mais exigente 

por também acreditar que a filha deveria ficar em casa e ajudar em todas as tarefas do lar, seja 

cuidando da casa e dos irmãos ou até mesmo trabalhando na “roça”, como pode ser visto nas 

seguintes falas: 

 

Leonídia: [...] Mas a minha mãe não deixava a gente sair... A mãe era 

ainda mais enjoada. Diz que filha mulher não precisava aprender a ler. Nós 

somos três irmãs e nenhuma pôde ir pra escola.  

 

*** 

 

Pesquisadora: E por que a senhora parou de estudar? 

Maria: É que o pai não deixava, n‟é? Nós estudar mais... Levava nós muito 

pra roça, nós não teve infância. Não. Eu trabalhava na roça. 

Pesquisadora: O que a senhora fazia lá? 

Maria: Plantava milho, capinava, feijão... essas coisas. E ele não deixava 

estudar, a mãe ia junto pra roça, com os filhos... Era pesado aquele tempo, 

agora que melhorou um bocado [risos]... 

 

Quando as filhas eram liberadas a frequentarem uma instituição escolar, acabavam 

sendo vigiadas em todos os aspectos, principalmente pelo pai. Caso o pai percebesse alguma 

coisa errada, como a falta de interesse das filhas pelos estudos, imediatamente as tirava e as 

proibia de voltarem à escola novamente. As formas de viver a infância de Idalina, 

incompatíveis com os estudos, foram a causa da proibição de seu pai: 
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Pesquisadora: Depois que a senhora voltou a estudar, é a primeira vez que 

a senhora vai à escola, ou a senhora já tinha estudado quando era criança? 

Idalina: Que engraçado, quando eu era criança, o meu pai pôs a gente 

numa escola, n‟é? Na roça. Era eu e os dois irmãos do meu pai, mas sabe o 

que que a gente fazia? A gente almoçava, pegava merenda gostosinha que a 

minha vó fazia, chegava no caminho ia tomar banho de rio [risada]... Até 

que a professora, o meu pai descobrisse que a gente não estava indo na aula 

nada, estava tomando banho de rio, aí ele tirou nós da escola. Minha vó 

também tirou os dois meninos... e acabou que nós não aprendemos nada. 

Nem eles, nem eu... 

Pesquisadora: A senhora lembra em que série a senhora parou? 

Idalina: Nós entrou no primeiro ano e saiu nele mesmo, não aprendemos 

nada, n‟é? Nem assinar o nome. Não ficamos nem um ano, porque a moça [a 

professora] descobriu... Meu pai descobriu que nós não estava indo na aula, 

aí tirou nós, n‟é? Não deixou nós ir mais, não... 

 

Além das questões relacionadas à proibição dos pais, a necessidade de ajudar nos 

serviços domésticos e na criação dos irmãos mais novos, em alguns casos, principalmente 

para as mulheres, ter que trabalhar e cuidar dos próprios filhos, não permitiu que tivessem 

tempo disponível para voltar a estudar mesmo depois de adultas. Leonídia, Idalina e Trindade 

passaram por essa experiência. Mesmo morando na cidade, onde havia algumas escolas, não 

puderam estudar: 

 

Pesquisadora: E o Instituto ABC foi a primeira vez que a senhora entrou na 

escola? 

Leonídia: Foi a primeira vez. E eu não estudei quando criança porque era 

dificultoso pra gente, sabe? Depois eu mudei pra aqui [para a cidade de 

Barroso], eu trabalhava muito, não tinha tempo mais, porque eu já era mãe 

de família, os filhos tudo pequeno. Tinha um casal de filho muito doente... 

 

*** 

 

Idalina: [...] Aí, viemos embora pra Barroso, entrei no... Não sei se você 

lembra do Mobral, lembra do Mobral? 

Pesquisadora: Já ouvi falar. 

Idalina: Entrei no Mobral também, mas as crianças tudo pequenininha... 

Tive um ano no Mobral, mas não aprendi muito também não, mas deu pra 

mim assinar meu nome mais ou menos, fazer meus documentos que eu não 

tinha nenhum, era só a certidão de casamento que eu saía com ela... E 

depois saí [do Mobral], fui embora pra casa, cuidar de casa. 

 

*** 

 

Pesquisadora: A senhora já tinha estudado antes de entrar no Instituto 

ABC? 

Trindade: Já tinha estudado e já tinha tirado o terceiro ano. E arrumou 

serviço, começou a trabalhar... Nunca pegou num caderno pra ler. Não leu, 

nunca pegou num caderno pra escrever, esqueceu tudo e pra recordar é pior 

que aprender pela primeira vez. É muito mais difícil, Nossa Senhora! 
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As citações mostram que a vida que levaram não permitia a elas frequentar uma 

escola. Era necessário que trabalhassem para sustentar a si próprias e à família, e, muitas 

vezes, o trabalho, os filhos e a casa não lhes davam tempo suficiente para se dedicarem aos 

estudos. O interessante é que o trabalho não era um empecilho exclusivo dos homens, mas 

também afastou algumas das mulheres entrevistadas dos bancos escolares, seja ele no lar ou 

fora dele. 

Raimundo, um dos entrevistados, não teve acesso à escolarização enquanto criança. E, 

ao se tornar jovem e adulto, também não teve a oportunidade de ir à escola. Segundo ele, 

“[...] sempre, sempre eu andava apertado em serviço”. Na fala de Vilmar, também pode ser 

observada a prioridade dada ao trabalho, e não aos estudos: 

 

[...] Na época era muito difícil, entende? Às vezes, a pessoa ligava muito era 

pro trabalho, [por]que ele tinha que ajudar em casa, aquela coisa toda, 

porque era muita gente e o trabalho era muito difícil, por exemplo, hoje só 

não trabalha quem não quer, porque tem muito. Naquela época não tinha, 

na época não tinha, não. Era muito difícil, porque o País da gente ainda 

estava caminhando ainda, era muito atrasado... 

 

Além da prioridade dada ao trabalho, Vilmar destaca um momento da história 

brasileira ao declarar a falta de emprego para as pessoas. Durante o século XX, até o ano de 

1980, a economia brasileira passou por momentos de expansão e de graves desequilíbrios 

internos e externos. Para Jorge Chami Batista (2006), “os desequilíbrios internos seriam 

caracterizados por crescimento baixo, ou mesmo negativo, e pela instabilidade de preços, com 

aumento do desemprego e/ou queda de salários reais” (p. 430). 

Nadir Zago (2011), em sua pesquisa sobre a escolarização nos meios populares, 

identificou como complexa a situação escolar nas famílias de baixa renda (descontinuidade 

escolar, impossibilidade de acompanhamento pedagógico, frequência a vários 

estabelecimentos escolares, defasagem idade/série...). Por outro lado, identificou que muitos 

jovens, ao se sentirem pressionados pelas exigências do mercado de trabalho, “tentam ou 

fazem projetos para retomar os estudos, geralmente através do ensino regular noturno ou de 

fórmulas mais rápidas que podem ser viabilizadas pelos cursos supletivos” (p. 27). 

Os sujeitos idosos deste trabalho também tentam retomar ou retomam os estudos por 

meio do ensino regular noturno ou, no nosso caso, na EJA. Entretanto, eles não são e não 

foram motivados pelas exigências do mercado de trabalho como os jovens, pois eles já estão 

aposentados. No entanto, apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, existem outros 

fatores que acabaram sendo determinantes na decisão de retomar os estudos.  
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É perceptível na fala dos sujeitos desta pesquisa uma reflexão sobre a falta que a 

escolarização fez em suas vidas. Por já terem longos anos de existência sem o saber escolar, 

essa falta é identificada por eles. Devido às diversas situações de discriminação e exclusão 

vivenciadas por esses idosos, a escolarização para “ter uma vida melhor” acabou se tornando 

uma necessidade. E, na próxima seção, é esse o tema que será tratado juntamente com as 

motivações que os levaram a buscar uma escolarização estando eles na Terceira Idade.  

 

3.2 Circunstâncias que levaram os idosos a voltarem para a escola depois de uma vida 

sem a escolarização: “lugares” que o Instituto ABC representa 

 

Portanto, os alunos que chegam à escola são sujeitos 

socioculturais, com um saber, uma cultura, e também 

com um projeto, mais amplo ou mais restrito, mais ou 

menos consciente, mas sempre existente, frutos das 

experiências vivenciadas dentro do campo de 

possibilidades de cada um. 

                                         A escola é parte do projeto dos alunos. 

Juarez Dayrell (1996) 

 

Os alunos da Terceira Idade deste trabalho viveram boa parte de suas vidas 

enfrentando desafios e problemas. Todavia, sem um saber escolar bem estruturado, acabaram 

resolvendo e superando as dificuldades. Contudo, foram as difíceis situações de uma vida sem 

escolarização que ocasionaram as circunstâncias atuantes para que esses idosos, mesmo 

estando com idades mais avançadas, voltassem para a escola.  

É a partir desta relação entre as situações vivenciadas antes da escolarização que 

encontramos quatro circunstâncias atuantes que motivaram nossos entrevistados a buscarem 

uma escolarização na vida adulta, tendo como instituição de ensino o Instituto ABC. A partir 

dos discursos dos alunos entrevistados, apontamos como principais circunstâncias atuantes as 

buscas pela aprendizagem, pela socialização e pela qualidade de vida, para se sentirem 

motivados, e pela esperança, para enfrentarem os desafios relacionados à velhice, como 

fatores primordiais que singularizam os esforços desses idosos ao decidirem retomar os 

estudos. 

Todas as circunstâncias atuantes aqui destacadas são relevantes ações percebidas nas 

falas dos alunos e nas suas relações com a escola e com o mundo que os cerca. São ações que 

foram empreendidas para que o processo de escolarização pudesse ser retomado ou 

simplesmente ser realizado pela primeira vez. 
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3.2.1 Lugar de busca da aprendizagem 

 

A educação escolar é necessária para a sobrevivência do ser humano na sociedade em 

que vivemos. Não existe uma idade específica para aprender. Começa-se a aprender já nos 

primeiros anos de vida e ela se dá durante toda a trajetória do homem, independente de a 

pessoa estar sentada nos bancos escolares, na praça ou no cinema. As pessoas aprendem com 

o professor, com os pais, com um amigo, com os produtos culturais ou apenas observando 

alguém. 

Ao aprender, com destaque para a pessoa idosa, ela se descobre e vivencia desafios 

que a renovam. Ela se torna desbravadora de um mundo que não conhecia ou que conhecia 

apenas de ouvir falar (KACHAR, 2001). Ao (re)ingressar na escola, o idoso se sente realizado 

não apenas pela aquisição dos conteúdos escolares. Voltar a estudar, além de representar 

momentos de superação e realização de um desejo, é a conquista de um direito negado 

anteriormente pelas necessidades da vida. 

Muitas pessoas passam anos de suas vidas sem ao menos saberem escrever o próprio 

nome. Com os idosos deste trabalho, isso não foi diferente. Eles mesmos afirmam que não 

sabiam nada antes de voltarem para a escola, porque acreditam ser o saber escolar a 

“verdadeira e única” fonte de conhecimento e por isso declaram que, como não possuíam tal 

conhecimento, “não sabiam nada”. Leonídia afirma: “é igual eu te falo, eu não sabia nada, 

eu não sabia nem assinar o meu nome”. Dona Cecília também faz a seguinte consideração: 

 

[...] Eu não sabia nem assinar meu nome. Quando eu ia no banco tinha que 

botar [no sentido de colocar] o dedinho lá [para assinar] [risada]... Agora, 

não. Eu mesmo assino, olha que bênção, n‟é?... Então, antigamente eu não 

sabia nem pegar num caderno, até uma escrita assim, eu não sabia nada. 

 

Há alguns que passaram anos apenas sabendo escrever o próprio nome. Outros ainda 

aprenderam a ler e a escrever alguma coisa, como Maria e Vilmar. De acordo com Maria: 

“muito mal eu escrevia meu nome, assinava... Mas ler eu não lia, pouca coisa que eu sabia 

ler”. Já Vilmar afirma: “eu sabia ler e escrever muito bem”. 

Raimundo assegura que escrever o nome foi a única coisa que conseguiu fazer. A fim 

de mostrar a sua capacidade, fez questão de soletrar o seu nome todo e mostrar o interesse e a 

vontade que possui em aprender, como pode ser observado no diálogo a seguir: 

 

Pesquisadora: E nunca ninguém te ensinou a ler e a escrever? 



107 

 

Raimundo: Não. Eu vim pra escola quando eu estava aqui em Barroso, 

mesmo. Mas aí, com a minha própria inteligência, eu aprendi a fazer o meu 

nome, com a minha própria inteligência... A primeira letra é r, a, i, m, u, n, 

d, o, Raimundo [risada]... E o José? J, o, s, e, não é? Pra fazer o José. Agora 

o da Silva, S, i, Si, l, v, a, não é? [risada]... 

Pesquisadora: Por que o senhor não voltou a estudar mais cedo? 

Raimundo: Porque, sempre, sempre eu andava apertado de serviço. Mas eu 

interessava muito, mas muito mesmo. Não é de hoje que eu estudo aqui no 

ABC. Eu até contratei uma professora particular pra me ensinar, de tão 

interessado, para aprender a ler corrente
45

... Agora, eu interessado e ainda 

interesso em ler corrente. Eu faço qualquer nome, mas manda ler corrente 

pra ver. 

 

Ao lutar por seus sonhos e reivindicar o que é seu de fato e de direito, a vontade é um 

dos combustíveis necessários durante a busca pelo espaço escolar. A atitude de Raimundo ao 

contratar um professor particular revela o tamanho do seu interesse e a sua vontade de 

aprender. Atualmente, no Brasil, muitos dos professores particulares que são contratados, para 

ensinar crianças e adolescentes, têm o dever de auxiliar o aluno a se recuperar nas disciplinas 

em que possui maiores deficiências e de não permitir que ele se atrase em relação aos outros 

alunos de sua turma escolar. No entanto, a contratação de Raimundo não está fundada nesses 

interesses, mas sim no combustível da vontade em aprender, o que sempre foi e continua 

sendo o seu objeto de interesse: aprender a ler. Ou seja, Raimundo revela, nas palavras de 

Freire, “apetência” para aprender. 

Dona Cecília também expõe o seu interesse em estudar: “[...] é só mesmo estudar que 

eu queria aprender... Eu tinha tanta vontade de pegar assim, eu via os outros lendo as coisas, 

livros, eu ficava doidinha pra saber, entendeu? Eu ficava doida, aguando de vontade de 

aprender a ler...”. Esses desejos e vontades mostram que o idoso, ao buscar a escola, procura, 

dentre outras coisas, outro tipo de conhecimento, saberes que somem à sua vida, como o 

manifesto desejo de aprender a ler. 

Atentamos para o fato de que só depois que criaram os filhos, aposentaram-se, 

livraram-se do trabalho é que esses sujeitos foram liberados para estudar. Frente a essas 

realidades, enfrentadas durante uma longa jornada, a busca pela aprendizagem é uma das 

circunstâncias atuantes que incentivam e motivam os alunos a voltarem para a escola. Além 

de ser uma oportunidade para “melhorar os conhecimentos” e “aprender”, nessa busca eles 

reconhecem que voltaram para a escola “porque é importante e faz falta”.  

Idalina e Trindade decidiram voltar a estudar, depois de muitos anos. Segundo elas, 

“[...] faz muita falta, o estudo faz muita falta”. Para Maria, “estudar” e “aprender” foram os 
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 Supõe-se que a expressão “ler corrente” se refira a ler uma frase inteira ou um texto. 
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motivos que a levaram a entrar no Instituto ABC. Já para Raimundo, voltar a estudar 

representa mais que um desejo, uma necessidade. Para continuar com o seu emprego de 

motorista, ele deveria trocar sua carteira. Com medo de ser reprovado no exame, por não 

saber ler, decidiu entrar no ABC para “aprender a ler corrente” e conseguir ser aprovado no 

exame. A falta que sentiram, em alguns momentos de suas vidas, de ter frequentado uma 

escola, como no caso de Raimundo, refletiu também na dificuldade em alcançar melhores 

postos de trabalho e, até mesmo, permanecer neles. 

Ao se sentir constrangida por não saber ler, Leonídia sentiu a necessidade de superar 

tal obstáculo e decidiu voltar para a escola, como o diálogo a seguir nos mostra: 

 

Pesquisadora: O que fez a senhora voltar a estudar depois de tanto tempo? 

Leonídia: Porque eu fiquei com vontade, aquela vontade de aprender ler, 

sabe? Veio uma menina do CRAS, aqui, perguntou se eu sabia ler. Eu falei 

que não. Aí ela falou do ABC comigo. Aquilo me deu uma vontade de entrar 

na escola, boba... É uma coisa muito boa, quando você começa a aprender 

parece que você não enxergava e está começando a enxergar. 
 

“Parece que você não enxergava e está começando a enxergar” mostra a satisfação 

da Leonídia ao se perceber como uma pessoa capaz de aprender coisas que não tivera 

oportunidade enquanto mais jovem (PINHEIRO, 2009). É como se ela desqualificasse todo o 

seu saber acumulado durante a vida, já que somente agora está “começando a enxergar”. 

Nessa fala, entendemos que, para ela, o saber escolar é o que tem valor, sem ao menos 

perceber que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, viver durante 68 anos também é um 

acúmulo de saberes. 

A circunstância aqui delineada assemelha-se ao primeiro pilar apresentado por Jacques 

Delors (1999), “aprender a conhecer”, discutido no primeiro capítulo deste trabalho. Mesmo 

diante das dificuldades relacionadas à memória, à atenção e à reflexão, o idoso se sente 

estimulado ao dominar os instrumentos de conhecimento que o Instituto ABC lhe proporciona 

como um meio e uma finalidade. Meio para que possa aprender a compreender o mundo que o 

rodeia (FREIRE, 1987, 1989; FREIRE; BETTO, 2009; PEREIRA, 2012), pelo menos para 

sobreviver, se comunicar e desenvolver suas capacidades pessoais; e, finalidade, “porque seu 

fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir” (DELORS, 1999, p. 90). 

Embora a pessoa da Terceira Idade tenha suas capacidades intelectual e de 

aprendizagem dificultadas, devido à idade, elas não são impedimentos suficientes para que 

deixem de investir nos estudos e queiram aprender ainda mais, como pode ser observado na 

expectativa dos alunos entrevistados em relação à continuidade dos estudos. Mesmo que não 
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haja tempo de utilizar e até mesmo de assimilar todos os conhecimentos aprendidos na escola, 

Vilmar é um dos alunos que, enquanto tiver “fôlego”, pretende continuar investindo em sua 

formação: 

 

[...] eu quero continuar aprendendo alguma coisa. Igual à minha irmã que 

vai fazer o Ensino Médio, mas eu vou também, entendeu? [Existem pessoas 

que falam] „Ah, mas você não precisa‟. Preciso sim, eu preciso aprender, 

quanto mais eu aprender, melhor é pra mim. Eu posso até não usar, mas que 

eu quero aprender, quero, perdi tanto tempo na vida e não tive 

oportunidade. Agora tenho, então, eu estou pensando, se por acaso eu 

passar, eu vou pro FAPI [Escola Estadual Francisco Antônio Pires] ou se 

não eu vou fazendo igualzinho nós faz ai, você estuda em casa e marca a 

prova... 

 

O Instituto ABC tem para cada sujeito um significado, uma forma de completar algo 

que julga ausente em sua vida. Juarez Dayrell (1996) afirma que “[...] todos os alunos têm, de 

uma forma ou de outra, uma razão para estar na escola. E elaboram isto de uma forma mais 

ampla ou mais restrita, no contexto de um plano de futuro” (p. 144). Não apenas a fala de 

Vilmar revela isso, mas no decorrer deste capítulo observamos a expectativa que esses idosos 

têm com a sua volta à escola de aprenderem os conteúdos próprios dessa Instituição.  

Vemos que alguns jovens e adultos buscam a escolarização para conquistar novos e 

melhores espaços no mercado de trabalho, pois entendem ser essa a forma que as classes 

dominantes utilizaram para alcançar posições sociais mais elevadas, como discutimos 

anteriormente. De acordo com José Carlos Barreto e Vera Barreto (2008), os alunos, tendo ou 

não frequentado uma instituição escolar, possuem uma ideia do que encontrarão nela: 

 

O fato de nunca ter posto os pés numa escola, não significa que „seu‟ João 

não tenha ideias bem precisas a respeito da escola. Para ele, assim como para 

a imensa maioria dos adultos analfabetos, a escola é o lugar onde os que não 

sabem vão aprender com quem sabe (o professor) os conhecimentos 

necessários para ter um trabalho melhor (menos pesado, mais bem pago) e 

um lugar social mais valorizado (p. 63, aspas dos autores). 

 

No entanto, como podemos perceber, esse não é o motivo que leva as pessoas da 

Terceira Idade a buscarem uma escolarização. Voltar à escola é também realizar o desejo de 

aprender. O Instituto ABC não é um lugar “transformador”, mas é uma oferta institucional e, 

diante dessa oferta, as pessoas se manifestam, aprimoram algumas deficiências escolares e 

modificam seus comportamentos. Após entrar no Instituto e buscar apreender os conteúdos 

escolares, Maria afirma que sua vida mudou, pois “eu me sinto melhor, n‟é? Porque aprender 
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mais coisa assim, que a gente não sabia, n‟é?... Depois que eu entrei no ABC, agora eu 

consigo ler, consigo escrever”. 

Enquanto criança, Tereza nunca gostou de estudar, mas devido às dificuldades 

enfrentadas, devido à falta da escolarização e frente à oferta do Instituto ABC, hoje ela 

sustenta: “eu sei que faz falta, que isso é muito importante e eu acho que faz parte, n‟é?”. 

Mesmo com algumas dificuldades, Leonídia já consegue ler e escrever algumas coisas. O 

Instituto é o local onde ela está aprendendo, e por isso relaciona essa aprendizagem com o 

sentimento de felicidade. Ela afirma: “a gente estando ali, a vida é outra... A gente passa 

umas horas feliz. Umas horas que a gente não esperava de passar...”. 

Para Raimundo: “voltar a estudar é bom” e mudou muita coisa em sua vida após ter 

entrado no Instituto ABC. Como ele mesmo afirma: “mudou, que se já vejo algum nome 

assim [com letras grandes], eu já leio. Eu pego letra no jornal, mas nome pequeno, n‟é? Você 

vê, o jornalzinho da igreja, eu leio ele quase tudo...”. Cecília também diz que “agora está 

aprendendo” e que estar no ABC é muito bom, porque “até os livrinhos da missa que eles dá 

lá [na igreja], já sei decifrar, ali, já sei ler, ô, beleza! [risada]...”. Além disso, ela também já 

sabe assinar o próprio nome. 

Entrar no Instituto para Idalina também “foi muito bom”. Segundo ela: “Não quer 

dizer que a gente sabe ler, assim, corretamente, não, mas eu aprendi muito... Eu acho que 

deu para aprender alguma coisa”. Para esses alunos, o Instituto ABC ocupa em suas vidas 

um lugar onde podem buscar diversos conteúdos e conhecimentos escolares. E é essa busca 

que hoje traz o sentimento de felicidade, por já terem aprendido alguma coisa que antes não 

sabiam, ainda que essa “coisa” seja, simplesmente, “aprender a assinar o nome”. 

Além de Vilmar, Leonídia também pretende continuar estudando, porque “é bom”. 

Idalina tem a expectativa de continuar no Instituto ABC. Ela diz: “[...] enquanto existir o 

ABC e eles deixar eu ficar lá, eu estou lá com eles, com a minha turminha, lá”. Além disso, 

Dona Cecília espera ter condições para ajudar os netos nas tarefas escolares, como ela mesma 

afirma: “[...] os meus netos, quando começar a estudar, eu vou ajudar eles bem, viu? Se eu 

tiver vida até lá, porque a gente já tá com 86 anos”. 

Ao envelhecerem, muitas pessoas chegam a acreditar que não será mais possível 

realizar os seus sonhos, que o tempo que eles têm pela frente não será suficiente para que 

possam concretizar os seus desejos, como “ajudar os netos nas tarefas escolares”. No 

entanto, ao refletir sobre a velhice, Norberto Bobbio (1997) afirma que “a dimensão na qual o 

velho vive é o passado. O tempo do futuro é para ele breve demais para dedicar seus 

pensamentos àquilo que está por vir” (p. 30). 
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No entanto, mesmo que seu tempo futuro seja breve, esses sujeitos sabem identificar e 

ainda encontram tempo para claramente mostrar a importância que deve ser dada à escola ao 

incentivarem os seus netos ou outras pessoas a frequentarem tal espaço. Ainda que para 

alguns esse ambiente seja apenas um lugar para se aprender algo, eles também recomendam a 

escola como uma possibilidade para que as pessoas tenham um futuro melhor, como ter 

acesso a um “bom curso” e galgar um “bom emprego”. Além disso, eles encorajam as 

crianças a estudarem desde pequenas, para serem pessoas independentes e não terem a 

necessidade de voltar para a escola depois de adultas, pois somente esses sujeitos sabem a 

dificuldade desse processo por já o terem vivenciado. Os relatos
46

 a seguir mostram essas 

recomendações: 

 

Maria: Uai, eu ia falar que eles tinha que ir pra aprender, aprender a ler, a 

escrever pro futuro, n‟é?... Mais pra frente vai vir o futuro, n‟é? 

 

*** 

 

Trindade: Aí, eu ia falar pra ele, você tem que ir pra você aprender, pra 

você não ficar igual à vovó depois de velha [risada]... 

 

*** 

 

Tereza: Pra ele aprender. Amanhã, ele vai ser assim, uma pessoa 

importante, n‟é? Porque quem estuda, n‟é?... É tão bom, n‟é?... Eu acho que 

deve ser muito bom... E eu diria pra ele [para o neto] que não pode faltar e 

ainda falo com ele até hoje. Ele já está mocinho, já mesmo, n‟é? Já tem uma 

turminha de coleguinha dele, mas eu falo com ele. Se ele falta de aula eu 

pergunto: „Por quê?‟ Não pode [faltar]... Tem que fazer tudo pra ir mesmo. 

 

*** 

 

Leonídia: Eu falo pra eles aprender... Não crescer sem saber ler igual à 

gente, que eles têm que aprender enquanto é pequeno... 

 

*** 

 

Dona Cecília: Porque ele tem que aprender. Tem que ir pra escola pra ele 

aprender, n‟é? Tem que aprender mais cedo pra não ficar igual eu, 

aprender depois de velha [risos]... Aprender a fazer as coisas, estudar, 

n‟é?... 

 

*** 
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 Esses relatos foram extraídos dos diálogos com os alunos ao responderem à seguinte pergunta na entrevista: 

Imagina que um neto, ou criança, ou jovem, chegue perto do(a) senhor(a) e pergunte assim: “Por que eu tenho 

que ir pra escola?” “O que o(a) senhor(a) responderia?” Além disso, quando os entrevistados utilizam o pronome 

ele ou eles, eles estão se referindo aos netos ou a alguma criança ou a algum jovem. 
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Raimundo: Eu ia falar assim: Ó, meu filho, você vai pra escola pra você 

seguir carreira, pra você ser uma pessoa independente. Pra quando você 

crescer, você ser uma pessoa independente... Você tem que estudar, pra você 

ser uma pessoa que não precisa pegar pesado, ser uma pessoa de trabalhar 

em um escritório, ser uma pessoa de pegar a caneta, ser uma pessoa que 

possa lidar com o povo e que o povo tenha confiança, pra você lidar com o 

dinheiro dos outros, n‟é? Porque nada dos outros vai adiante, nada. A mãe 

falava e é certo. Vai algum? 

 

*** 

 

Idalina: Ah, eu ia responder pra ele que é bom, n‟é? Que ele tem que 

estudar, faz falta, n‟é? Que eu não estudei quando criança, agora eu estou 

estudando, se ele fazer a mesma coisa ele vai ter que estudar depois, n‟é?... 

Então eu aconselho ele a estudar direitinho, n‟é? Fazer os probleminhas 

dele direitinho que a professora passar pra ele, respeitar a professora, n‟é? 

Não ser desobediente, porque tem aluno que eu vou te contar, n‟é? É difícil. 

Eu aconselharia ele a estudar desde pequenininho, eu aconselharia a 

estudar sim, porque faz muita falta... Eu ia falar que estudar é ruim? Não... 

Hoje o estudo está em primeiro lugar, você vai ver, daqui uns tempos, pode 

não ser pra mim, mas pode ser pros que em vem, até pra fazer compra você 

vai ter que estudar, porque como é que você vai comprar as coisas?... Eu 

aconselharia não é só pequenininho não, é todos, colega, a minha irmã... Eu 

convido colegas pra estudar. Eu falo: „vocês não sabe ler‟. Eu aconselho: 

„gente, está lá o Instituto ABC, está disponível, tem vários horários‟... 

Então, eu aconselharia não é só meus netinhos, até as colegas mesmo que 

não sabe ler, escrever, eu aconselho, n‟é? Porque faz muita falta mesmo, eu 

não sei pra que, que eu e os meus tios foi tomar banho de rio [risada]... 

 

*** 

 

Vilmar: Olha... Se serve de experiência de vida, n‟é? Agora, eu já tenho. Eu 

acho que para o futuro da criança e no próprio País nosso, entendeu? É a 

criança na escola, porque a criança fora da escola, infelizmente, com esses 

problemas de droga que têm por aí, porque aquilo é um perigo pra criança, 

e ele dentro da escola, ele está aprendendo aquilo que é bom pra ele, bom 

pra vida dele. Então, eu sempre falo isso para os meus parentes mais novos, 

pra que não deixe de estudar, porque é estudando que a gente consegue 

alguma coisa, n‟é?... 

 

Como pôde ser observado, além de incentivar os mais novos a estudarem, os sujeitos 

desta pesquisa fazem recomendações e falam sobre como deve ser o comportamento dentro da 

sala de aula, como pode ser visto na fala de Idalina. Para ela, os alunos devem realizar todas 

as atividades que forem propostas pelo professor, além de respeitá-lo, pois muitos alunos, 

hoje, não têm esse tipo de atitude. Além disso, ao prever o futuro, Idalina reforça a 

supervalorização dada ao saber escolar, ao dizer que só poderá fazer compras no futuro quem 

estudar. A escola, e consequentemente a educação escolar, formal, é para eles um imperativo.  

Embora Vilmar tenha incorporado, em sua fala, um dos discursos muito presente na 

sociedade atual, ao dizer que o futuro do País é a “criança na escola”, ele não trouxe 
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questões relacionadas à qualidade do ensino. Manter a criança na escola não significa que o 

País terá um “bom futuro”, apenas quantitativamente falando. Mas se essa criança 

permanecer na escola e o ensino for de boa qualidade, pode vir a ser que o País conquiste 

alguns avanços. Afinal, ainda há muitas desigualdades sociais que precisam ser superadas 

para que as pessoas excluídas tenham o seu lugar e seus direitos garantidos. Mas Vilmar não 

deixa de ter alguma razão, pois manter todas as crianças na escola é muito significativo. 

É como Paulo Freire (1971) já dizia: a desigualdade social é uma busca de interesses 

em oprimir o homem e aliená-lo, para que ele não aprenda a discernir e não adquira a 

capacidade de lutar pelos seus direitos. Por esse motivo, concordamos com Freire e 

entendemos que uma educação escolar, voltada para as pessoas da Terceira Idade, precisa ser 

estabelecida a partir de uma relação mútua, mas com responsabilidade, entre professores, 

alunos e funcionários do Instituto ABC, para que esses idosos em formação adquiram as 

habilidades de pensar e questionar, e, assim, sejam livres e independentes. Independência 

incentivada pelo aluno Raimundo e que será tratada posteriormente.  

Na pesquisa aqui apresentada, pode-se confirmar que, de fato, a circunstância inicial 

dos educandos idosos, ao chegarem à escola, é a busca pela aprendizagem. No entanto, 

ampliamos o nosso olhar e analisamos que esses sujeitos chegaram ao Instituto ABC não 

apenas desejando aprender e adquirir os conteúdos escolares, mas também foram movidos por 

outras circunstâncias, como a busca pela socialização, que veremos a seguir. 

 

3.2.2 Lugar de socialização 

 

As relações sociais são os contatos que uma pessoa mantém com outros indivíduos, 

como amigos, familiares, conhecidos e colegas de trabalho, entre outros. De acordo com 

Regina Erbolato (2002), a vida em sociedade é o que possibilita a sobrevivência do ser 

humano, pois é na sua relação com o outro que o homem descobre a si mesmo (DELORS, 

1999). 

As relações sociais são: 

 

[...] interações frequentes, com certa durabilidade no tempo e certo padrão. 

Não se resumem ao somatório de interações, mas tornam-se um sistema 

diferenciado que modifica os envolvidos. Abrangem sentimentos positivos e 

negativos, percepção de si e do outro, diferentes graus de envolvimento 

afetivo e intermináveis intercâmbios (ERBOLATO, 2002, p. 959). 
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Atualmente, o número de pessoas que se aposenta cresce cada vez mais. Como a 

expectativa de vida está cada vez mais longa, sair do mundo do trabalho pode acarretar uma 

série de modificações para as pessoas. Afinal, em muitos casos, é no trabalho que as pessoas 

escolhem as amizades, participam de grupos de convivência e se envolvem com os 

indivíduos. 

Frente a esta realidade, o idoso, de um modo geral, após sair do mercado de trabalho, 

pode vir a perder o contato com os colegas de trabalho e diminuir suas amizades. Além disso, 

os filhos se casam e saem de casa para constituir suas próprias famílias. Alguns acabam 

perdendo familiares mais próximos, como os cônjuges. Outros decidem ficar apenas em casa. 

E, assim, o convívio social com outras pessoas acaba sendo reduzido. 

Antes de entrar no Instituto ABC, os idosos desta pesquisa também viveram situações 

em que suas relações sociais foram enfraquecidas. Trindade e Idalina, assim como Dona 

Cecília, antes de voltarem a estudar, ficavam somente “dentro de casa”. Além de ser viúva, 

Dona Cecília trabalhava fazendo doces para vender, e assim sustentava os seus filhos, por isso 

não saía de casa. Já Trindade não revelou os seus motivos. Idalina ficou sozinha quando seu 

marido faleceu, por isso entrou em depressão e não tinha condições para sair de casa. 

Ao ficar sozinha, Tereza se tornou uma pessoa muito “mais fechada” antes de voltar a 

estudar. Já Vilmar, quando encontrava com os colegas, de acordo com ele: “não tinha o que 

conversar”. Leonídia se sentia presa. Segundo ela, “[...] a minha vida era só trabalhar”. 

Na verdade, esses foram outros motivos que incentivaram os idosos a buscarem o 

Instituto como um lugar para se socializarem com outros sujeitos, sejam eles professores, 

alunos ou funcionários. Inclusive, acreditamos ser essa outra circunstância atuante na decisão 

de voltarem para a escola e permanecerem nela, um lugar onde possam se socializar, ter 

contato com as pessoas e trocar experiências. De certa forma, muitos idosos sentem-se à 

margem da sociedade e podem ver na escola um local para se integrarem novamente. E, por 

isso, a escola não pode deixar de ser vista como um importante local onde a socialização 

acontece. 

Assim, refletir sobre a função social da escola, para pensar a volta das pessoas da 

Terceira Idade a ela, é de grande valia, mesmo sabendo que essas pessoas já possuam um 

aprendizado de socialização frente às experiências que tiveram ao longo de suas vidas 

(COURA, 2007). 

Tereza, por exemplo, decidiu retomar os estudos para não ficar sozinha: 
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Eu achei que eu fiquei muito sozinha, porque os meus filhos ficava aqui, 

n‟é? Aqui em casa. E depois que o Giovane [filho da entrevistada] abriu a 

loja, aí eles foram tudo pra lá pra trabalhar. Meu marido também saía e eu 

ficava sozinha mesmo. Aí eu senti que não podia ficar assim. Então, eu tinha 

que procurar alguma coisa pra me ajudar, n‟é?... Por isso que eu voltei, 

ficar sozinha não é bom. 

 

Vilmar compartilha desse mesmo sentimento de solidão ao partilhar na entrevista a 

razão que o fez voltar a estudar depois de 40 anos: 

 

Olha, eu achei muito bom, porque a minha irmã entrou primeiro, inclusive 

já até fez a oitava série. Ela entrou primeiro e falou: „Vamos, porque é 

muito bom. Como nós somos sozinhos. Lá não, a gente diverte, a gente 

conversa, troca ideia e com isso ajuda muito a sobrevivência da gente, é 

muito bom mesmo‟. Então, eu acho que a coisa melhor que eu fiz 

ultimamente foi entrar ali no ABC. Muito bom, mesmo! 

 

Ainda nessa fala é como se Vilmar inspirasse as palavras de Erbolato (2002) ao 

enfatizar que o fato de conversar com alguém ou simplesmente trocar uma ideia é 

fundamental para a sua sobrevivência. E a escola é esse ambiente onde eles encontram 

pessoas novas, com as quais eles estabelecem novos laços de amizade, ampliando, assim, seus 

próprios meios de se relacionarem socialmente. 

A relação de amizade estabelecida entre alunos, professores e funcionários do Instituto 

ABC é às vezes tão prazerosa para os envolvidos que eles sentem como se estivessem fazendo 

“parte de uma família”. Vilmar concorda com esse sentimento quando disse ter entrado no 

Instituto: “porque lá é uma família”. Para Dona Cecília, os laços se tornaram tão intensos 

que, segundo ela, “a professora é uma mãe pra gente”. Se muitos dos idosos buscaram o 

Instituto para simplesmente aprender algum conteúdo escolar, eles acabaram encontrando 

algo mais.  

Dona Cecília garante que voltar a estudar, para ela, foi muito bom, pois, assim, ela 

pôde sair um pouco de casa e fazer novas amizades. Ela mesma afirma: “a gente tem as 

colegas da gente, a gente arruma muita colega boa, n‟é?...” Estar com outras pessoas, 

principalmente com a mesma faixa etária, e se relacionar com elas, trocando experiências e 

compartilhando expectativas, ajuda a superar muitas dificuldades na volta às aulas, Dona 

Cecília fala sobre isso: 

 

Eu não achei difícil voltar a estudar, pra mim não tem nada difícil. Eu achei 

foi bom, porque a gente sai, chega lá, estuda, tem as colegas, a professora, 

tudo faz a gente rir, n‟é? É uma bênção pra gente. Enquanto isso, a gente 
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vai aprendendo, aprende... Lá, eu tenho muita amizade e todo mundo gosta 

da gente. 

 

Para Tereza, além do conteúdo escolar, após ter entrado no Instituto ABC, ela também 

“arrumou” novas amizades. Segundo ela: “é importante a gente ter contato com mais 

pessoas”. Ela ainda reforça que, ao ter contato com outras pessoas, da mesma faixa etária, fez 

com que se tornasse uma pessoa mais comunicativa. 

Assim como Tereza, Vilmar acredita que, após ter entrado na escola e ter aprendido a 

conviver mais com as pessoas, hoje, ele tem mais facilidade na hora de se comunicar com os 

colegas. No diálogo a seguir, ele fala sobre isso: 

 

Pesquisadora: Mudou alguma coisa no seu dia a dia depois que o senhor 

voltou pra escola? 

Vilmar: Ah, com certeza! Mudou muito! 

Pesquisadora: O que o senhor acha que mudou? 

Vilmar: Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, n‟é? Às vezes, eu 

saía; às vezes, eu não saía. Hoje não, eu já saio mais, tenho mais aquilo que 

conversar, porque às vezes não tinha. Agora, não. Eu encontro com colega 

que está estudando lá, troca ideia, aquela coisa toda, sabe? Igualzinho, nós 

vamos fazer prova agora, semana que vem, sem ser essa [semana], a outra. 

Aí, nós encontra um com outro, aí troca uma ideia, troca outra, como é que 

você está indo nessa matéria? É uma beleza! Bom demais. É um papo mais 

sadio. 

 

Na verdade, a escola vem mudando a vida desses sujeitos de forma significativa. Para 

os alunos da Terceira Idade, a escola é um lugar onde, além de estudarem e fazerem novas 

amizades, eles se “divertem”, não apenas por causa das atividades estritamente escolares, mas 

também se divertem com os colegas e com as atividades de socialização que a própria 

Instituição proporciona aos alunos. Dona Cecília ainda aponta que a escola lhe proporcionou 

passear e conhecer outros lugares por meio das viagens pedagógicas que eles fazem. Para ela, 

“tudo na escola faz a gente rir”. 

Segundo Miguel Arroyo (1995), a escola vem ampliando a sua concepção de educação 

e por isso tem vivenciado experiências com atividades que não acontecem apenas dentro das 

salas de aula. Por meio de festas e celebrações, ela tem redescoberto e recuperado um tempo 

de cultura, de celebração da memória coletiva e de socialização. Dayrell (1996) concorda com 

essa nova concepção de educação escolar: 

 

Acreditamos que a escola pode e deve ser um espaço de formação ampla do 

aluno, que aprofunde o seu processo de humanização, aprimorando as 

dimensões e habilidades que fazem de cada um de nós seres humanos. O 
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acesso ao conhecimento, às relações sociais, às experiências culturais 

diversas pode contribuir assim como suporte no desenvolvimento singular do 

aluno como sujeito sociocultural, e no aprimoramento de sua vida social (p. 

160). 

 

É como o terceiro pilar da educação: o Instituto para esses sujeitos é um lugar de 

convivência em que eles “aprendem a viver juntos” com os colegas, os professores e os 

funcionários da Instituição. Na verdade, existe uma socialização assertiva entre professores e 

alunos. Isso pode ser comprovado na fala dos entrevistados quando foram instigados a 

responderem sobre o que eles achavam dos docentes do Instituto ABC: 

 

Maria: São bons, n‟é? Eu não tenho nada que reclamar deles, não...  

 

*** 

 

Trindade: [...] porque elas é muito boa... Boas pra ensinar... eles é 

educado, trata a gente muito bem, n‟é? 

 

*** 

 

Tereza: Eu acho que é uma coisa muito boa, porque eles estão sempre 

ensinando coisas boas, coisas novas, n‟é? Eu acho muito importante, eu dou 

muito valor [no] professor, n‟é? Nós tem que dar, n‟é? 

 

*** 

 

Leonídia: Eu acho eles muito bom, assim, atencioso com a gente, tem 

paciência com a gente, porque gente velho não é fácil, n‟é? 

 

*** 

 

Raimundo: São tudo bom, ensina com calma... 

 

*** 

 

Vilmar: Ah, uma beleza, ótimo! São pessoas boas pra caramba, viu? São 

muito atenciosos, têm paciência, n‟é? Porque precisa que tenha paciência, 

n‟é? Então, e isso eles têm muito. Então, muito bom. 

 

*** 

 

Cecília: Nossa, excelente! Ela [a professora da turma] é uma mãe pra gente. 

Ela, o Luciano [fundador e atual coordenador do Instituto], Nossa Senhora! 

Eles é muito importante, ajuda muito e... N‟é? Toma conta das coisas. Dá 

conta de tudo, eles é muito legal. Não tenho nada que queixar deles, eles é 

excelente professores, n‟é? Eu gosto muito... Ela [a professora] é uma mãe 

pra mim [risada]... O professor apoia, trata muito bem, n‟é? Ensina tudo 

direitinho, n‟é?... 

 

*** 
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Idalina: [...] Os professores são muito bons. Eu já passei por vários 

professores, mas todos eles são uma gracinha. O Luciano então nem se fala, 

porque, n‟é?... Ele é um amor de pessoa, mesmo, muito dedicado, n‟é? Ele é 

muito esforçado, n‟é?... E você sabe que tem umas professoras que às vezes 

não vai assim ou a gente não vai com o jeito dela, ou elas não vai com o 

jeito da gente. Então, eu passei por uma professora que... Eu quase desisti, 

mas Deus ajudou... Aí, depois a gente passou a estudar com uma outra... 

Você precisava ver, com ela a gente desenvolveu muito mesmo, porque ela 

era gente boa, mesmo, ela ensinava, parece que ela tinha gosto de ensinar a 

gente, sabe?... E, depois veio outra... Aí... A gente aprendeu mesmo... 

Nossa!... Era uma gracinha com a gente... Mas ela tem muita paciência, a 

gente aprendeu bastante. Depois veio outra. Aí ela é muito legal, sabe?... 

Tem dia que ela está brava, é gostoso do mesmo jeito, mas assim, tem 

problema em casa, n‟é? Às vezes, a gente, n‟é? Fica amolando, chamando 

ela demais, tudo, aí... Mas não tem nada que eu não gosto... 
 

Embora os professores recebam muitos elogios como “bons”, “excelentes”, “ótimos”, 

“importantes”, “legais”, “uma gracinha”, “um amor de pessoa”, “dedicado”, “esforçado”, 

ensinam “coisas boas” e ensinem “tudo direitinho”, existem algumas adjetivações que são 

fundamentais não só para que os alunos aprendam, mas para que haja uma relação harmônica 

e positiva entre eles. Por ser “educado”, “tratar a gente muito bem”, ser “paciente”, 

“atencioso”, “calmo” e “apoiar” os alunos, os professores acabam estabelecendo vínculos 

mais profundos do que simplesmente meros transmissores de saberes. 

Mesmo que os docentes sejam vistos apenas como aqueles que ensinam os conteúdos 

escolares, eles “precisam ser pacientes”, porque “gente velha não é fácil”. Além disso, para 

os alunos, eles não devem provocar uma nova exclusão escolar e fazer com que os alunos 

desistam de continuar o processo de escolarização na Terceira Idade. Pelo contrário, devem 

ter “gosto de ensinar” e não devem levar os problemas do dia a dia para a sala de aula.  

Ao fazerem essas ressalvas em suas falas, os alunos estão sempre “ligados” no 

trabalho do professor. Por isso, mesmo que implicitamente, fazem algumas críticas. Na 

verdade, eles estão dizendo que, quando os professores são pacientes, gostam de ensinar e não 

“misturam” a vida pessoal com a profissional. Eles podem até aprender mais. 

No entanto, mesmo diante das críticas, espera-se da educação que ela contribua para 

que alunos e professores queiram viver juntos. A socialização é inerente ao ser humano, pois 

ele está incluso em um contexto social e a educação tem como uma de suas finalidades 

permitir que os sujeitos estabeleçam uma relação entre si e entre a sociedade.  

Por intermédio da educação, além de alcançarem novas estruturas em sua rede social, 

também são capazes de mudar os seus comportamentos e atitudes, a fim de terem uma 

qualidade de vida mais positiva, como veremos a seguir. 
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3.2.3 Lugar de buscar uma melhor qualidade de vida  

 

Tornar-se alfabetizado proporciona ao idoso oportunidades para a sua emancipação e 

para a sua inclusão na sociedade, legitimando-lhe uma melhor qualidade de vida. Segundo 

Agostinho Both (1999), 

 

[...] o educador não pode se furtar a conhecer as peculiaridades do ciclo de 

vida do longevo. Ele pode proporcionar ao idoso um ensino adequado às 

suas necessidades e interesses, integrando no seu projeto educativo todas as 

virtudes direcionadas à longevidade, promovendo, assim, dentre outros 

aspectos educativos, uma vida saudável e agradável ao educando (p. 32). 

 

Assim, podemos pensar que, por meio da educação, os sujeitos da Terceira Idade 

tenham uma qualidade de vida ainda melhor, já que muitos deles, durante a sua trajetória, 

vivenciaram emoções e privações que não condizem com uma boa qualidade de vida. A partir 

da vivência escolar, vários elementos da vida desses educandos se modificaram e ainda têm se 

modificado.  

Alguns dos elementos apontados pelos alunos são a independência e a autonomia que 

a educação lhes proporciona. Segundo Trindade, por exemplo: “a pessoa que não sabe ler é 

cega, depende muito dos outros”. Além de Trindade, Idalina também era uma pessoa que 

dependia de suas filhas. Mas após ter entrado no Instituto, ela conseguiu se tornar uma mulher 

mais independente, como ela mesma afirma: 

 

Eu era uma pessoa que eu dependia das minhas filhas pra tudo. Se eu ia 

fazer compra eu dependia, se eu ia no banco, se eu ia... Tudo o que eu ia 

fazer, as minhas filhas, eu dependia delas. Hoje, não... Hoje não... Hoje, 

graças a Deus, eu já resolvo os meus probleminhas eu mesma. 

 

Ao (re)ingressar na escola, o idoso passa a ter uma nova concepção de velhice, aliada 

a uma identidade social diretamente relacionada à independência e a autonomia, o que 

fortalece a sua capacidade de continuar ativo e ter papéis sociais mais bem definidos. A 

independência e a autonomia viabilizam que esses sujeitos possam gerir suas próprias vidas e 

tomar decisões, como Idalina, que hoje já consegue resolver seus próprios problemas sem 

depender continuamente do auxílio de outras pessoas. 

Essa independência é trabalhada e colocada em prática durante as aulas no Instituto 

ABC, quando os alunos são incentivados a fazerem as provas e os testes sozinhos. De acordo 
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com Dona Cecília: “eles devem fazer as provas sozinhos” e não podem consultar “nenhum 

material” e “muito menos conversar com os colegas”. Segundo a aprendiz: “[...] ela [a 

professora] gosta que ninguém conversa, pergunta ninguém, ninguém fazer [a prova] pra 

ninguém, a gente cada um faz o seu...”. 

No Brasil, a dependência faz parte do contexto atual de grande parte das pessoas da 

Terceira Idade tanto na realização das atividades básicas do dia a dia como na própria 

ausência de renda, que também pressupõe outro estágio de dependência. À vista disso, 

estimular os alunos a fazerem as provas individualmente e sem consulta é uma das formas 

utilizadas pela escola para trabalhar a capacidade do aluno de pensar e de tomar decisões 

individualmente e, assim, se tornar uma pessoa mais independente e autônoma. 

Levar o aluno da Terceira Idade a ter uma qualidade de vida melhor, tornando-o 

independente e autônomo, é proporcionar a ele condições necessárias para que exerça um 

papel definido na sociedade e se sinta realizado enquanto pessoa. Em relação a essa 

autonomia, Paulo Freire (1996) acrescenta: 

 

É com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, que a liberdade vai 

preenchendo o „espaço‟ antes „habitado‟ por sua dependência. Sua 

autonomia que se funda na responsabilidade que vai sendo assumida... No 

fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e 

liberdade, entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do ser humano no 

aprendizado de sua autonomia (p. 36, destaques do autor). 

 

Logo, toda ação dirigida ao idoso “deveria tomar o cuidado de promovê-lo no sentido 

de estimular a sua autonomia. O idoso não precisa de alguém que fale por ele e lute por ele. 

Ele precisa de quem fale e lute com ele” (PONTAROLO; OLIVEIRA, 2008, p. 120). Além de 

apoiar e amparar o idoso, deve-se possibilitar que ele, enquanto sujeito ativo, lute pelos seus 

direitos e tenha condições mínimas de sobrevivência e cidadania. 

Além disso, no decorrer das entrevistas, observamos que o fato de estar na escola vem 

elevando a autoestima dos aprendizes da Terceira Idade, pois, ao se sentirem mais ocupados 

com as tarefas escolares, eles não ficam com a mente ociosa e se sentem mais otimistas em 

relação à vida. Tereza comprovou isso ao afirmar que: “[...] só d‟eu estar sempre assim, 

presente, junto com elas [com as colegas e a professora] lá, aprendendo mais um pouquinho, 

eu já me sinto bem, já fico com a autoestima mais elevada, melhor mesmo”.  

Tal como Tereza, após ter entrado na escola, Vilmar não se sente mais com a 

autoestima baixa: “[...] pra mim, aí eu ficava assim meio pra baixo e depois que eu comecei a 

estudar lá, acabou, eu não tenho isso mais não. Então, pra mim foi muito bom...”. Segundo 
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Erbolato (2002), a autoestima significa o indivíduo gostar de si mesmo e se autoapreciar. No 

entanto, essa valorização da própria pessoa não evidencia um excesso, mas também é capaz 

de reconhecer sua arrogância e egocentrismo, sua habilidade e limitação. 

A autoestima pode ser compreendida como uma capacidade para enfrentar os desafios 

impostos ao longo da vida, e Idalina fala sobre isso ao relatar sua experiência e sua superação: 

 

[...] O ABC me ajudou demais, mas demais mesmo, porque hoje eu sou uma 

pessoa que eu não tenho vergonha, se você me pôr numa mesa com a Dilma, 

eu consigo almoçar com ela direitinho, sem dar manota [risada]... É que de 

primeira eu tinha vergonha de tudo. Meu Deus do céu!... Hoje eu [me] sinto 

mais eu, cabeça erguida, sabe?... Eu tinha medo de responder, às vezes. As 

pessoas, às vezes, falava as coisas comigo, eu sabia que eu podia dar a 

resposta, mas eu não dava. Hoje eu sei responder as pessoas à altura, sem 

ofender, sabe? Até mesmo com as minhas meninas [as filhas], o jeito delas 

lidar com os meus netos, eu vejo que não está certo. Hoje eu dou conselho 

pra elas... Muita coisa mudou, a gente também, n‟é?... As coisas vai 

evoluindo, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ir junto com eles. A 

gente não pode parar no tempo... Isso foi muito importante pra mim, porque, 

graças a Deus, eu acompanho a juventude, não assim, na maldade, do jeito 

que eles faz, mas assim, numa boa, o jeito deles agir... Até o namoro de hoje 

eu já entendo mais... E foi a escola que mudou isso, foi o estudo, a maneira 

de pensar, n‟é? Então, sei lá, a mente foi evoluindo pra melhor, sabe?... E a 

escola me ajudou muito e está ajudando muito mais ainda, cada vez mais, 

n‟é?... Depois que eu entrei pra escola, fiquei mais, sei lá, fiquei mais 

animada, acho que me senti mais incentivada e achei que era bom. 

 

Como pôde ser observado, a educação na vida da Idalina passou a ser uma 

imprescindível ferramenta capaz de reconstruir seus conceitos, sua mentalidade, sua 

identidade e sua autoestima, além de torná-la mais desinibida. Antes de voltar a estudar, ela 

tinha “vergonha de tudo”, mas a volta à escola fez com que houvesse uma desinibição, a 

ponto de Idalina dizer que, hoje, conseguiria almoçar com a presidente do Brasil, caso fosse 

necessário, sem nenhum problema. 

Por outro lado, há inúmeros idosos que tendem a pensar que não precisam 

compreender as relações e as mudanças ocorridas no mundo ao longo dos anos e por isso 

acabam tendo um juízo negativo do mundo que os cerca. 

 

O velho... tende a manter-se fiel ao sistema de princípios ou valores 

aprendidos e interiorizados no período que vai da juventude à maturidade, ou 

até mesmo apenas aos seus hábitos, que, uma vez formados, é penoso 

modificar. Como o mundo ao seu redor muda, tende a fazer um juízo 

negativo sobre o novo, apenas porque já não o entende, e já não tem vontade 

de se esforçar para compreendê-lo (BOBBIO, 1997, p. 27). 
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O processo de escolarização pode ser percebido também no que tange à saúde dessas 

pessoas da Terceira Idade. Pelo processo de socialização e aprendizagem, a escola propicia a 

esses sujeitos momentos mais saudáveis. Para Vilmar: “[...] a coisa melhor que tem é você 

passar aquelas duas horas ali [na escola], é uma coisa positiva, entende? E tudo o que é 

positivo é bom pra saúde da gente, você sabe disso, n‟é?” 

Além da autoestima, Vilmar traz outro elemento que a educação é capaz de propiciar 

ao aluno idoso: uma vida mais saudável. E Idalina corrobora essa afirmação: 

 

[...] Enquanto a gente tiver alguma coisa pra fazer, algum exercício, eu 

acho que a gente tem menos chance de ficar doente. Pensa bem, você não 

tem nada pra fazer, você deita lá no sofá, vai dormir. Você não tem nada 

pra fazer, você vai sentar lá na rua, vai conversar com o vizinho, ali sai 

conversa fiada, n‟é? Às vezes, você fica aborrecido com alguma coisa, você 

já fica doente. Você já tendo alguma coisa pra você fazer, eu acho que 

assim... Eu acho que até a minha saúde melhorou... [para] Você ver, n‟é? 

Com 68 anos, n‟é? 

 

Por meio dos benefícios advindos da escolarização, dos novos relacionamentos sociais 

e dos novos aprendizados, a escola vem oportunizando uma vida mais saudável para os alunos 

da Terceira Idade, como Vilmar e Idalina declararam. 

Desde que os idosos tenham oportunidades adequadas, com condições favoráveis de 

acessar novos conhecimentos, aprimorar suas capacidades, aumentar ou manter seus 

relacionamentos sociais, eles têm plenas condições de aperfeiçoar a memória e a capacidade 

de solucionar os problemas (COURA, 2007). A reativação da memória tem sido percebida 

pelos entrevistados como um dos benefícios trazidos pela escolarização. 

Vilmar acredita que, ao ter voltado para a escola, ele está praticando a sua memória: 

“[...] então, eu procuro sempre, hoje, melhorar as minhas condições, porque eu, 

antigamente, a cabeça ficava ruim, porque o que eu vou fazer? Agora que eu tenho que 

estudar, tem muita coisa pra mim fazer. Estou ocupando a mente, n‟é? Praticando a 

memória”. Cecília também declarou que hoje está “ocupando a memória”. 

Segundo Idalina, voltar a estudar “desenvolve a mente da gente”. E ela afirma: 

 

[...] Então, eu estava assim, muito sem nada pra fazer, a mente vazia e você 

sabe, cabeça vazia só pensa besteira e você estando, por exemplo, você vai 

lá estudar, aí vem um dever pra você fazer em casa, é uma continha pra 

você fazer. Então, a gente está sempre pensando: „Eu tenho que fazer isso, 

eu tenho que fazer aquilo, tenho que levar um trabalho‟, n‟é? Isso aí, então, 

é muito bom, muito importante mesmo... Mas a memória tem hora que fecha, 

sabe? A gente esquece, lembra, n‟é?... 
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Na verdade, este lugar de busca por uma qualidade de vida cada vez melhor pode ser 

interligado ao “aprender a ser”, em que o indivíduo passa a desenvolver sua personalidade e 

suas capacidades de autonomia, de discernimento e de responsabilidade, além de estimular 

sua memória (DELORS, 1999). Ou seja, o Instituto, para esses sujeitos, é um espaço oportuno 

para que eles desenvolvam suas potencialidades e aprendam com elas. 

As considerações aqui apresentadas mostraram como a circunstância atuante de buscar 

uma melhor qualidade de vida está presente nos discursos dos alunos, uma vez que a 

escolarização, até o momento, já promoveu mudanças positivas em suas vidas, potencializou 

suas capacidades relativas ao aprendizado de conteúdos exclusivamente escolares e o 

potencial de se relacionarem com o mundo e fazerem parte dele. 

A volta à escola tem sido uma promoção da qualidade de vida para as pessoas da 

Terceira Idade e essa ação tem se refletido na sociedade onde eles estão inseridos. Sueli Freire 

(2003) considera que “os idosos podem sentir-se mais felizes e realizados e que, quanto mais 

forem atuantes e estiverem integrados em seu meio social, menos ônus trarão para a família e 

para os serviços de saúde” (p. 21). 

Além da transformação que acaba ocorrendo em certos comportamentos dos 

educandos idosos, por meio da educação, eles começam a superar diversas dificuldades e a 

enfrentar os desafios que a escolarização oportuniza; desafios relacionados às questões 

estritamente escolares, como fazer tarefas e provas, e desafios relacionados à própria velhice, 

pois, devido à idade, muitos já esperam a morte. Todavia, a escola se torna um lugar de 

esperança e motivação para o futuro. Para os sujeitos da Terceira Idade, a ideia de um futuro 

certo, a morte, para um futuro incerto, isto é, que comporta a esperança de dias vividos de 

melhor forma, torna-se positivo. 

 

3.2.4 Lugar de se sentir motivado, ter esperança e enfrentar os desafios relacionados à 

velhice 

 

Sabe-se que o governo e a escola devem apoiar e cuidar das pessoas que estão na 

Terceira Idade, mas na família eles também devem encontrar assistência e proteção. Além 

disso, a escola também é importante no tocante ao bem-estar desses sujeitos. Assim, ela tem 

se tornando uma instituição incentivadora e motivadora para que os alunos idosos decidam 

voltar à escola e permanecerem nela.  
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Alguns dos nossos entrevistados só entraram no Instituto ABC após terem recebido o 

apoio de alguém da família que os incentivasse a frequentar a escola e a prosseguir nos 

estudos. É isso que refletem as afirmações a seguir: 

 

Pesquisadora: Como a senhora ficou conhecendo o ABC? 

Maria: O ABC foi no rádio, escutando. Aí, estava fazendo a matrícula, 

fazendo isso... Aí, eu falei: „Vou tentar, vou fazer matrícula‟, matriculei e 

fiquei, foi em 2010. Tem três anos que eu estou lá... Foi a minha filha que 

me levou. E hoje ela dá aula lá, começou este ano, aqui no Magdaline [uma 

das unidades do Instituto ABC]. 

 

*** 

 

Tereza: [...] Depois que eu voltei a estudar, os meus familiares gostaram, 

eles todos gostaram, ninguém foi contra... Então, pra mim, eu fiquei muito 

feliz, porque tem gente que não gosta: „Ah, pra quê? N‟é? Agora, n‟é?‟ Mas 

eles não, eles me incentivaram, acharam muito bom d‟eu ter voltado e eles 

continuam me incentivando a continuar a estudar... 

 

*** 

 

Idalina: [...] Então, por isso que eu resolvi, a minha menina também me 

incentivou muito. A Cida [filha da Idalina] me incentivou muito, n‟é?... 

Porque quando o meu marido faleceu, eu entrei em depressão, „tá? Então 

ela falou assim: „Ô mãe, tem que procurar alguma coisa pra fazer‟. Mas aí 

já tinha bem tempo também que ele tinha morrido e como eu estava sozinha 

mesmo em casa... 
 

Tal como Maria, Tereza e Idalina, Leonídia e Vilmar também foram motivados a 

começar e a continuar o processo de escolarização. Leonídia disse que a filha lhe deu muita 

força ao saber do seu interesse em escolarizar-se e a irmã de Vilmar foi quem o incentivou a 

terminar os estudos, porque ela já estudava no Instituto ABC.  

Ao voltarem a estudar, os alunos da Terceira Idade vivenciaram e ainda vivenciam 

alguns conflitos. Sobre os conflitos que enfrentaram, mas tiveram que superar, os idosos desta 

pesquisa não tiveram conflitos familiares, exceto Trindade, que enfrenta as críticas do marido 

e do irmão e, por isso, se sente, em alguns momentos, desmotivada a continuar aprendendo: 

 

Não gosta não [aponta para o marido que está na cozinha da casa]. Diz que 

eu estou aprendendo à toa... Mas eu acho também que é, inclusive pela 

idade, n‟é? Não precisa aprender mais não, porque já está na hora de 

morrer... Eu tenho um irmão que fala que eu vou ler a placa da sepultura, 

mas está bom [risada]... Eu falei: „Nem que seja pra isso tem que aprender‟, 

n‟é? Faz muita falta também, Nossa Senhora! A pessoa que não sabe ler é 

cego, depende muito dos outros. Agora, eu dependo dele [do marido], ele 

fala comigo: „Agora, você está na escola, você se vira‟ [risos]. 
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Maria não vivenciou nenhuma imposição familiar por ter entrado no Instituto, mas 

percebeu a discriminação que as pessoas têm ao verem uma pessoa idosa indo para a escola. 

De acordo com ela: “[...] Todo mundo me apoiou... Só que na rua a gente escutava muita 

piadinha desse povo: „Depois de velho vai aprender?‟ Isso aí que era ruim... E aprende 

[risada]...”. Na verdade, na sociedade atual, ainda existe uma negação da educabilidade dos 

sujeitos da Terceira Idade, baseada em argumentos fundados nos estereótipos de uma velhice 

improdutiva, incapaz e doentia, o que caracteriza a não-compensação de investimentos 

destinados a esse público e a restrição de oportunidades para a capacitação, treinamento e 

aperfeiçoamento dessas pessoas (NERI; CACHIONI, 1999). 

Idalina não enfrentou conflitos familiares. Pelo contrário, suas filhas e netos a 

apoiaram. Cecília também não foi coagida por seus filhos por ser a mais velha da casa. De 

fato, ela afirma: “[...] eu é que mando, eu sou a mais velha daqui [risada]... O que eu quiser 

fazer, eu faço. Eles não fala nada, não. Meus filhos fala nada, não. Eles achou bom eu ir 

estudar”.   

Para Raimundo, suas filhas não poderiam se opor ou impedi-lo de ter entrado no 

Instituto ABC, porque elas são formadas e sabem ler, enquanto ele não. No entanto, ao entrar 

na escola, algumas alunas vivenciaram conflitos internos, ou seja, com elas mesmas. Os 

depoimentos de Tereza e Leonídia ilustram esse embate: 

  

Pesquisadora: Quando a senhora voltou a estudar, teve algum conflito em 

casa? 

Tereza: Sim, comigo mesma [risos]. Eu fiquei tão nervosa um dia... Aí, esse 

dia eu saí, eu falei assim: „Não, eu vou procurar qualquer coisa pra eu 

fazer, porque eu não posso ficar sozinha mesmo, não. Agora, eu estou vendo 

que eu tenho que sair‟. Foi por isso que eu saí. Saí e fui procurar, falei 

assim: „Quem é? Quem é que eu vou procurar? Qual professora que eu vou 

procurar? Aonde?‟... Aí, eu lembrei do ABC e fui procurar, fui na casa da 

minha irmã e perguntei pra ela quem é a professora que estava dando aula 

no ABC, se ela sabia... Eu fiquei tão nervosa esse dia que eu pus o carro na 

contramão, nunca tinha acontecido isso... Foi demais, esse dia foi demais pra 

mim, foi muito [risos]. 

 

*** 

 

Leonídia: [...] O dia que eu entrei [no Instituto], eu entrei com muita 

vergonha, porque a gente fica, não fica? Aí eu falei assim: „Meu Deus do 

céu! Como é que é?‟ Aí, apareceu a professora, eu falei assim: „Nossa 

Senhora, essa professora tem um jeito entojado‟ [risada]... Aí a gente fica... 

Mas é engraçado, a gente tem que conviver com as pessoas pra você saber o 

que que é a pessoa, o que que vem de dentro pra fora. Eu gosto muito dela 

hoje, ih!... 
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Mesmo que alguns alunos se sintam nervosos ou tímidos, como Tereza e Idalina, esses 

não foram motivos suficientes para impedir o avanço dessas alunas. Sem contar que com o 

passar do tempo todas essas sensações acabam se modificando e, assim, as alunas se sentem 

mais à vontade para frequentar a escola.  

Por outro lado, há muitas pessoas que se sentem paralisadas por diferentes situações e 

sentimentos e por isso optam por não entrar na escola. Dona Cecília ilustra isso ao relatar a 

sua experiência: 

 

[...] E tem muita gente que tem vontade de estudar, mas tem vergonha. Igual 

um dia, nós estava lá no bairro São José, nós estava esperando as outras 

pessoas chegar, porque tem o carro que leva a gente, n‟é? [para a horta 

comunitária do Instituto ABC]? Então, passou um homem e falou assim: 

„Ah, eu queria tanto estudar, mas eu tenho vergonha‟. Eu falei: „Mas que 

bobiça!‟ N‟é? Lá as pessoas é tudo igual, n‟é? Ensina tudo direitinho, n‟é? 

Tem muita gente que não sabe nada, mas tem vergonha de estudar. Eu não 

tenho vergonha não. Depois que eu comecei a ir, eu acho é bom. 

  

A participação da família pode ser observada na busca e permanência dos sujeitos da 

Terceira Idade na escola. Alguns falam sobre a ajuda que têm em casa para continuar os 

estudos, principalmente quando alguém se disponibiliza para auxiliar nas tarefas mais 

complexas que são propostas pela professora. Por outro lado, alguns dos alunos idosos, por 

não terem alguém para ajudá-los, acabam aprendendo a resolvê-las sozinhos. Assim, acabam 

exercitando a autonomia na resolução dos exercícios e na tomada de decisão em relação às 

respostas e resoluções corretas. 

Tereza é uma das alunas que faz todas as tarefas em casa e sozinha, porque os seus 

familiares trabalham e são “muito ocupados” e por isso “não tem como pedir ajuda”. Já 

Trindade, quando não consegue solucionar “as tarefas sozinha”, opta por levar para a escola 

sem fazer, porque o seu marido não tem paciência e não gosta de ensiná-la. Segundo ela, ele 

diz que, se ela está na escola, ela precisa fazer sozinha. Assim como Tereza e Trindade, 

Raimundo também faz seus deveres escolares sozinhos, pois suas filhas não gostam de ajudá-

lo. 

Há, porém, aqueles alunos que acabam pedindo ajuda para alguns familiares, como 

Idalina, por exemplo, que pede ajuda para suas filhas e para seus netos quando tem alguma 

tarefa para fazer e ela não sabe solucioná-la. A filha de Dona Cecília também a auxilia nas 

atividades mais difíceis e que ela não consegue solucionar. Entretanto, há aqueles que os 

ajudam, mas não têm paciência. Um dos netos de Leonídia, ao ensiná-la, acaba “enrolando-

a” por não ter paciência, tal como Maria, que afirma: “Eu faço tarefa. Só quando está mais 
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difícil eu peço a ajuda da minha neta. Ela fala assim: „É assim vó, é assim‟ [com voz de 

brava]...”. 

Na pesquisa realizada por Coura (2007), há também a participação dos familiares no 

processo de escolarização dos idosos investigados. Em sua maioria, eles acreditam que o 

processo de escolarização acabou intensificando as relações familiares. Portanto, o apoio 

familiar, o apoio dos professores e o apoio de outras pessoas, como o caso de Vilmar que 

recebeu incentivo dos colegas da escola, são ingredientes importantes para motivarem os 

aprendizes a buscarem uma escolarização e a permanecerem nela. 

Além das circunstâncias atuantes aqui apresentadas e que motivam os alunos da 

Terceira Idade a buscarem uma escolarização na velhice, existe a expectativa de um futuro 

melhor mesmo que seja um futuro breve demais para esses sujeitos. Maria acredita que após 

ter entrado na escola ela vai “viver mais”. Ou seja, ao se sentir mais ativa durante o processo 

de escolarização, ela espera um aumento na expectativa da sua vida. Assim, o Instituto ABC 

se torna para ela um lugar de esperança, enquanto para outros é um lugar de desafiar a própria 

velhice. 

A questão da idade foi uma das grandes fontes de preocupação para os aprendizes ao 

pensarem em voltar a estudar. Trindade, por exemplo, admite que não precisa aprender mais, 

pois, devido à sua idade, 65 anos, “já está na hora de morrer”. Idalina não sabe se vai 

conseguir formar, porque já está com a idade avançada e tem dificuldades em relação à 

memorização. Segundo ela: “Ensinar criança deve ser mais fácil do que ensinar adulto, 

porque a criança pega mais fácil. A gente demora”. 

Para Tereza, devido à idade, o ideal é continuar frequentando o Instituto e manter em 

sua mente os conteúdos que tem aprendido. Todavia, não pretende cursar o Ensino Médio, 

pois não acredita que chegará lá. Já Leonídia afirma que “gente velho é lento para aprender”, 

por isso tem algumas dificuldades. 

Dona Cecília acredita que aprendeu muita coisa ao voltar para a escola, mas, como ela 

mesma declara: “A gente só não vai muita coisa pra frente, porque a gente está velho, n‟é?... 

[Voltar a estudar] Foi muito importante, embora que a gente está velho, não dá para 

aproveitar muito mais [risos], mas um pouco já serve”.  

Mesmo com alguns relatos negativos em relação à experiência de escolarização no 

Instituto ABC, devido à velhice, é possível perceber os obstáculos que esses alunos enfrentam 

por causa da idade. Na verdade, eles estão nos dizendo que o Instituto ABC é um lugar onde 

eles desafiam a própria velhice ao aprenderem os conteúdos escolares que lhes foram negados 
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na idade considerada “ideal”, e isso faz com que se sintam mais esperançosos em relação ao 

futuro, ainda que no futuro eles estejam apenas “esperando a morte”.  

Bobbio (1997) diz existirem duas atitudes frente à morte: “o medo e a esperança”. 

Para ele, enquanto o medo faz da morte um destino para todos os homens e por isso não se 

deve temê-la, mas sim desejá-la, a esperança se opõe ao desejo de deixar de existir. Na mente 

dos nossos aprendizes pesquisados, esse é um paradoxo. 

Daí, a importância de se pensar uma educação para idosos que crie novas 

possibilidades para esses sujeitos, para que se sintam desafiados em suas potencialidades, 

mesmo estando em um processo de envelhecimento, como é proposto no segundo pilar citado 

por Delors (1999): “aprender a fazer”.  

À medida que esses sujeitos são incentivados a permanecerem na escola, eles se 

tornam mais motivados e esperançosos para, assim, enfrentarem os desafios e as dificuldades 

relacionadas à velhice. Portanto, diante de todas as circunstâncias atuantes aqui delineadas, as 

buscas pela aprendizagem, pela socialização, por uma melhor qualidade de vida e para se 

sentirem motivados e esperançosos, e a coragem para enfrentarem os desafios relacionados à 

questão da idade representam o desejo das pessoas que estão na Terceira Idade pela superação 

e por sua afirmação como sujeitos sociais que são. 

Para que tudo isso aconteça, é fundamental uma mudança de pensamento e de postura 

de todos nós em relação aos papéis sociais dos alunos idosos. Não basta apenas garantir-lhes 

acesso à educação, mas, mais do que isso, é importante assegurar que eles possam usufruir de 

tal benefício, pois são sujeitos como qualquer outro ser humano em qualquer outra etapa da 

vida. Eles fazem e vão continuar fazendo parte da sociedade. 
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CAPÍTULO IV 

O LUGAR DA LEITURA, DA ESCRITA E DA MATEMÁTICA 

ESCOLAR NA VIDA DOS SUJEITOS IDOSOS 

 

Por isso mesmo, nascer significa ver-se submetido à 

obrigação de aprender. Aprender para construir-se, em 

um triplo processo de „hominização‟ (tornar-se homem), 

de singularização (tornar-se um exemplo único de 

homem), de socialização (tornar-se membro de uma 

comunidade, partilhando seus valores e ocupando um 

lugar nela). Aprender para viver com outros homens com 

quem o mundo é partilhado. Aprender para apropriar-se 

do mundo, de uma parte desse mundo, e para participar 

da construção de um mundo preexistente. Aprender em 

uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente 

minha, no que tem de única, mas que me escapa por toda 

parte. Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de 

relações e processos que constituem um sistema de 

sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem 

são os outros. 

Bernard Charlot (2000) 

 

Este quarto capítulo apresenta uma discussão sobre como os alunos que estão na 

Terceira Idade veem a leitura, a escrita e a Matemática Escolar do Instituto ABC. Diante da 

“obrigação de aprender”, a fim de “construir-se”, “viver com outros homens” e “apropriar-se 

de uma parte do mundo”, os educandos idosos acreditam que, além de frequentarem as aulas 

no Instituto, eles precisam estabelecer relações com os conteúdos escolares que são 

socialmente valorizados. Daí, a necessidade de aquisição da leitura, da escrita e da 

Matemática que são ensinadas na escola. 

Como no capítulo anterior, apoiamo-nos no conceito de “circunstâncias atuantes”, com 

a finalidade de construir os diferentes “lugares” que a leitura, a escrita e a Matemática Escolar 

têm para os alunos idosos. O capítulo é composto de duas seções, uma destinada ao lugar que 

a leitura e a escrita têm para esses sujeitos e a outra discutirá sobre o lugar que a Matemática 

Escolar tem para eles. 

A primeira seção, composta de uma subseção, destaca a circunstância atuante que leva 

os alunos da Terceira Idade a participarem da aula de Português e serem alfabetizados. Em 

relação à segunda seção, composta por duas subseções, dedicamo-nos a tecer as 

circunstâncias atuantes que levaram e ainda levam esses mesmos alunos a aprenderem a 

Matemática Escolar.  
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4.1 O lugar da leitura e da escrita na vida dos sujeitos idosos 

 

Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem 

brasileiro, em posição de tomada de consciência, na 

emersão que fizera no processo de nossa realidade. Num 

trabalho que tentássemos a promoção da ingenuidade em 

criticidade, ao mesmo tempo em que alfabetizássemos. 

Paulo Freire (1971) 

 

Ao ser engajado no movimento de intelectuais e de artistas no Recife, conhecido como 

Movimento Cultural Popular, Paulo Freire coordenou o “Projeto de Educação de Adultos”. 

Diante desse Projeto, amadureceu muitas de suas convicções como educador. Atormentado 

com as condições dos analfabetos adultos no Brasil ele começou a se preocupar e a pensar em 

uma alfabetização direcionada para esse público, que fosse capaz de modificar a condição de 

“ingenuidade” do adulto para uma condição de “criticidade”.  

Além disso, pensou em uma alfabetização direta e literalmente ligada à 

democratização, tendo a pessoa não como um agente passivo desse processo, mas como um 

sujeito ativo, capaz de relacionar sua experiência existencial com o conteúdo oferecido para a 

sua aprendizagem. Na verdade, buscava-se uma educação que fosse capaz de garantir à pessoa 

a superação da ingenuidade de sua realidade por uma dominante crítica (FREIRE, 1971). 

Corroboramos os ideais de Freire ao considerarmos que formar um adulto, 

alfabetizando-o, implica formá-lo como cidadão capaz de transformar sua realidade e dela 

retirar subsídios para a sua sobrevivência. Por meio das entrevistas realizadas com os alunos 

da Terceira Idade que frequentam as aulas de Português, no Instituto ABC, observamos que 

esses sujeitos não buscam apenas essa formação. Todavia, o educando idoso, por meio da 

aquisição da leitura e da escrita, espera ter acesso à cultura escolar e à linguagem que é 

legitimada pela sociedade.  

Tendo em vista essas questões, esta seção abordará as circunstâncias atuantes que 

levaram e ainda levam os alunos da Terceira Idade a frequentarem e a participarem das aulas 

de Português no Instituto. Eles mostram, na verdade, que diferentes “lugares” a leitura e a 

escrita ocupam em suas vidas.  

Ao analisarmos as entrevistas, entendemos que a aquisição da leitura e da escrita 

legitimada pela sociedade é uma ação mais ampla, que, além de fazer sentido, fala de um 

modus operandi dos educandos idosos nas suas relações com as aulas de Português. 
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4.1.2 Lugar de aquisição da leitura e da escrita legitimado pela sociedade 

 

De acordo com os dados do IBGE (2010), a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 

anos ou mais de idade diminuiu de 13,3%, em 1999, para 9,7%, em 2009, correspondendo a 

um contingente de 14,1 milhões de pessoas. Desse total, 32,9% das pessoas analfabetas estão 

com 60 anos ou mais de idade. Contudo, a quantidade de idosos analfabetos cresceu, passando 

de 34,4%, em 1999, para 42,6%, em 2009. 

O analfabetismo pode ser considerado uma exclusão, pois é um dos fatores que 

impedem a vivência da cidadania. De fato, ele parece anular o sujeito ainda que ele carregue 

uma rica bagagem cultural. A pessoa torna-se “cega” e silenciada frente a uma sociedade que 

cada vez mais exige os conhecimentos que são legitimados por ela. O analfabetismo funciona 

como um fator de exclusão de oportunidades diversas, principalmente daquelas situadas no 

campo da cultura e das oportunidades de qualificação para o trabalho, condenando os 

analfabetos a determinados campos de atividade social e impedindo as possibilidades de 

mobilidade social, econômica ou cultural. 

Embarcar as pessoas da Terceira Idade na aventura que leva ao significado do saber ler 

e escrever, resgatando uma dívida histórica do País com seus analfabetos, é uma forma de 

estimular e valorizar os seus anos de experiência e de participação na construção da história e 

do desenvolvimento brasileiro. Entretanto, o Brasil ainda se vê diante da necessidade de 

ampliar a oferta de programas de ensino para jovens, adultos e idosos, a fim de erradicar o 

analfabetismo absoluto, que continua presente entre as pessoas mais velhas e nos lugares onde 

a pobreza prevalece (COSTA, 2010). Mas não estamos ignorando aqui os esforços 

necessários para se evitar a produção de mais analfabetos. 

Idalina acredita que ainda não está alfabetizada completamente, mas, com o pouco que 

aprendeu, “[...] já dá pra mim compreender o que é certo, o que é errado, n‟é? O que 

prejudica, o que não te prejudica”. A aluna distingue o certo do errado e assim consegue 

tomar suas próprias decisões e compreender diferentes situações do mundo ao seu redor. A 

colocação de Erbolato (1997), quando fala das finalidades “transformadoras” dos cursos de 

“educação durante o envelhecimento”, delimita o que a educação é capaz de proporcionar à 

pessoa da Terceira Idade:  

 

Essas transformações deveriam ocorrer em nível individual, por meio do 

aprendizado de novos conhecimentos, de comportamentos adequados ao 

desempenho de novos papéis, e da adequação às possibilidades e limitações 

inerentes ao envelhecimento. Em nível coletivo, deveria caber à educação 
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conscientizar o idoso do seu papel ativo na construção de novos saberes e de 

condições que favoreçam o denominado envelhecimento bem-sucedido, de 

contribuição potencial para a sociedade, para o estabelecimento de 

modificações no ambiente físico e social (como medidas que facilitem a 

mobilidade, o acesso a serviços de saúde, a áreas de lazer e de atividades 

físicas e à educação permanente para todas as faixas socioeconômicas etc.), 

de sua força de pressão como grupo, para exigir o cumprimento de leis e 

políticas sociais justas, que propiciem uma velhice independente e autônoma 

(p. 21). 

 

Os alunos entrevistados, ao falarem sobre a importância da aprendizagem da leitura e 

da escrita, ressaltaram que gostam de participar das aulas, por isso raramente faltam. Ainda 

que tenham que enfrentar os desafios, ir à escola é tido por eles como uma atividade 

prioritária. Até mesmo os idosos que participam de outras atividades além do Instituto ABC, 

como é o caso de Idalina, que afirma que, se fosse obrigada a escolher entre as atividades que 

realiza no dia a dia (como participar da Educação Física e das atividades que o CRAS oferece 

às pessoas da Terceira Idade) e o Instituto, certamente, escolheria permanecer na escola. 

Tal depoimento reforça que a escola vem correspondendo às suas expectativas. A 

afirmação de José Carlos Barreto e Vera Barreto (2008) assinala nessa direção ao mostrar o 

outro lado da moeda: 

 

A disparidade entre a visão que o aluno tem do que seja a escola e uma 

educação que efetivamente sirva a esse aluno pode gerar conflito. Não são 

incomuns casos até de desistência do curso. Não encontrando uma escola 

que corresponda às suas expectativas, o aluno se frustra e, como não é uma 

criança que os pais levam obrigatoriamente à escola, acaba abandonando o 

curso (p. 67). 

 

As expectativas iniciais da maioria dos entrevistados giraram em torno da 

aprendizagem de conteúdos considerados, literalmente, como próprios de uma instituição 

escolar. Dominar bem esses conteúdos significa dominar bem o saber escolar. Por esse 

motivo, os sujeitos da Terceira Idade acreditam ser imprescindível não faltar às aulas, pois só 

assim conseguirão adquirir o conhecimento escolar que é legitimado pela sociedade. 

Todos os alunos entrevistados afirmaram que participam das aulas. Dos oito idosos 

que são sujeitos da pesquisa, apenas seis deles disseram que participam das aulas 

frequentando-as, pois não gostam de faltar e perder o conteúdo ensinado pelos professores. 

Idalina disse ser uma aluna “frequente, mesmo”. Já Maria afirma que é “difícil faltar”. Ela 

gosta de ir à aula todos os dias. 
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Somente quando aparece algum “imprevisto” e “não dá mesmo” é que Tereza deixa 

de ir à escola. “Mas estando tudo bem”, ela vai. Trindade pretende continuar estudando no 

Instituto ABC, mas gostaria de estudar à noite, porque tem dia que acaba perdendo a aula no 

turno da tarde, pois “chega visita [em casa] e não tem jeito de sair. E de noite é mais fácil”. 

Assim como Idalina, Maria, Tereza e Trindade, Raimundo e Dona Cecília afirmaram: 

 

Raimundo: Quando eu firmo bem nas aulas, parece que eu quero aprender. 

Interessante, minha filha! Se eu venho todo dia na escola, se a professora 

está ali, teimando comigo, aí o trem vai pra frente. Eu vou aprendendo. Por 

isso é que eu não posso ficar faltando de aula. Faltar de aula é uma merda 

danada... 

Pesquisadora: O senhor participa das aulas? 

Raimundo: Aqui no ABC? 

Pesquisadora: É. 

Raimundo: Participo. 

Pesquisadora: Como o senhor gosta de participar? 

Raimundo: Eu gosto de responder quando a professora pergunta. Tudo o 

que ela pede pra fazer, eu faço. Eu faço tarefa. 

 

*** 

 

Pesquisadora: A senhora gosta de participar das aulas? 

Dona Cecília: Gosto. 

Pesquisadora: Como que a senhora participa das aulas? 

Dona Cecília: Têm os dias marcado que a gente vai, n‟é? É só na segunda, 

quarta e sexta. Então, eu não gosto de falhar, não, porque se não atrasa 

muito, n‟é? O que ela pergunta eu tenho que responder, n‟é? [risos]. Eu 

gosto de participar, é bom, n‟é? 

 

Raimundo ecoa um dos discursos recorrentes no ambiente escolar, ao se referir à 

frequência nas aulas como um facilitador na hora da aprendizagem, por isso não gosta de 

faltar. Já Dona Cecília, ao dizer que não gosta de faltar, ela está atestando que, quando uma 

pessoa não vai à aula, ela acaba ficando atrasada em relação ao conteúdo ensinado pelo 

professor e em relação aos colegas que se encontram mais adiantados.  

Além disso, tanto Raimundo como Dona Cecília asseguraram que, além de 

participarem das aulas respondendo às perguntas da professora, fazem todas as atividades que 

são propostas. Trindade “não faz bastante, mas participa”. Prefere perguntar e “tirar as 

dúvidas” quando a professora corrige os exercícios. Leonídia e Maria também elegeram a 

“fala durante as aulas” como a melhor maneira para participarem das aulas. Idalina 

acrescentou: “[...] Falo errado, falo certo, mas participo, sim. Tudo o que ela pede pra fazer, 

a gente está ali junto com ela mesmo. Nós somos umas alunas muito dedicadas, n‟é?”. 
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É importante ressaltar, no entanto, que nem sempre a instituição formal da educação 

escolar estimula a participação dos alunos devido às diferenças culturais existentes entre eles 

e a cultura escolar. Seus saberes não são considerados nem científicos, nem acadêmicos. Ou, 

em outras palavras, os alunos são tidos como sujeitos que não produzem cultura. Freire (1987) 

faz severas críticas aos que acreditam que os analfabetos são gavetas vazias e “sem nenhum 

conteúdo”. Daí, a importância de um ensino que não seja fundado em uma “educação 

bancária”, em que os alunos são apenas “depósitos” de conteúdos. Por outro lado, é 

importante que tenha como prioridade a dialogicidade entre professores e alunos. 

E é na cultura do idoso analfabeto que se encontra o ponto de partida para que o 

aprendiz sinta-se um interlocutor, e não apenas como uma “cabeça vazia”, na qual o professor 

deve depositar conhecimentos prontos e acabados. Segundo Costa (2010), “não é suficiente 

que o aluno chegue à escola; é necessário que a escola vá ao aluno, para fazer a mediação 

entre os conhecimentos produzidos pela humanidade, a que todos têm direito, e os 

conhecimentos produzidos em suas vidas” (p. 86). 

Hoje, já existem espaços mais abertos de educação destinados ao público da Terceira 

Idade. São esses programas que trazem as informações que poderão auxiliar na compreensão 

das necessidades que acontecem no cotidiano da educação para as pessoas idosas. Uma coisa 

é fato: esses sujeitos retornam ou chegam pela primeira vez a uma classe de Português, em 

sua maioria, para aprender a ler e a escrever, pois, como não aspiram a melhores empregos, 

adquirir esse conhecimento é suficiente. 

Isso foi comprovado durante as entrevistas realizadas, quando todos os alunos afirmam 

ser a disciplina de Português, ler e escrever, as atividades que eles mais gostam de fazer na 

escola. Maria afirma: “Ah, o que eu mais gosto de fazer é escrever...”. Tereza, além de 

Português, gosta de tudo que acontece na escola. Ela diz: “Olha, eu gosto de tudo. Gosto de 

tudo. Gosto de Matemática, gosto de Português”. Ao falar sobre sua preferência, Trindade 

sustenta: “Na escola?... Ah, escrever, n‟é? E letra é muito bom, quando ela ensina é bom. 

Gosto bem...”. 

Vilmar também apontou o Português como uma das disciplinas preferidas, pois 

sempre “gostou de ler”. Além de Vilmar, Leonídia também gosta “de tudo que sai lá [na 

escola]”. Ela afirma: “[...] Eu gosto de estudar, ler”. E, assim como Vilmar e Leonídia, Dona 

Cecília, Idalina e Raimundo também gostam de ler e escrever na escola. Raimundo diz que 

escrever “é melhor”.  

Assim, aprender a ler e a escrever são aprendizados importantes dentro do universo 

dos idosos que voltam para a escola. Para eles, significa a apropriação de uma autonomia 
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antes negada. No momento em que o sujeito toma posse do conhecimento letrado, seu 

horizonte é ampliado e ele se sente parte da sociedade que um dia o excluiu, como afirma 

Carolina Costa (2010).  

Na medida em que os idosos ingressam no Instituto ABC ou em qualquer outra 

instituição de ensino, eles têm um interesse em comum: saber mais. Esse interesse está 

presente durante toda a vida dos educandos da Terceira Idade entrevistados nesta pesquisa. 

Raimundo, Dona Cecília e Leonídia relataram que sempre tiveram “vontade” de aprender a 

ler. Leonídia afirma: “[...] Eu só quero aprender a ler, sabe?”. Idalina também demonstra a 

sua ânsia por aprender a ler e a escrever ao dizer como as aulas deveriam ser direcionadas: 

“[...] Agora, eu queria que ela [a professora] desse uma coisa só todo dia, pra gente é que 

era bom [risos]... Eu já falei pra ela, por que que ela não ensina só a gente a ler? Deixa as 

contas pro lado, mas diz ela que não pode, n‟é?” 

O gosto pela disciplina de Português e o interesse desses alunos em “aprender a ler e 

a escrever”, como pode ser observado, confirmam que, principalmente para os analfabetos, a 

escrita e a leitura se inserem no âmbito de um bem “sacralizado” a que nem todos tiveram 

acesso durante a infância ou adolescência. Na verdade, os idosos estão buscando a leitura e a 

escrita que foram e ainda são legitimados pela sociedade grafocêntrica (SOARES, 2004) em 

que vivemos. Afinal, foram esses saberes que os colocaram à margem da sociedade durante 

muitos anos. 

De fato, os sujeitos da Terceira Idade acabaram sendo envolvidos com a 

supervalorização dada a esses conhecimentos. Trindade, ao dizer que: “[...] A pessoa que não 

sabe ler é cego...”, demonstra esse reconhecimento. De acordo com sua fala, um analfabeto, 

aquele que não sabe ler, se torna uma pessoa restrita, sem as mínimas condições para 

sobreviver como uma pessoa independente, capaz de tomar suas próprias decisões e de 

perceber o mundo ao seu redor.  

Além de “voltar a enxergar”, a aquisição da leitura e da escrita escolar pode 

ocasionar às pessoas uma sensação de liberdade. Leonídia faz a seguinte declaração após ter 

aprendido a ler e a escrever: “[...] Parece que eu estava numa gaiola presa, parece que me 

soltou...”. Ou seja, hoje, ela se sente livre. Tal liberdade está relacionada aos novos espaços e 

ao acesso a novas informações e aprendizagens, que, aliados ao processo de socialização, 

levaram Leonídia e os sujeitos da Terceira Idade à libertação das opressões sofridas por eles 

durante longos anos de suas vidas.  

Segundo Costa (2010), os educandos idosos, ao voltarem para a escola e participarem 

do processo de alfabetização, ecoam “gritos de liberdade”: 
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A coragem de aprender de maneira inovadora faz desses idosos pessoas que 

transformam suas vozes ocultas em gritos de liberdade, em gritos de 

autonomia, mesmo que sejam esses gritos debruçados pelas mãos trêmulas, 

nas cópias incansáveis das famílias silábicas que há anos são vistas e 

revistas, mas que conseguem apenas ser percebidas no letreiro do ônibus, na 

porta do consultório, nas ruas, na vizinhança. Nos olhos embaçados pelo 

tempo, de um olhar que já fora limpo, porém turvo do desconhecimento do 

mundo letrado e pela falta de oportunidades de ter ocupado os bancos 

escolares em idade escolar (p. 88). 

 

Assim, os sujeitos entrevistados tomam consciência de sua situação passada e presente 

e começam a se ver como pessoas capazes de interferir na história, e não apenas ser figurantes 

dela. De acordo com Freire (1987), a libertação precisa ser conquistada, ela não chegará pelo 

acaso. Pelo contrário, segundo ele: “A libertação, por isto é um parto. E um parto doloroso. O 

homem que nasce desse parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da 

contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos” (p. 19). 

Superar essa contradição “opressores-oprimidos” não é uma tarefa fácil, pois um dos 

inconvenientes da escola de hoje, como foi discutido no primeiro capítulo deste trabalho, é 

valorizar a linguagem, a leitura e a escrita das classes dominantes (SOARES, 1986). Dessa 

maneira, os educandos idosos das classes dominadas, não detentores dos conhecimentos que 

são legitimados pela escola e pela sociedade, acabam enfrentando diversas dificuldades, 

principalmente na leitura e na escrita.  

Esses embaraços podem ser comprovados nos relatos de Tereza e Idalina ao falarem 

sobre suas principais dificuldades durante as aulas de Português, principalmente em relação 

ao processo de alfabetização. Ao expor suas dificuldades, Tereza comentou: “Ah! Mas eu 

acho que não tem o que eu menos gosto... Não tem. O que eu acho ruim é a redação [risos]. 

Redação eu acho difícil, porque às vezes eu escrevo faltando as letras, aí eu acho difícil”. 

Idalina também fala sobre essa dificuldade: 

 

 [...] Olha, o que eu acho mais difícil no ABC, na escola onde eu estudo, é 

que ler dá pra ler muito bem, n‟é? Mas na hora de escrever, assim as 

palavras, eu acho mais difícil, porque às vezes não dá pra completar a 

palavra direito, mas não é só eu, não, n‟é? Eu não sei, a gente... Falta 

palavra, falta... A gente escreve faltando letra, n‟é? Mas aí, ela passa lá no 

quadro, a gente copia, mas a gente sabe que não pode ser assim. A gente 

sabe que tem que... N‟é? 

 

Muitos dos discursos presentes nas práticas escolares e dos professores consideram 

essas dificuldades, citadas por Tereza e Idalina, como um “déficit de linguagem” dos sujeitos 
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idosos. Soares (1986) fala sobre essa ideologia que ainda está presente no sistema educacional 

ao discutir o fracasso escolar das crianças das camadas populares nos Estados Unidos:  

 

[...] E essa ideologia continua presente entre nós, não apenas no discurso 

oficial e pedagógico: está também amplamente difundida na prática das 

escolas e dos professores, que, em nome dela, oferecem, sem 

constrangimento, educação em níveis quantitativa e qualitativamente 

inferiores para as camadas populares, e usam, correntemente, para 

caracterizar os alunos integrantes dessas camadas, expressões como 

„carência afetiva‟, „falta de desenvolvimento psicomotor‟, „incapacidade de 

discriminação visual e auditiva‟, „vocabulário pobre‟, „erros de linguagem‟, 

„baixo nível intelectual‟, „comportamento social inadequado‟ (p. 20, aspas da 

autora). 

 

De fato, aqui no Brasil, os alunos idosos também recebem uma educação inferior em 

relação a que é oferecida para as classes dominantes, no tempo correto, na idade indicada pela 

pedagogia e confirmada na legislação. Além disso, as expressões utilizadas para caracterizar 

esses alunos das camadas populares também são aplicadas, hoje, aos educandos da Terceira 

Idade, a fim de explicar o fracasso escolar desses sujeitos.                                                                                

Frente a essas dificuldades, o fracasso do aluno idoso acaba sendo justificado por sua 

incapacidade de ambientar-se e de harmonizar-se com o que lhe é oferecido pela escola. No 

entanto, esse pensamento já está tão presente na escola que os próprios alunos, que 

ocasionalmente criticam o sistema escolar, internalizaram a ideia de que são os únicos 

responsáveis por seus fracassos e culpam a si mesmos por não conseguirem aprender os 

conteúdos escolares. Raimundo é um dos entrevistados que disse ter vontade de aprender a 

ler. Todavia, não consegue superar suas dificuldades. Ele afirma: 

 

[...] Eu não gosto, é por exemplo, ela escreve lá no quadro e eu quero ler o 

quadro, eu não sei ler direito o quadro, eu quero ler corrente, eu não 

consigo ler corrente o quadro. Ela passa os nomes e eu não sei ler os nomes 

tudo corrente. É isso, pelo tempo que eu estou na escola, eu queria era ler 

corrente... Eu sei fazer as letras tudo, mas o que está ali na parede eu não 

leio. Eu sei falar as letras uma por uma, mas põe corrente lá pra você ver se 

eu leio... 

 

Ao acompanhar a situação escolar dos filhos de 16 famílias dos meios populares, com 

idade inferior a 60 anos, Zago (2011) apresenta em seu texto a posição mais comumente 

assumida pelos educandos, quando foram questionados sobre a não-obtenção do certificado 

escolar na idade considerada “regular”. Os entrevistados da pesquisadora, além de criticarem 
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a escola pública e seu ensino, também afirmaram serem os responsáveis pela falta de 

escolarização, como a pesquisadora declara: 

 

Longe de sentirem-se vítimas, a posição frequentemente assumida por 

aqueles que não obtiveram um certificado escolar é a de transferir para si 

mesmos a responsabilidade do fracasso escolar. Muito embora não poupem 

críticas à escola pública, ao avaliar sua própria situação, consideram-se os 

principais responsáveis pelo baixo nível escolar, e quanto aos resultados 

obtidos, os atribuem principalmente às características individuais como 

incompetência e desinteresse (p. 32). 

 

As dificuldades dos sujeitos entrevistados não são apresentadas como uma questão de 

incompetência, desinteresse ou preguiça, ao contrário de muitas pesquisas feitas com pessoas 

de um perfil mais jovem, como é o trabalho de Zago, em que essas questões são destacadas 

pelos próprios entrevistados como alguns dos fatores que os levaram a não ter concluído os 

estudos e a não terem aprendido os conteúdos escolares. 

Podemos perceber a importância de se discutir o mundo pelos infinitos caminhos da 

leitura, como sustenta Freire (2001). A leitura e a escrita são conquistas que nos provocam e 

nos fazem pensar e agir contra e a favor daquilo que lemos e escrevemos. Por isso, 

acreditamos que o desafio de ler o mundo, para além da leitura propiciada pela história do 

sujeito, é algo que é e pode ser aprendido, é um hábito que pode ser adquirido. Essa 

aprendizagem é desejada pelos alunos, pois, diante da possibilidade de “saber ler” e “saber 

escrever”, eles se sentem realizados. Assim, acreditam poder amenizar a situação de excluídos 

que vivenciaram e ainda vivenciam na sociedade. É a alfabetização como um benefício 

(WOICIECHOWSKI, 2006). 

Após ter entrado no Instituto, Dona Cecília, Raimundo e Tereza falaram sobre a 

conquista da aquisição da leitura e da escrita, como pode ser observado nas transcrições a 

seguir: 

 

Pesquisadora: Mudou alguma coisa no seu dia a dia depois que o senhor 

voltou a estudar? 

Raimundo: Ah, muda. 

Pesquisadora: O que, por exemplo? 

Raimundo: Mudou, que se já vejo algum nome assim [com letras grandes], 

eu já leio. Eu pego letra no jornal, mas nome pequeno, n‟é? Você vê, o 

jornalzinho da igreja, eu leio ele quase tudo... 

 

*** 

 

Dona Cecília: [...] às vezes eu estou à toa aqui, eu pego o livro e já sei ler 

um pouco... Porque, às vezes, a gente não tinha autoridade, assim, boa... 
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Agora, eu sento aqui e já decifro bastante, já fico lendo, é um divertimento 

pra gente, é tão bom saber umas coisas, n‟é?... Saber outras coisas, [ler] um 

jornal, n‟é?... Ler, saber o que que está ali, é tão bom e importante, n‟é? 

 

*** 

 

Tereza: [...] Eu melhorei muito, porque eu estava muito parada, n‟é? Então 

eu sinto mais movimento nas mãos, melhor pra mim escrever. Sei lá, eu era 

bem mais devagar, n‟é? Eu melhorei bastante. Num instante, eu copio e faço 

a leitura no português, n‟é?...  

 

Tereza traz um elemento importante em sua fala ao dizer que a prática da escrita 

trouxe uma movimentação maior para as suas mãos. A aluna aponta que, além de saber ler e 

escrever rapidamente, o exercício da escrita trouxe benefícios para a sua saúde, 

principalmente para o seu corpo físico. 

Ao chegarem às classes escolares, além de os idosos desfrutarem da oportunidade de 

aprender os primeiros caminhos para a alfabetização na leitura e na escrita, eles também são 

alfabetizados em relação à Matemática formal escolar. É um momento significativo para a 

compreensão dos seus direitos à cidadania. É uma chance de entender o mundo ao seu redor 

por meio da possibilidade de ler e compreender os símbolos da palavra escrita e os símbolos 

numéricos. Na próxima seção, ater-nos-emos a discutir sobre como os alunos veem a 

Matemática Escolar e quais as circunstâncias atuantes que levam esses alunos a desejarem a 

aquisição de tal saber. 

 

4.2 O lugar da Matemática Escolar na vida dos sujeitos idosos 

 

Com efeito, as situações de ensino-aprendizagem da 

Matemática permitem-nos momentos particularmente 

férteis de construção de significados realizados 

conscientemente pelo aluno. Ou seja, a natureza do 

conhecimento matemático, ao prover o próprio sujeito 

que matematica
47

 de estratégias de organização e 

controle de variáveis e resultados, pode proporcionar 

experiências de significação passíveis de serem não 

apenas vivenciadas, mas também apreciadas pelo 

aprendiz. 

Fonseca (2007) 

 

                                                 
47

 Segundo Fonseca (2007), um sujeito que matematica é um sujeito capaz de usar, pensar, recriar e inventar 

Matemática e Matemática com letra minúscula inclui todas, e não apenas a escolar. 

 



140 

 

O conhecimento matemático é considerado pela sociedade como algo importante e 

indispensável para a vida de qualquer pessoa. Como disciplina, a Matemática é parte 

integrante e privilegiada dos currículos escolares, não sendo diferente de quando falamos em 

Educação de Jovens e Adultos, sendo esses adultos pessoas da Terceira Idade.  

No entanto, a Matemática é uma das disciplinas responsáveis pela dificuldade da 

aprendizagem, reprovação e exclusão escolar. Iara Cristina Bazan da Rocha (2001) acredita 

que a disciplina deveria ser ensinada “como um instrumento para a interpretação do mundo 

em seus diversos contextos. Isso é formar para a criticidade, para a indignação, para a 

cidadania e não para a memorização, para a alienação, para a exclusão” (p. 30). 

Quando se fala em exclusão, não se faz referência somente ao sistema escolar, em que 

o aluno interrompeu seus estudos, mas também em relação ao processo de escolarização que 

foi abandonado (ROSA; GRANDO, 2012). Knijnik (1997) chama isso de “exclusão 

provocada pelo conhecimento” (p. 37). 

Fonseca (2007) concorda com a “exclusão provocada pelo conhecimento” ao afirmar 

que o ensino de Matemática pode contribuir para uma nova evasão escolar à medida que não 

consegue oferecer aos alunos razões para permanecerem na aula e consequentemente na 

escola. Isso pode ser explicado devido à forma como essa disciplina vem sendo trabalhada e 

oferecida, especificamente, para o público adulto: 

 

Particularmente em relação à Matemática, os modos tipicamente escolares 

de tratá-la constituem-se em, mais do que elementos de forma, conteúdo a 

ser contemplado nos processos de ensino-aprendizagem. Com efeito, embora 

não se deva, de maneira alguma, negar ao aluno da EJA o acesso a essa 

forma escolar (sob a alegação de respeito aos modos próprios de 

matematicar do sujeito ou de seu grupo cultural), o cuidado que se vai tomar 

na negociação dos significados e na condução do jogo interlocutivo deve 

considerar aspectos de temor e desejo, estranhamento e construção de 

hipóteses, lembranças e arquétipos que pautam a relação desse sujeito com a 

cultura escolar (p. 38, grifos da autora). 

 

Durante as pesquisas realizadas nos assentamentos e acampamentos dos sem-terra, 

Knijnik (1997) comenta a observação de um dos agricultores, dita no final de uma das etapas 

do curso de formação de monitores de um dos projetos de alfabetização para jovens e adultos, 

sobre a matemática como “remédio” para a “ferida da exclusão”: 

 

O monitor do Movimento Sem-Terra referiu que os acampados e assentados 

„buscam a matemática como se buscassem o remédio pra uma ferida. Porque 

eles sabem onde é que está o furo da bala, pelo lado que eles são 

explorados‟. Talvez, na exploração de que fala o agricultor, haja mais de um 
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lado. São, efetivamente, muitas as dimensões da exploração que estão 

diretamente relacionadas com uma precária ou, muitas vezes, inexistente 

educação matemática. Não se trata de somente não saber fazer „as contas‟ ou 

de apresentar dificuldades no planejamento e administração da produção. 

Trata-se de ver uma mais sutil exclusão: aquela que diz respeito à ausência 

de seus saberes matemáticos no currículo escolar. Saberes que, produzidos 

pelas camadas populares que vivem no meio rural, por não serem produzidos 

por aqueles grupos que são legitimados em nossa sociedade como os 

produtores de ciência, ficam silenciados, num processo de ocultamento que 

certamente produz relações de poder muito particulares (p. 37, aspas da 

autora). 
 

Por sua vez, observa-se, entre os alunos idosos entrevistados nesta pesquisa, que, 

mesmo possuindo conhecimentos e modos de “matematicar” provenientes de suas vivências e 

mesmo diante dos “temores” causados durante a aprendizagem da Matemática, eles acabam 

privilegiando e desejando a aquisição dos saberes escolares. Ao interiorizar a 

supervalorização dada aos modos matemáticos escolares, devido à sua importância social, os 

educandos se veem diante do direito e de certa “obrigação” de adquirirem esses 

conhecimentos, a fim de se sentirem inseridos na sociedade. 

Para esse público que já percorreu parte de sua vida, o saber matemático geralmente é 

tido como algo útil, presente no dia a dia e do qual eles já possuem certo domínio. Por isso, 

costumam encarar a Matemática Escolar com curiosidade e como um direito que também lhes 

fora negado anteriormente, para entenderem como representar formalmente os conceitos que 

desenvolveram intuitivamente e até com certo temor devido à crença enraizada na sociedade 

de que a Matemática é “difícil” e pode ser aprendida apenas por “pessoas inteligentes” 

(ROSA; GRANDO, 2012). 

Tendo em vista essas questões, as próximas subseções abordarão as circunstâncias 

atuantes que levaram e ainda levam os alunos da Terceira Idade a frequentarem e a 

participarem da aula de Matemática no Instituto ABC. Ao analisarmos as entrevistas, 

entendemos que a aquisição da Matemática Escolar e a superação das dificuldades e do 

“pavor” causado pela Matemática são alguns dos “lugares” que a Matemática Escolar ocupa 

na vida dos educandos da Terceira Idade. 

 

4.2.1 Lugar de aquisição da Matemática Escolar 

 

A partir de uma análise conceitual da Matemática, reconhecemos que, no campo 

acadêmico, ela é evidenciada pela abstração, precisão, rigor lógico, caráter irrefutável, assim 

como o extenso campo de suas possíveis aplicações. Além disso, seus conceitos e seu caráter 
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abstrato são aplicados em muitas outras ciências e em inúmeros episódios do cotidiano. Como 

parte do dia a dia de todas as pessoas, a Matemática atende às exigências mais simples como 

contar, comparar, ordenar, classificar e operar sobre quantidades (D‟AMBRÓSIO, 1997; 

FONSECA, 2004). 

Ao elaborar uma proposta curricular de Matemática direcionada para o ensino de 

adultos da Terceira Idade, pouco ou não escolarizados, é preciso considerar que, assim como 

os outros sujeitos, eles enfrentam em seu cotidiano várias situações que exigem leitura de 

números, contagem e cálculos. Por esse motivo, Fonseca (2007) afirma que trabalhar o ensino 

de Matemática com base na memorização de regras ou técnicas para resolver problemas, 

centrado em conteúdos pouco significativos para os educandos, não privilegia o 

estabelecimento de uma conexão entre o saber matemático e a realidade desse aluno. 

Por sua vez, Knijnik (1997), Carraher et al. (2003) e Duarte (1986) apresentam outro 

aspecto. De acordo com os autores, é preciso considerar que os jovens e os adultos, no nosso 

caso os idosos, antes de entrarem no Instituto ABC, dominam noções matemáticas que foram 

aprendidas de maneira informal e intuitiva, principalmente as noções e habilidades que eles 

mais utilizam no dia a dia. Assim, ao (re)ingressarem na escola, eles buscam, por meio da 

“alfabetização matemática”, dominar o código escrito da Matemática Escolar. Sobre o 

assunto, Fonseca (2007) afirma: 

 

[...] ao se pensar o papel do ensino de Matemática na EJA, é preciso tomar 

em consideração que os alunos não vêm à escola apenas à procura da 

aquisição de um instrumental para uso imediato na vida diária... embora 

manifestem desejo de otimizá-las. Isso leva a conferir ao ensino de 

Matemática que se pretende ali processar um caráter de sistematização, de 

reelaboração e/ou alargamento de alguns conceitos, de desenvolvimento de 

algumas habilidades e mesmo treinamento de algumas técnicas requisitadas 

para o desempenho de atividades heurísticas e algorítmicas (p. 51, grifo da 

autora). 

 

De acordo com os entrevistados, os conhecimentos matemáticos escolares são 

necessários para uma vida melhor e socialmente mais valorizada. Neste estudo, vemos que 

“fazer conta no papel” é o conhecimento idealizado pelos alunos. Uma das conquistas de 

Maria, após ter tido contato com a Matemática ensinada no Instituto ABC, é que hoje, 

segundo ela: “[...] Eu já armo a conta no papel... As contas daqui de casa eu não faço no 

papel, faço tudo de cabeça. Quando eu vou no supermercado, eu faço a conta direitinho”. 

Assim como Maria, de acordo com Tereza, após aprender a Matemática Escolar: “[...] 

Muda tudo. Uma continha, porque a gente fazia mais na memória, não era na caneta, n‟é? E 
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hoje, não... Hoje a gente pega a caneta, o lápis e faz muito mais rápido, não precisa de ficar 

pensando tanto, n‟é?”. Trindade também faz “as continhas direitinho no papel”. Já Leonídia 

contou sua experiência antes de aprender a “fazer conta no papel”, como pode ser observado 

na transcrição a seguir: 

 

Leonídia: [...] Eu não sei como é que eu aprendi a trabalhar na máquina de 

tricô, porque eu sou boa em conta, viu? 

Pesquisadora: Para trabalhar com a máquina de tricô, a senhora fazia 

conta? 

Leonídia: Tem que fazer pra dividir, né? Dividir onde é gola, onde é 

manga, tudo, tem que ser tudo dividido em parte igual. 

Pesquisadora: E como a senhora aprendeu isso? 

Leonídia: Ah, eu aprendi, sabe? Eu ia contando nos dedos e marcando no 

papel e aprendi. Parece que Deus me deu a luz, viu?... Sempre trabalhando 

e contando. E fazia as contas tudo de cabeça. Tinha hora que eu punha uma 

das crianças pra escrever pra mim... Eu sei fazer qualquer conta que você 

me pedir, assim, na cabeça eu sei fazer. Ninguém me passa pra trás em 

conta, não... 

Pesquisadora: Como não tinha estudado, a senhora também não sabia ler? 

Leonídia: Mas eu sabia fazer as contas. 

Pesquisadora: Alguém te ensinou? 

Leonídia: Eu aprendi pela cabeça mesmo. Eu aprendi contando nos dedos... 

Nas contas, eu já entrei lá, pergunta ela [a professora] pra você ver, eles já 

não me passavam pra trás nas contas não. Eu só não sabia fazer era no 

lápis, sabe?... Porque você quer fazer ela na cabeça, você não sabe fazer no 

lápis. Agora eu estou aprendendo a fazer no lápis. Já sei armar umas 

[contas], já (grifos nossos). 
 

Mesmo não sabendo ler, Leonídia já sabia fazer contas, medir, calcular e somar devido 

à sua profissão de costureira. Mas somente agora, estando no Instituto, é que ela está 

aprendendo o código escrito da Matemática. Já Raimundo não consegue utilizar a caneta para 

“fazer conta no papel”. Ele destaca: “[...] Minhas compras fica em 500 reais e eu só dou o 

dinheiro, porque cinco notas de 100 dá 500, n‟é? Estou falando com você. Eu não sei assim, 

na ponta da caneta não, mas na cabeça eu sei”. 

Dona Cecília disse que “na matemática está boa”, pois hoje consegue fazer as 

atividades propostas pela professora. Antigamente, “não sabia fazer conta e nem nada, só 

contava dinheiro”, mas agora já sabe. Na transcrição a seguir, ela conta sua experiência: 

 

Pesquisadora: Como a senhora fazia as contas com dinheiro? 

Dona Cecília: Eu contava só no dim dim. Comecei assim, a entregar doce 

pra fora. Aí, tinha que contar pra entregar as pessoas, tinha que contar o 

dinheiro tudo. Só contar o dinheiro, eu aprendi. 

Pesquisadora: Quando a senhora tinha que dar o troco para alguém, como 

fazia? 
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Dona Cecília: Eu dava direitinho, tudo na cabeça. Hoje, eu faço conta no 

papel. 

Pesquisadora: Depois que a senhora começou a aprender a Matemática 

ensinada na escola, mudou alguma coisa no seu dia a dia? 

Dona Cecília: Acho que muda, n‟é? Muda muita coisa. É tão bom a gente 

saber, n‟é?... Não é bom? Hoje quando eu vendo canudo eu faço a continha 

no papel. Às vezes, é conta de luz, de água, eu largo tudo no caderno e eu 

sei quanto que eu vou pagar lá em baixo [no banco] [risada]... Hoje, eu faço 

as contas no papel, porque essas contas eu não sabia fazer de cabeça, só 

contava dinheiro. Assim, pra saber quanto que eu tinha que dar, pra eles me 

entregar [o dinheiro], [eu] falava: „Dá tanto‟. No dinheiro, eu sabia contar, 

só. Agora que eu aprendi a fazer conta. Depois que eu aprendi a fazer conta 

ficou mais fácil, muito mais fácil, n‟é? É só pegar um lápis, uma caneta, 

armar a conta ali e fazer, soma e já está pronto (grifos nossos). 
 

Para Dona Cecília, aprender a fazer conta utilizando um lápis ou uma caneta ficou 

muito mais fácil. Já Idalina acha interessante o fato de nunca ter ido à escola, mas desde 

criança “sempre soube contar dinheiro e fazer conta de cabeça”. Segundo ela: “Ninguém 

nunca me passou pra trás”, e compartilha uma experiência sobre isso: 

 

Pesquisadora: Mas a senhora aprendeu tudo isso sozinha? 

Idalina: Na época, um rapaz, colega do meu pai, eu estava brincando e ele 

estava escrevendo no chão, ele me ensinava no chão. Naquela época, os 

dinheiros antigos, escrevendo os números... Eu só sei que ele ia escrevendo 

os números lá no chão e eu guardei e aprendi. Ninguém me passava pra trás 

com dinheiro... Meu marido trabalhava na siderúrgica, recebia em cheque e 

ele tinha um amigo que trocava cheque pra ele e o amigo dava o dinheiro 

faltando. Eu falei: „Está faltando dinheiro, está faltando dinheiro‟. Mas o 

meu marido não sabia contar dinheiro... Aí, depois um dia eu enfezei, 

porque faltou mais um pouquinho. Eu acho que pensou que a gente não 

sabia... Na época, eu tinha um, o meu genro era muito legal. Aí, ele passou a 

trocar o cheque pra mim no banco... Aí, o rapaz virou e falou assim: „Por 

que você não está dando o cheque mais pra eu trocar?‟ Eu falei: „Porque 

está faltando dinheiro‟. Sabe. Ele falou: „Você sabe contar dinheiro?‟ Eu 

falei: „Sabe, pensa que a gente não sabe. Eu principalmente sei contar 

dinheiro‟... O meu marido era um cara trabalhador, menina! Mas ele 

trabalhava e não fazia nada, ele não gastava dinheiro na rua, mas o 

dinheiro dele não dava, mas por quê? Eles passavam a perna nele, sabe? Aí, 

teve um dia que ele trabalhou, trabalhou a semana inteirinha e quando ele 

foi receber, faltou quatro dias... Aí, quando ele chegou em casa, me deu o 

dinheiro pra contar, eu falei: „Mas não dava só isso‟. Ele falou assim: „Dá‟. 

„Não dá‟. Eu fui lá na firma e falei com o chefe: „Está faltando quatro dias‟. 

Ele falou assim: „Não está‟. Eu falei: „Está‟. „Então, deve ter algum erro‟. 

Ele foi lá dentro [do escritório], o valor estava lá dentro guardadinho. Ele 

falou assim: „Uai, mas você nunca correu atrás do dinheiro do seu marido‟. 

Eu falei: „Mas agora eu estou correndo‟. Ele ia pagar conta na... Assim de 

armazém, eles cobravam a mais... Até que um dia, eu fiz pra ele [o marido] 

uma proposta, eu falei: „Ó, se você quiser deixar que eu tomo conta do seu 

dinheiro um ano, eu vou tomar conta do seu dinheiro um ano, se dentro de 

um ano eu não fazer nada com o dinheiro, eu te devolvo‟. Aí, ele concordou. 

Menina, dentro de um ano eu fiz tanta coisa, depois que eu devolvi o 
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dinheiro pra ele, ele não quis. Ele falou: „Você é uma contabilista muito 

boa. Pode ficar com o dinheiro e me dá só o que eu preciso‟. E por aí foi. Na 

conta, ninguém... Você vê, a reforma da minha casa, eu tenho que trocar 

esse piso que está podre, mas ninguém me passa pra trás mesmo. Nunca 

passou e agora é que não passa mesmo, n‟é? Se eu paguei alguém eu marco 

no papel, se eu dei 1.000 reais, se eu dei 500, se eu dei 600, eu marco 

direitinho no papel. E aí não tem erro... Então, graças a Deus, boba, 

ninguém me passa pra trás. 

 

Idalina ainda acrescentou em sua fala: “Só que a professora não entende é isso, 

porque a gente tem ela [a Matemática] na cabeça e na hora de passar pro caderno é difícil. 

Mas eu sempre tive cabeça boa pra conta”. Na verdade, essa fala apenas confirma o que 

Carraher et al. (2003) chamam de “ensino tradicional da Matemática”, em que não há 

referência ao conhecimento prévio dos alunos. Eles são tratados como se não soubessem os 

conteúdos que são ensinados na escola. Além disso, os autores sugerem aos educadores que 

cada um deve “buscar maneiras de usar em sala de aula o conhecimento matemático cotidiano 

de seus alunos; esse desafio, se aceito de fato, poderá revolucionar e, principalmente, tornar 

muito mais fascinante a aprendizagem matemática” (p. 12). 

Para a maioria dos alunos da Terceira Idade que foram entrevistados, matemática é 

“fazer contas e mais contas”, pois o principal, em alguns casos a única habilidade que 

dominam, mesmo antes de voltarem a frequentar o ambiente escolar e é reconhecida por eles 

como “matemática”, é saber efetuar operações aritméticas mentalmente. Para Barreto e 

Barreto (2008): 

 

Sabendo por que busca a escola, o adulto elege também seu conteúdo. 

Espera encontrar, lá, aulas de ler, escrever e falar bem. Além, é claro, das 

operações e técnicas aritméticas. Espera obter informações de um mundo 

distante do seu, marcado por nomenclaturas que ele considera próprias de 

quem sabe as coisas (p. 63). 

 

De todos os alunos entrevistados, nem todos “gostam” da aula de Matemática, pois 

possuem algumas dificuldades e acreditam ser essa a disciplina mais difícil da escola. Maria, 

por exemplo, disse “não gostar muito de Matemática”, porque fica “nervosa” quando 

começa a fazer as contas. Raimundo e Leonídia também não gostam muito de Matemática. 

Mas, mesmo não gostando, Leonídia admitiu que “eu sou melhor na Matemática pra fazer... 

Pra fazer, eu sou boa na Matemática, porque tudo o que eu faço na Matemática, se der um 

erro, é um ou dois”. Já Idalina, ao afirmar que não gosta da disciplina, acrescentou: “[...] Eu 

acho que a Matemática é a coisa mais difícil. Eu acho que ninguém gosta de Matemática. As 
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minhas meninas [filhas] nenhuma... Falava que era Matemática... O meu menino aqui, ele 

fica de recuperação só em Matemática, nas outras ele não fica... É mais difícil, mas eu faço”. 

Por outro lado, Tereza disse que sempre gostou de Matemática. Trindade e Cecília 

gostam da disciplina e gostam de fazer as operações. Vilmar é o único aluno entrevistado que 

disse gostar de Matemática, “porque na minha profissão, eu lidava muito com número, sabe? 

Então, eu gosto”. 

Ao descreverem a aula de Matemática, os alunos disseram que não existe um dia 

marcado para que a disciplina seja lecionada e aprendida, exceto Vilmar que está concluindo 

o Ensino Fundamental e as aulas acontecem todas as sextas-feiras. Os educandos apontaram 

que o professor explica a “matéria”; em seguida, “passa alguns exercícios de conta” ou 

alguns “problemas”, os “corrige no quadro” ou nas “carteiras” dos próprios alunos e, no 

final, ainda “passa tarefa”. 

Vilmar prefere fazer os exercícios em casa, porque, assim, tem mais tempo de 

“calcular o que precisa”. Segundo ele, “em casa é mais tranquilo”. Essa postura nos orienta 

a refletirmos sobre o ambiente da sala de aula que deveria proporcionar ao aluno, 

principalmente ao idoso, momentos de tranquilidade para que ele possa resolver as atividades 

e sanar suas dúvidas durante a aula. No entanto, essa tranquilidade tem a ver não apenas com 

o acontecimento na sala, mas também com o tempo próprio dos alunos. 

No entanto, percebe-se que, devido à inadequação do ambiente, especificamente para 

o público da Terceira Idade, eles acabam enxergando a sala de aula como um lugar 

desconfortável e se sentem constrangidos de estarem nela (FONSECA, 2007). Isso pode ser 

observado nas salas de aula da EJA, onde eles precisam conviver, se relacionar e aprender 

junto com adolescentes e jovens que possuem outros interesses ao buscar uma escolarização e 

que por isso veem a escola de uma maneira diferenciada, têm outro ritmo, outras atitudes e 

posturas que não condizem com o comportamento de um aluno da Terceira Idade. 

Idalina e Dona Cecília falaram que durante as aulas eles copiam os problemas no 

caderno para treinar a escrita. Já Trindade afirmou que, quando eles fazem algum exercício 

errado, eles apagam e “faz igual o da professora”. Ou seja, para eles, a aprendizagem está 

associada ao que o professor faz, mesmo que ele não tenha a “formação adequada” para 

lecionar a disciplina, como salientou Trindade. E, mesmo que encontrem a solução dos 

problemas, se o desenvolvimento dos exercícios não for igual ao da professora, eles acreditam 

que as atividades que eles fizeram estão completamente incorretas. 

Mesmo que alguns dos educandos idosos nunca tenham entrado em uma escola, isso 

não significa que eles não tenham nenhuma informação sobre ela. Ao serem (re)inseridos 
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nesse ambiente, que antes lhes fora negado por diversos fatores (trabalho, ausência de escolas, 

distância...), muitos já entram na escola sabendo como ela tradicionalmente ensina e quais são 

as atitudes necessárias para que possam aprender os conteúdos matemáticos que ali lhes são 

apresentados, e “fazer igual o da professora” é uma das informações que possuem.  

Para os alunos adultos, principalmente para os que estão na Terceira Idade, a 

aprendizagem está “centrada na ação do professor” que “usa alguns recursos como: 

explicações, correções, cópias, repetições...” para transmitir o conhecimento a eles. Além 

disso, acreditam que “devem prestar toda a atenção naquilo que o professor diz” (BARRETO; 

BARRETO, 2008, p. 63), principalmente quando estão resolvendo os exercícios de 

Matemática e lhes é exigido o máximo de concentração possível, como uma das alunas 

afirma: 

 

Dona Cecília: [...] E eu gosto de fazer é sozinha, se tiver errado eu mostro 

pra ela [a professora], ela corrige tudo. Se tiver errado ela vem e fala assim: 

„Essas duas está errado‟. Às vezes, ela me chama, eu vou onde ela está, ela 

fala: „Essas duas está errado...‟ Tem hora que a gente esquenta a cabeça, 

n‟é?... Com conta, entendeu?... Mas esquentar a cabeça, a gente tem que 

assim... Sentar num lugar e ficar fazendo direitinho, quietinho ali, aí dá tudo 

certo... Agora, quando eu estou fazendo conta, eu não gosto de conversar 

com ninguém, não. Eu gosto de ficar caladinha [risada]... Eu não converso 

com ninguém, porque senão, se eles ficar conversando lá, eles faz tudo 

errado, tem que ficar caladinho pra acertar... 

 

Ao serem perguntados sobre o que eles mais gostavam e o que menos gostavam na 

aula de Matemática, eles disseram gostar de tudo o que é ensinado pela professora. Porém, 

Maria e Idalina não gostam das contas “de diminuir e de multiplicar”. Idalina detesta as 

contas que “empresta um”. Ou seja, ela não gosta da subtração. Mas segundo a aprendiz, “dá 

pra sair”, ou seja, é possível solucionar as atividades. Apenas Vilmar, por estar em uma série 

mais adiantada que os demais alunos, disse não gostar de exercícios que envolvem raiz 

quadrada. 

Por outro lado, Trindade e Leonídia disseram gostar de “montar as continhas”. Maria 

prefere as contas “de somar” e os “problemas”, pois assim pode treinar a escrita no caderno 

ao copiar o problema. Ou seja, para a aprendiz, é mais importante treinar o código escrito 

tanto em Matemática quanto em Português do que solucionar as atividades. Idalina também 

reforça essa ideia ao dizer que gosta de “passar os problemas para o caderno para treinar a 

escrita”. 

Assim, ao falarem que gostam de fazer “as continhas” na aula de Matemática e de 

“copiar os problemas no caderno”, os alunos valorizam e acreditam que a única maneira de 
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aprender seria fazendo as atividades de forma mecânica e repetidamente. Barreto e Barreto 

(2008, p. 64) criticam a existência de uma “crença cega” no discurso do “poder da repetição”, 

em que os alunos acreditam que só conseguirão assimilar o que lhes é ensinado se repetirem 

várias vezes os conteúdos escolares que estão aprendendo. E é na aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos que esse discurso é ainda mais valorizado. 

Mas no nosso caso, a repetição assume um papel importante no papel da 

aprendizagem. Sem contar a satisfação e o prazer que os alunos sentem ao resolver as contas 

repetidas vezes e corretamente, como pode ser observado a seguir: 

 

Pesquisadora: O que a senhora acha de fazer conta no papel? 

Dona Cecília: Tem as minhas contas que eu fiz aqui. Então, pra você ver, 

está tudo „c‟ que a professora me dá... 

 

*** 

 

Pesquisadora: Depois ela corrige o exercício? 

Leonídia: Corrige, quando ela dá „c‟ no meu trabalho eu fico toda 

satisfeita, toda entusiasmada... Não fica?... Quando dá certinho é uma 

beleza pra gente, n‟é? 

Pesquisadora: Mas ela pede pra vocês fazerem as contas no quadro? 

Leonídia: Não, nós faz as contas na folha de caderno mesmo e ela corrige 

na mesa [indo na carteira de cada aluno]. É uma beleza quando põe tudo „c‟, 

n‟é? Eu fico muito feliz e mostro pra todo mundo. 

 

*** 

 

Maria: Mas se ela me der pra fazer eu faço... Ganho „c‟, tenho bastante „c‟ 

nas minhas continhas... 

 

*** 

 

Idalina: [...] Pode ver, eu tenho as folhas que eu tenho aqui, tudo ela dá o 

„c‟ direitinho pra gente. A gente faz direitinho, sim... 

 

A satisfação por terem resolvido os exercícios corretamente é resultado da necessidade 

de aprovação pública, pois são estimulados a fazerem as atividades repetidas vezes até 

encontrarem os resultados corretos. Caso a solução encontrada pelos alunos esteja errada, 

durante a correção eles copiam “igual ao da professora”, sem ao menos, em muitos casos, 

compreenderem e construírem o raciocínio adequado para as atividades que são propostas. 

Por entendermos a aprendizagem como um processo de (re)construção do 

conhecimento numa perspectiva dialógica, a dinâmica de memorização dos processos 

mecânicos utilizados em salas de aula não é uma das melhores estratégias para desenvolver o 

pensamento crítico e emancipador do aluno, principalmente do idoso, nem tampouco sugere a 
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efetiva aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Na verdade, a valorização desses processos 

mecânicos nada mais é do que a ideia de “transferência do conhecimento” tão criticada por 

Freire (1987), que a define da seguinte maneira: 

 

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o educador é 

o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; os 

educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 

que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os 

disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, 

os que seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que 

têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador; o educador escolhe o 

conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se 

acomodam a ele; o educador identifica a autoridade do saber com sua 

autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; 

estes devem adaptar-se às determinações daquele; o educador é o sujeito do 

processo; os educandos, meros objetos (p. 59). 

 

Uma prática pedagógica fundada em atividades repetitivas e sem significados, 

descontextualizados e infantilizados, com predomínio de exercícios mecânicos reproduzem 

uma Matemática que ao público idoso da EJA apresenta-se como difícil de aprender e 

contribui para a manutenção do estigma de que a Matemática é para pessoas “inteligentes”. 

Vale acrescentar ainda que os sujeitos que vivem experiências negativas com a Matemática 

ficam predispostos a não aprendê-la. Mecanizar os procedimentos escolares torna-se 

insuficiente para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, pois é necessário que 

os educandos, além de dominarem tais procedimentos, possam relacioná-los com as práticas 

não-escolares, reafirmando a importância do uso dos conhecimentos que são sistematizados 

na prática social, como Soares (1986) mostra. 

Nós defendemos que é necessário levar em consideração quem são os sujeitos que 

estão aprendendo a Matemática, que idade têm, com que propósitos procuram a escola e seus 

sentimentos diante do ato de aprendê-la. É que eles não podem mais ser envergonhados nem 

se envergonharem. Mas também acreditamos que não se trata só de uma questão de “método”, 

mas também de uma consciência política de quem é o sujeito que se apresenta para a prática 

educativa. Aqui, somar é sempre melhor do que dividir. 

Dona Cecília também “gosta de todas as contas” e ainda acrescenta: “[...] Só alguma 

[conta] que ela ainda não deu, que a gente... Mas tem que aprender, n‟é?... O que ela [a 

professora] dá eu gosto de tudo. A pessoa é que tem que aprender, n‟é?” Ao afirmar que a 

pessoa “tem” que aprender o que é ensinado pela professora, a aluna devota a 
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responsabilidade da aprendizagem apenas para si, como se ele fosse a única pessoa capaz de 

zelar por sua aprendizagem. 

Não queremos de maneira nenhuma desmerecer ou menosprezar o interesse dos alunos 

ou ainda eximi-los de suas responsabilidades enquanto aprendizes. No entanto, eles não são os 

únicos responsáveis pela aprendizagem, pelo sucesso ou pelo fracasso em Matemática. De 

fato, Dona Cecília ecoa um dos discursos que são veiculados por educadores e pelas 

instituições escolares, sem ao menos levar em consideração os “aspectos sociais, culturais, 

didáticos, ou mesmo de linguagem ou da natureza do conhecimento matemático como 

eventuais responsáveis por obstáculos no seu aprendizado” (FONSECA, 2007, p. 21). 

Idalina, ao ser perguntada sobre o que mais gostava de fazer na aula de Matemática, 

disse: “Eu gosto da [conta] mais fácil [risada]... A mais facinha, aquela que não precisa da 

gente estar olhando tabuada, aquela que vai um mais um, dois, dois mais dois, quatro, essas 

mais facinha eu sei, é o que eu gosto, mas já estou pegando as mais difícil...”. A aprendiz não 

gosta de utilizar a tabuada. Segundo ela, “nem tudo também a gente pode copiar, a gente tem 

que, n‟é?... Fazer da cabeça da gente”. 

Dona Cecília também não utiliza a tabuada e faz todas as contas “de cabeça”. O 

professor de Vilmar não gosta que os alunos a utilizem durante a aula, mas incentiva-os a 

memorizá-la. Mas segundo o aprendiz, isso “não é muito bom”. Leonídia disse que faz as 

contas “tudo na mão”, não sabe a tabuada “de cor” e por isso não gosta de utilizá-la. Ela 

afirmou: 

 

Na cabeça, eu faço ela num minuto, n‟é? No papel, demora. Porque na 

cabeça é mais fácil do que você tirar na tabuada, porque na tabuada você 

fica toda a vida pra você fazer a conta e eu faço a conta depressa. Eu sou a 

primeira que acaba a conta e não uso tabuada, mas eu penso muito na 

cabeça. 

 

Leonídia faz uma crítica ao uso da tabuada, pois gasta muito tempo para fazer as 

contas quando a utiliza. A partir dessa consideração, poderíamos repensar, enquanto 

educadores matemáticos, sobre o uso desse instrumento durante a aula de Matemática, 

principalmente quando o público a ser ensinado são pessoas da Terceira Idade, para que a sua 

utilização não seja apenas um recurso desprovido de significado e que, ao invés de facilitar 

seja um dificultador no processo de aprendizagem. 

Maria acrescentou a crítica feita por Leonídia ao mostrar a inadequação do material 

pedagógico para a pessoa idosa e ao fazer a seguinte consideração: “[...] mas a tabuada tem 

que ser as letras maiores, porque pra mim é meio ruim, é meio difícil pra vista. No claro, 
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assim, dá pra eu ver bem mesmo, mas quando está mais fechado o tempo, é mais difícil. 

Quando eu uso a tabuada, fica mais fácil, mas quando está mais claro o tempo”. Ou seja, ela 

reafirma que a tabuada é capaz de auxiliá-la em Matemática. Mas, ao mesmo tempo, a forma 

como esse material é confeccionado e vendido no mercado acaba excluindo-a novamente do 

sistema escolar, já que tem dificuldades para enxergar letras e números menores. 

Outro destaque que observamos no gosto dos alunos pela aula de Matemática está na 

fala de Vilmar ao falar de sua preferência pela porcentagem, pois ele a utiliza no dia a dia. De 

acordo com Vera Masagão Ribeiro (1997), o ensino de Matemática deveria incorporar em seu 

currículo procedimentos e atitudes matemáticas que são construídos e desenvolvidos durante 

as vivências dos alunos, que entram na escola “carregados” de experiências pessoais e 

profissionais que integram sua “bagagem cultural”.  

Assim, Juliana Batista Faria (2007) considera relevante “incorporar à Educação 

Matemática os conhecimentos construídos e/ou adquiridos nas leituras que os jovens e os 

adultos fazem do mundo e de sua própria ação nele” (p. 30). Segundo Fonseca (2007), essa 

incorporação é um dos esforços capaz de dar sentido ao ensinar e aprender Matemática na 

EJA, ao dar certo sentido à Matemática, a fim de torná-la útil para que o aluno possa 

expressar sua realidade. 

Apoiadas no pensamento do filósofo Michel Foucault de Ludwing Wittgnstein, 

Knijnik et al. (2012) analisam que no enunciado “é importante trazer a realidade do aluno 

para as aulas de Matemática” que está presente no discurso da Educação Matemática. Na 

verdade, muitos dos discursos eurocêntricos
48

 da Matemática Acadêmica e da Matemática 

Escolar têm circulado repetidas vezes e têm sido reativados como “verdades” e “essas 

verdades nos impedem, muitas vezes, de vê-las e percebê-las de forma diferente” (p. 59).  

Entre esses discursos, estão aqueles que, recorrentemente, são proferidos por alunos, 

professores e pesquisadores da EJA, sem ao menos serem questionados. Questionamentos a 

esses discursos têm, entretanto, encontrado repercussão e têm sido trabalhados no campo da 

Etnomatemática. 

Para as autoras, ao refletirem sobre esses enunciados, não existe a “pretensão de 

questionar sua validade ou de substituí-los por outros mais adequados”. A intenção é 

“problematizá-los”, a fim de “evidenciar seu caráter contingente e arbitrário e, dessa forma, 

                                                 
48

 Knijnik et al. (2012) problematizam os seguintes discursos eurocêntricos: “É importante trazer a „realidade‟ do 

aluno”, “Trazer a „realidade‟ do aluno para as aulas de Matemática é importante para transformar socialmente o 

mundo”, “Trazer a „realidade‟ do aluno possibilita dar significado aos conteúdos matemáticos, suscitando o 

interesse pela aprendizagem”, “É importante usar materiais concretos” e “A Matemática está em todo lugar!” 
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continuar a refletir sobre questões educacionais, em particular aquelas mais estreitamente 

vinculadas à área da Matemática” (KNIJNIK et al., 2012, p. 62). 

Ao analisar tal enunciado, elas observaram que legitimar as “diferentes Matemáticas” 

e construir significados para a Matemática Escolar são as diferentes lógicas que estão 

interiorizadas na importância de trazer a realidade do aluno para a aula de Matemática. Existe 

uma necessidade de estabelecer um vínculo entre a Matemática Escolar e a vida cotidiana. 

Afinal, mesmo que os alunos não tenham sido alfabetizados, ao entrarem na escola, eles já 

possuem conhecimentos e “modos de matematicar” aprendidos durante suas vivências e que 

em alguns casos se distanciam dos modos escolares (KNIJNIK et al., 2012, p. 62). 

Essa utilização da Matemática do/no dia a dia pode ser ilustrada por meio das falas dos 

alunos entrevistados, quando foram perguntados sobre: “Se algum neto ou alguma criança lhe 

perguntasse: por que na escola existe aula de Matemática e eu tenho que participar? O que 

o(a) senhor(a) responderia?”: 

 

Trindade: Uai, eu ia falar com ele que é a mais precisada... Porque é, uai. 

Porque ele tem que saber fazer conta, n‟é? Porque vai mexer num serviço, 

numa coisa, entrar numa loja, tem que saber fazer conta direitinho, n‟é?... 

 

*** 

 

Raimundo: Eu ia falar pra ela: „Você sabendo Matemática, às vezes você 

chega num lugar e o povo não te passa pra trás, n‟é? Porque se não ele te 

passa pra trás, você não sabe nada!‟ 

 

*** 

 

Vilmar: É, bom, o motivo... Como é que eu responderia?... Porque a 

Matemática faz parte, entendeu? Ela faz parte do nosso cotidiano, tudo 

agora é na base de números, entendeu? Você pega o computador, 

calculadora, tudo você tem que calcular. Então, é preciso que a pessoa 

esteja atualizada em Matemática, n‟é? Porque sem a matemática é difícil, 

n‟é? Igual eu acabei de dizer, se eu tivesse bem atualizado em Matemática, 

eu teria melhorado mais ainda a minha situação no trabalho, eu poderia ter 

sido promovido. Então, é muito importante a pessoa estudar Matemática. 

 

*** 

 

Cecília: Uai, tem que participar pra aprender, n‟é? Se não participar vai 

aprender como? Não tem como, n‟é? Quando ele arrumar um serviço, ele 

não sabe nem fazer uma conta. Vai receber um dinheiro e não sabe se não 

aprender, n‟é?... Não é mesmo? 

 

Idalina afirmou que é justamente a necessidade de utilizar a Matemática no dia a dia o 

motivo que a faz aprender os conteúdos de tal disciplina na sala de aula: 
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Idalina: A gente, é vontade... Aprender a Matemática é muito bom pra você 

chegar num lugar assim e saber que ninguém te passa pra trás. Você chegar 

num banco, você vai receber, você vai fazer um depósito, você vai retirar 

[dinheiro], a Matemática ajuda muito. Porque, por exemplo, você vai fazer 

uma retirada, uma pequena retirada, se você não souber a Matemática ali 

pra você retirar, você não vai saber conferir o dinheiro direitinho, n‟é? 

Você não vai saber, por exemplo, essas mudanças de nota também, n‟é? Os 

números também, tudo... Eu acho que tudo faz parte da Matemática, não 

faz? 

 

Além de apontar alguns dos lugares em que a Matemática pode ser utilizada, Idalina 

traz a seguinte afirmação: “tudo faz parte da Matemática”. E, assim como Idalina, Tereza 

também disse que “a Matemática está presente [em todo lugar], o Português está presente e 

as outras coisas a mais que a gente não teve a oportunidade de aprender...”, ilustrando, dessa 

maneira, outro enunciado problematizado por Knijnik et al. (2012) de que “a Matemática está 

em todo lugar!”  

Esse enunciado representa a legitimação da posição de “superioridade” que é dada a 

essa disciplina (AUAREK, 2000). É um dos conceitos interiorizados pela sociedade atual 

sobre a universalidade da Matemática, que entra em confronto com os estudos 

etnomatemáticos (D‟AMBRÓSIO, 1997).  

 

Assim, a perspectiva etnomatemática, ao estabelecer estreitos vínculos entre 

matemática e cultura, opõe-se às visões tradicionais da ciência, com suas 

características de homogeneidade e universalidade, enfatizando não só que a 

matemática é uma construção social, mas, mais que isto, que tal construção 

se dá em um terreno minado pela disputa política em torno do que vai ser 

considerado matemática, o que vai ser considerado o modo legítimo de 

raciocinar e, portanto, quais grupos são os que têm legitimidade para 

produzir ciência. A etnomatemática desloca seu foco de atenção de questões 

eminentemente psicológicas e epistemológicas que têm sido 

tradicionalmente objeto de estudo na educação matemática. Olha para esta 

área com um novo olhar, vendo-a como um campo do currículo também 

implicado na construção de subjetividades, produzidas não em um terreno 

neutro e desinteressado, mas, ao contrário, em um terreno onde certos grupos 

acabam por impor o seu modo de raciocinar, a sua matemática como a única 

forma possível de pensar o mundo matematicamente. Outros modos de lidar 

com o social acabam por ser „naturalmente‟ desprezados, em uma operação 

que oculta as relações de poder envolvidas nesses processos de 

deslegitimação (KNIJNIK, 1997, p. 39, aspas da autora). 

 

Reconhecer o educando, com destaque para o idoso, como um ser subjetivo, ativo, 

autônomo e ao mesmo tempo cultural, capaz de construir seus próprios recursos de 

“matematicar” é apontado por Fonseca (2007) como outro esforço capaz de dar sentido ao 
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ensinar e aprender Matemática na EJA. Isso não significa que o ensino dos conteúdos 

acadêmicos deverá partir do saber cultural dos educandos para que eles se sintam valorizados; 

ou seja, não se trata de glorificar os saberes dos educandos. 

Por outro lado, não é necessário que haja uma posição, a partir de uma perspectiva 

legitimista, que credencia à Matemática acadêmica a narrativa de ser uma disciplina 

“referência” para todas as outras (CABRAL, 2007). De fato, é necessário que aconteça uma 

articulação entre essas duas perspectivas. Mas para que isso ocorra, 

 

[...] é necessário que se construa um ambiente efetivamente democrático na 

sala de aula, onde os alunos possam se expressar, dando opiniões e 

explicitando saberes, questionamentos e significados que acumularam em 

suas trajetórias, mas que também permita o acesso ao saber socialmente 

valorizado, não como a expressão do termo final de uma evolução, mas 

como uma das possibilidades de leitura e organização do mundo (CABRAL, 

2007, p. 29). 

 

É a partir dessa articulação que Fonseca (2007) propõe a inclusão da “história” na 

abordagem da Matemática Escolar durante a construção do sentido do ensinar e aprender 

Matemática na sala de aula. “É a história que se infiltra na constituição de significados da 

Matemática, obrigando a uma redefinição conceitual nos modos de propor, realizar e analisar 

as práticas pedagógicas” (p. 83). 

A partir das análises construídas, observamos que a necessidade de aquisição da 

Matemática Escolar ou Acadêmica é uma circunstância atuante que leva os alunos da Terceira 

Idade a frequentarem e a permanecerem na aula de Matemática. Mesmo diante das 

dificuldades, do que gostam e não gostam de fazer na disciplina, de como é a metodologia da 

aula, das atividades mecânicas e repetitivas e da falta de articulação entre a Matemática 

Acadêmica e o cotidiano, para os idosos existe a necessidade de aprender Matemática para 

aplicá-la em diferentes situações do dia a dia, que exigem tal conhecimento. 

 

É preciso destacar, entretanto, que um componente forte da geração dessa 

necessidade é justamente o anseio por dominar conceitos e procedimentos da 

Matemática, dada a frequência (e urgência) com que situações da vida 

pessoal, social e profissional demandam avaliações e tomadas de decisão 

para as quais o instrumental matemático traria uma contribuição relevante, 

fornecendo informações, oferecendo modelos ou compartilhando posturas 

para a composição dos critérios (FONSECA, 1999b, p. 32). 

 

No entanto, mesmo diante da necessidade e do desejo da aquisição dos conteúdos 

escolares, voltar à escola e aprender a Matemática, em muitos momentos, para os idosos, são 
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momentos que exigem superação; superação das dificuldades, dos medos e do “pavor” 

causado pela disciplina. E são essas reações e sentimentos que também levam os alunos a 

permanecerem na aula e a aprenderem os conteúdos, como veremos a seguir.  

 

4.2.2 Lugar de superação das dificuldades, dos medos e do “pavor” causado pela 

Matemática 

 

Mesmo que haja uma busca pela aquisição da Matemática Escolar, a aula de 

Matemática também representa um lugar de superação para os alunos da Terceira Idade. Sem 

contar que também é capaz de revelar sensações, sentimentos, recordações e analogias, 

fantasias, desejos e sonhos (FONSECA, 1999a) dos educandos e não apenas os conceitos e 

lógicas estritamente matemáticos. 

É por intermédio dessas sensações e sentimentos, conectados à superação das 

dificuldades, descritas pelos idosos entrevistados, que delineamos outra circunstância atuante 

capaz de levar os alunos a frequentarem e a participarem da aula de Matemática no Instituto 

ABC: a superação das dificuldades, dos medos e do “pavor” causado pela Matemática. 

Boa parte dos educandos da Terceira Idade que são atendidos pelo Instituto ABC 

vivencia dificuldades durante a aprendizagem da Matemática. O que já era de se esperar, pois, 

de acordo com Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca, Maria Laura Magalhães Gomes e 

Maria da Penha Lopes (2007), mesmo que esses alunos sejam detentores de uma 

“matematicidade” própria, há uma precariedade em relação ao domínio dos conhecimentos e 

procedimentos elementares, próprios da cultura matemática que é socialmente valorizada. 

Os adjetivos “difícil”, “complicada” e “impossível”, que, geralmente são atribuídos a 

essa disciplina, aparecem nas falas dos alunos. Ao se falar nas facilidades e dificuldades dos 

alunos nas aulas de Matemática, contemplamos dois pontos de vista: o dos professores e o dos 

educandos. 

De um lado, por intermédio dos dados coletados, aparecem os professores que 

trabalham no Instituto ABC ensinando Matemática, descritos no segundo capítulo deste 

trabalho. Perguntamos aos docentes quais são os fatores que facilitam e dificultam a 

aprendizagem dos alunos nessa disciplina.  

A experiência vivenciada fora do ambiente escolar foi o fator facilitador mais elencado 

pelos professores. Obtivemos as seguintes respostas: “O que eles já trazem como experiência 

da vida de cada um”, “A experiência trazida de casa pelos alunos”, “O fato de eles 

conviverem com a Matemática no dia a dia. Por exemplo, na culinária, trabalhando com 
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pesos e medidas” e “Atividades que exemplifiquem situações cotidianas como contas de água 

e luz, dinheiro, horas, entre outros conteúdos que fazem parte do mundo ao nosso redor”. 

Afirmações como essas realçam as atividades cotidianas como parte essencial, 

segundo os professores, para que os educandos idosos possam assimilar os conteúdos 

matemáticos escolares. Acerca desse fator, Fonseca (2007) sustenta que os conteúdos 

matemáticos podem auxiliar os alunos durante a resolução de problemas do cotidiano. 

Todavia, em muitos momentos é tensa a relação entre Matemática Escolar e Matemática do 

cotidiano. 

Outro fator apontado pelos docentes, facilitador da aprendizagem das pessoas da 

Terceira Idade, está relacionado à metodologia utilizada durante as aulas de Matemática. 

Respostas como “material concreto, jogos”, “material pedagógico” e “trabalho com 

tampinhas e palitos para facilitar a memorização” mostram que determinados materiais 

auxiliam no processo de acomodação e assimilação dos conteúdos matemáticos de acordo 

com os educadores. 

Trabalhar com “material concreto” é outra “verdade” problematizada por Knijnik et al. 

(2012). Os educadores da pesquisa realizada por Gelsa Knijnik, Fernanda Wanderer e Claudia 

Galvan Duarte (2010) afirmaram que utilizar material concreto dentro da sala de aula facilita 

a aprendizagem dos alunos e consequentemente traz melhores resultados. Além disso, o 

material utilizado pode ser bastante diversificado. Podem ser utilizadas “sementes, britas, 

tampinhas, material dourado, pedrinhas, pauzinhos, ábacos, palitinhos e outros” (KNIJNIK; 

WANDERER, 2007). 

Fazer uso do material concreto durante as aulas, na EJA, é uma “verdade” sustentada, 

a fim de suprir as dificuldades de aprendizagem daqueles que são considerados pela 

instituição escolar “como não aprendentes, atrasados no desenvolvimento do raciocínio 

lógico, na aprendizagem dos conceitos. São suas dificuldades que fariam com que a 

professora tenha que partir pro material concreto” (KNIJNIK et al., 2012, p. 77).  

Todavia, mesmo que haja a necessidade de utilizar o material concreto com alunos 

adultos, durante o ensino e aprendizagem da Matemática, é necessário que seu uso seja 

contextualizado e que seus objetivos possam atender às demandas da vida adulta. E não ser 

apenas um recurso metodológico vazio de significado ou, ainda, ser trabalhado da mesma 

maneira como é feito na Educação Infantil, que tem outras especificidades, demandas e 

objetivos. 

Apenas um dos professores concordou com o fundador do Instituto ABC ao afirmar 

que “o fator que facilita é a boa vontade, a forma de interesse contínuo”. Luciano ressalta 
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que, mesmo diante das dificuldades e limitações encaradas pelos alunos, “a vontade supera 

tudo, a vontade sobrepõe todas as barreiras”. Ou seja, ao serem (re)inseridos na escola, os 

discentes demonstram interesse em aprender tudo o que lhes fora negado anteriormente, 

levando-os à superação dos desafios em que anteriormente fracassavam. 

Comprovamos esse fator com a fala dos alunos entrevistados. Leonídia afirmou que 

“É a vontade de aprender tudo” e a “força de vontade” que a fazem aprender Matemática. Já 

Raimundo e Maria aprendem devido ao “interesse” que possuem na disciplina. De acordo 

com Maria, o “esforço que tem que ter” também gera uma facilidade maior durante a 

aprendizagem dos conteúdos. 

Sobre os fatores que dificultam a aprendizagem, o fator idade foi destacado por grande 

parte dos docentes. Muitos alunos com a idade avançada apresentam vários problemas de 

saúde, como debilidades físicas, deficiências visuais, esquecimento em relação ao que 

aprendem nas aulas, além do cansaço físico constante em pessoas acima de 60 anos de idade. 

Os professores declararam: “O que dificulta é a memorização. Eles esquecem os fatos e 

confundem os números” e “O esquecimento. Eles esquecem com muita facilidade. Tem que 

estar sempre recordando”. Luciano também afirmou: “[...] às vezes, é um problema no 

joelho, é um problema na perna, enfim, só que a vontade realmente faz eles superarem 

qualquer obstáculo”. 

Outro empecilho na aprendizagem da Matemática está relacionado aos “preconceitos 

trazidos da infância escolar” pelos alunos que tiveram acesso à escola nesse período. Na 

verdade, esse preconceito apontado é uma construção cognitiva a partir das experiências 

concretas que eles e outros têm do contato com o ensino de Matemática. Muitos não associam 

o que aprenderam em Matemática com o que é ensinado atualmente na escola, sem contar que 

“eles já trazem para dentro da sala de aula que a Matemática é difícil”, como afirma um dos 

professores que respondeu ao questionário. 

Ao relacionar a associação estabelecida pelos alunos a respeito da Matemática “da 

infância” e a Matemática “atual”, com o uso das tecnologias, um dos professores afirmou 

que o fator dificultador está relacionado “às tecnologias e ao modo de ensinar aos alunos. 

Eles aprenderam e vivenciaram [a Matemática na infância] de uma maneira e hoje mudaram-

se algumas maneiras. Com isso, eles apresentam muitas dificuldades”. 

“Preconceitos vivenciados na família e por membros da sociedade que não enxergam a 

importância da Educação na vida das pessoas” somam-se aos fatores que dificultam a 

aprendizagem dos alunos da Terceira Idade em Matemática. Mesmo diante de todos os fatores 

citados, Palacios (1995) sustenta que as pessoas mais velhas são capazes de aprender, mas a 
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“falta de motivação, a baixa autoestima, as expectativas escolares prévias desagradáveis ou a 

pouca familiaridade com o sistema educacional atual” (p. 397) podem levá-los a terem 

dificuldades durante o processo da aprendizagem escolar. 

Já os alunos, de maneira geral, sentem dificuldade em conteúdos específicos da 

Matemática, como “conta de vai um”, “empresta um” e “raiz quadrada”. Entretanto, para 

Vilmar, as dificuldades em Matemática são sinônimas de superação, desafios que precisam 

ser enfrentados com determinação, como a manifestação a seguir mostra: 

 

Eu aprendi que o seguinte, você não pode desanimar nunca e eu não 

desanimo mesmo não. Às vezes, alguma coisa assim, meio difícil, 

complicada, eu dou um tempo e depois volto a fazer aquela mesma coisa até 

conseguir, tem que ter determinação, porque muitas das vezes eu perdia 

trabalho por causa disso: „Ah, está difícil!‟ Eu largava pra lá e não é desse 

jeito. Então, hoje está difícil, é aí que eu vou em cima mesmo pra conseguir. 

Então, eu aprendi muita coisa sobre isso. 

 

Por outro lado, nem todos os alunos têm esse mesmo sentimento de superação. Pelo 

contrário, observamos nos desabafos dos educandos entrevistados alguns medos e traumas 

relacionados à Matemática Escolar, frutos de experiências pessoais, nem sempre agradáveis, 

como alunos de Matemática ou simplesmente como sujeitos influenciados pelos discursos 

presentes na sociedade atual de que a Matemática é “difícil” e poucos conseguem 

compreendê-la. Segundo Fonseca (1999a), essas sensações e sentimentos que emanam em nós 

diante da Matemática 

 

[...] têm sua origem na concepção de Matemática ou nos sentimentos em 

relação a ela, que se formam em nós, graças às influências da e sobre a nossa 

„experiência Matemática‟. Os mesmos alunos que os denunciam não 

encontram dificuldades em identificá-los e admiti-los: „aversão, traumas, 

aborrecimento, curiosidade, desafio, satisfação, denúncia, repulsa, afeição, 

utilidade, repúdio, paciência, persistência, dedicação, criatividade, interesse, 

valorização, corrupção, necessidade, familiaridade, aceitação, temor, 

rejeição, tranquilidade, neutralidade, avanço, seriedade, brincadeira, 

entusiasmo, liberdade (!), trabalho...‟ É um turbilhão de emoções (mescladas 

a estereótipos) que não nos permite negar que a lida com a Matemática possa 

carregar algo além do que seus aspectos „sintático‟, „semântico‟, ou 

„sociocultural‟ possam abarcar (p. 57). 

 

Esse tipo de relação entre a Matemática e as emoções pode ser verificado nas 

declarações dos alunos ao falarem sobre a Matemática e sobre os conteúdos da disciplina. 

Suas falas estão carregadas de emoções e significados. De acordo com Trindade, Maria e 
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Idalina, a Matemática causa tanto “pavor” nos alunos adultos que muitos não gostam da aula 

de Matemática: “tem muita gente que fala: Ih, credo! É ruim”.  

Maria acrescentou: “Ela [a professora] não avisa o dia que tem aula de Matemática... 

Ela não avisa, não. Nós já sabemos mais ou menos que é na quarta-feira. Aí, uns fala: „Ah, se 

eu soubesse que é Matemática, eu não vinha‟”. Idalina disse que, por achar a disciplina 

difícil, já aconselhou a professora: “[...] Eu já falei com ela, quando for Matemática avisa de 

véspera, porque eu não vou vir na aula, não. Ela pega a gente de surpresa [risada]...”. Na 

verdade, não é que Idalina não goste da aula de Matemática, mas, devido às dificuldades que 

possui para resolver as “contas”, a disciplina causa repulsa na aprendiz. 

Além da vontade de não querer ir às aulas, os idosos se sentem nervosos frente ao 

desafio de aprender Matemática. Maria fica nervosa em todas as aulas de Matemática. Ela 

afirmou: “A hora que ela [a professora] fala que é aula de Matemática, eu falo: „Nossa, e 

agora?‟ [risada]...”. Segundo a aprendiz, a dúvida dos outros colegas durante a resolução dos 

exercícios é as “continhas de multiplicar”. É o que a deixa mais preocupada. E acrescentou: 

“[...] a professora vai me dando umas contas, aquilo vai me dando um nervoso, assim, 

parece que a minha cabeça vai estourar. As colegas fica assim: „É isso assim? É quanto que 

dá?‟ Aquilo vai na cabeça da gente também, n‟é? Mas se ela me der pra fazer, eu faço...” 

Mesmo diante do temor, Maria se sente desafiada a aprender e a fazer todas as atividades que 

são propostas pela professora, já que a necessidade de aprender a Matemática Escolar é maior 

do que qualquer outro sentimento. 

Assim como Maria, Leonídia também ficava nervosa durante a aula. Em todas as aulas 

de Matemática, ela sentia um “calafrio”. De acordo com Leonídia:  

 

[...] ela não conta o dia que tem aula de Matemática, cada semana ela põe 

num dia, porque se não a gente falha, n‟é? [risada]... Aí, ela já não conta, 

cada vez ela faz num dia... Como é que você vai saber? Quando ela fala que 

é aula de Matemática, é igual eu te falo, me dá aquele calafrio, mas eu fico. 

Hoje, eu fiz as contas tudo, quando eu parei, você acredita que eu estava 

chorando, assim nas vistas? Porque eu tenho as minhas vistas fraca, boba! 

Eu acho que eu firmo ali [nos exercícios], pra não sair errado. 

 

Além do nervosismo e da ansiedade, Leonídia também sentiu a necessidade de 

resolver as atividades corretamente, a fim de não ser considerada uma aluna incapaz de 

compreender os conteúdos matemáticos. Essa necessidade é um reflexo do discurso presente e 

disseminado pela sociedade atual de que apenas uma pessoa “inteligente” é capaz de entender 

a Matemática Escolar e solucionar suas atividades. 
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Idalina também sente repulsa em relação à aula de Matemática, mas como todo desafio 

precisa ser enfrentado e toda dificuldade precisa ser superada, a aluna encara a disciplina 

como mais um obstáculo a ser vencido. Ela afirmou: 

 

[Quando a professora fala que é aula de Matemática] Eu falo assim: „Eu 

posso ir embora?‟ [risada]... Eu falo: „Dá pra ir pra casa?‟ Mas eu falo 

brincando. Não, boba! A gente enfrenta direitinho e sai bem, graças a Deus! 

Pode ver, eu tenho as folhas que eu tenho aqui, tudo ela dá o „c‟ direitinho 

pra gente. A gente faz direitinho, sim. Complica um cadinho, você esquenta 

um pouquinho a cabeça. Às vezes, dá pra ficar um pouquinho nervosa, mas 

não com ela [a Matemática], mas com a gente mesmo, n‟é? Assim... Mas a 

gente sai bem sim... 

 

Frente às manifestações dos educandos idosos de traumas, medos, surpresas, 

esperanças e repúdio em relação à Matemática, observamos que a escola não tem apenas 

como função transferir conhecimentos que são veiculados e valorizados pela sociedade. 

Todavia, ainda que os idosos não aprendam os conteúdos específicos da disciplina, eles estão 

conversando e encontrando com outras pessoas. Mesmo ficando nervosos, ansiosos e 

preocupados, é por meio dessa dialética que sobrevivem como companheiros, amigos, pessoas 

solidárias em um espaço de atuação humana, enfrentando dificuldades na aprendizagem da 

Matemática Escolar. Mas a escola de adultos idosos percebe pouco essas socializações 

necessárias.  

No entanto, é importante refletirmos sobre a metodologia que tem sido utilizada 

durante as aulas de Matemática, sobre como a disciplina tem sido direcionada para o público 

idoso, devido aos sentimentos e às sensações presentes nas falas dos educandos da Terceira 

Idade. Caberia aos educadores, por meio do ensino da Matemática, não apenas causar 

sentimentos de “pavor” e traumas nos discentes, mas “promover uma abertura ao encontro de 

nós mesmos, dos outros e do sentido radical mais profundo de nossa existência” (FONSECA, 

1999a, p. 62). 

Concordamos com Fonseca (1991) ao apostar em um ensino de Matemática que não 

esteja focado em apenas depositar conteúdos escolares específicos nas pessoas, 

principalmente quando essas pessoas estão na Terceira Idade e possuem outros objetivos e 

metas ao (re)ingressarem na escola. 

 

Assumindo que o homem seja dotado de uma matematicidade, e que a 

Matemática seria, assim, um jeito de o homem sentir e pensar o mundo e 

expressar suas angústias e esperanças a respeito daquilo que ele é e do que 

pode ser, angústias e esperanças em relação ao mundo em que vivem e 
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atuam ele e seus semelhantes, estamos acreditando no ensino de Matemática 

como uma ocasião em que tais sentimentos e ideias possam emergir; estamos 

apostando num ensino de Matemática que se deixe invadir pelas evocações, 

permitindo que a Matemática, que se vai desvelando de forma evocativa, se 

entregue ao aluno como um momento e um espaço para conhecer ou 

vivenciar, trabalhar e compartilhar seus medos e seus sonhos; momento e 

espaço para conhecer ou vivenciar, trabalhar e compartilhar suas 

possibilidades de ser e estar no mundo (p. 80). 

 

Por sua vez, acreditamos que esse tipo de ensino, essa metodologia diferenciada só 

acontecerá se, como professores e educadores matemáticos, buscarmos uma relação mais 

íntima com o conhecimento matemático, não o vendo como uma “mera associação de termos 

a conceitos” (FONSECA, 2007, p. 57), mas como uma possibilidade mais ousada de 

exploração de novos caminhos que revele novos sentidos educativos para o ensino e 

aprendizagem da Matemática (FONSECA, 1999a). 

Esperamos que as circunstâncias atuantes analisadas, neste trabalho, “possam reanimar 

a motivação do nosso ensinar” Matemática, Português e as demais disciplinas, “conferindo-

lhes sinceridade e vitalidade, libertando-os da mediocridade de uma atividade na qual não se 

vislumbra o sentido” (FONSECA, 1999a, p. 63). 

Portanto, esperamos que os educadores estejam sensíveis aos anseios dos educandos 

idosos que buscam a escola como um ambiente de socialização, para aprender o que lhes fora 

negado anteriormente, melhorar suas qualidades de vida e enfrentar os desafios relacionados à 

velhice. São idosos que buscam, por meio da leitura, da escrita e da Matemática Escolar, a 

aquisição dos conhecimentos escolares legitimados pela sociedade e a superação de suas 

dificuldades, sejam elas na escrita, na leitura ou simplesmente nos cálculos e na resolução de 

problemas matemáticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e 

desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me 

de acabar; deveria inibir-me até de dar começo. Mas 

distraio-me e faço. O que consigo é um produto, em mim, 

não de uma aplicação de vontade, mas de uma cedência 

dela. Começo porque não tenho força para pensar; 

acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro 

é a minha cobardia. 

Fernando Pessoa (1982) 

 

Longe de dar por encerrada a problemática levantada nesta pesquisa, apresentamos, a 

seguir, as nossas considerações finais sobre o assunto. Essas considerações não têm a 

pretensão de esgotar a discussão aqui apresentada sobre a educação na vida de pessoas que 

estão na Terceira Idade. Pelo contrário, embora tenhamos que concluir este trabalho, 

gostaríamos que elas provocassem uma reflexão sobre os assuntos que foram tratados durante 

a construção desta dissertação. 

A pesquisa realizada tinha como indagação inicial saber como os alunos que estão na 

Terceira Idade, com idades acima de 60 anos, que frequentam o Instituto ABC, veem a aula 

de Matemática. No entanto, durante a produção, organização e análise dos dados, observamos 

que dirigir a “visão” dos alunos apenas para as aulas de Matemática acabaria restringindo a 

pesquisa e empobrecendo-a. Afinal, durante as entrevistas também obtivemos dados em 

relação a como esses mesmos alunos veem o próprio Instituto e o ensino e a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Assim, frente às falas dos alunos entrevistados, decidimos ampliar a 

pesquisa para saber como esses alunos veem o Instituto, a leitura e a escrita, durante as aulas 

de Português, e a Matemática Escolar. Acreditamos que, ao ouvir os sujeitos, durante a 

pesquisa, esses questionamentos foram esclarecidos. 

O Instituto ABC, localizado na cidade de Barroso, Minas Gerais, é uma Instituição que 

foi criada com a intenção de alfabetizar pessoas que não sabiam ler ou que não haviam 

completado os estudos. Com o passar dos anos, o Instituto expandiu e acabou recebendo 

novos professores e novos alunos, dentre eles alunos idosos. 

Inicialmente, partimos de algumas leituras de alguns referenciais teóricos, a fim de 

introduzirmos os principais temas que foram abordados nesta pesquisa, como: Educação na 

Terceira Idade, o que estamos chamando de “Terceira Idade”, e sobre a Alfabetização, ensino 

e aprendizagem da Matemática para pessoas que estão com idades acima de 60 anos. 
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Em seguida, descrevemos os procedimentos da pesquisa, bem como os instrumentos 

metodológicos utilizados para a realização deste trabalho. Além disso, elaboramos uma 

contextualização geral. Para isso, falamos da criação do Instituto ABC, caracterizamos os 

alunos que o frequentam e construímos um pequeno retrato da vida dos alunos que foram 

entrevistados, até que eles falassem sobre o que pensam da escola e dos conteúdos escolares. 

Ao analisarmos as entrevistas realizadas com Dona Cecília, Idalina, Leonídia, Maria, 

Raimundo, Tereza, Trindade e Vilmar, utilizamos o conceito, trabalhado por Portes et al. 

(2012), de “circunstâncias atuantes”, para compreender os diferentes “lugares” que o Instituto 

ABC tem para esses sujeitos que buscam uma escolarização durante o processo de 

envelhecimento.  

Para isso, construímos algumas circunstâncias que levaram os alunos idosos a não 

terem acesso à escolarização durante a “idade regular”. Um dos impedimentos citados pelos 

alunos foi a ausência de oportunidade escolar durante a infância e a adolescência devido à 

falta de escolas nas roças e de transporte público para levá-los até a escola mais próxima. 

Além disso, exercitar precocemente longas jornadas de trabalho e a relação desses alunos com 

seus familiares, como a necessidade de cuidar da casa e dos irmãos mais novos, no caso das 

mulheres, também bloquearam o acesso deles à escolarização. Esses impedimentos variaram 

de impedimentos estruturais a impedimentos pessoais, subjetivos. 

Durante a pesquisa, foi perceptível a falta que a escolarização fez na vida dos sujeitos 

da pesquisa. E, para ter melhores condições de vida, voltar para a escola tornou-se uma ação 

determinante. Mas, para isso, os alunos tiveram que voltar a estudar estando na Terceira 

Idade. Assim, identificamos as principais circunstâncias atuantes que levaram os idosos a 

voltarem para a escola depois de uma vida sem a escolarização. Identificamos a busca pela 

aprendizagem, pela socialização, por uma melhor qualidade de vida, para se sentir motivado, 

ter esperança e enfrentar os desafios relacionados à velhice como as principais circunstâncias 

identificadas no discurso dos alunos. 

A busca pela aprendizagem nos mostrou que, ao aprender, o aluno idoso é capaz de se 

descobrir e vivenciar novos e diferentes desafios, além de representar a conquista de um 

direito negado anteriormente. Daí, a necessidade da aquisição de tudo o que é ensinado pela 

escola, do conhecimento que é considerado, pela sociedade, como dominante e que os alunos 

que antes foram excluídos desejam adquirir. 

A busca pela socialização é outra circunstância atuante que identificamos nas falas dos 

alunos idosos. A pessoa da Terceira Idade possui o anseio de ter um lugar para que possa se 

socializar com outras pessoas e, assim, partilhar experiências e sonhos. Conviver com outras 
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pessoas e fazer novas amizades são atividades importantes para os idosos, pois, dessa 

maneira, se tornam mais ativos e juntos estabelecem novas relações entre si e entre a 

sociedade. 

Melhorar a qualidade de vida é outra busca dos educandos idosos. Por meio do 

Instituto, hoje eles são pessoas mais independentes, autônomas e possuem uma nova 

concepção de velhice. Vivem com uma autoestima mais elevada e se sentem mais saudáveis, 

pois a cada aula estão aperfeiçoando ainda mais a memória, e isso tem sido refletido nos 

grupos sociais em que eles estão inseridos. 

Mesmo estando na escola, os aprendizes da Terceira Idade vivenciam diversos 

conflitos que exigem deles a superação e o enfrentamento de obstáculos, sejam eles 

estruturais, profissionais ou até mesmo pessoais. Existe uma expectativa de um futuro melhor 

mesmo que para eles esse futuro seja abreviado devido à idade. Daí, pensar a necessidade de 

experiências que não são de massa, capazes de desenvolver as potencialidades dos alunos que 

estejam em um processo de envelhecimento. Assim, encontramos algumas circunstâncias que 

levam as pessoas da Terceira Idade a buscarem uma escolarização no Instituto ABC e a 

permanecerem nela. 

No entanto, os alunos se deparam com o desafio de aprender os conteúdos estritamente 

escolares, supervalorizados na sociedade em que vivemos, ou seja, eles se deparam com o 

ensino e a aprendizagem de Português e de Matemática. Em relação às aulas de Português, 

eles permanecem frequentando-as, pois, dessa forma, têm a oportunidade de aprender e 

adquirir a leitura e a escrita que são legitimadas socialmente. 

Já as aulas de Matemática trazem outras representações para os educandos da Terceira 

Idade, e isso os faz continuar frequentando a Instituição e, consequentemente, as aulas. Para 

eles, o Instituto é o lugar de aprenderem a Matemática exclusivamente escolar, mesmo que 

para isso tenham que superar as dificuldades, os medos e o “pavor” que é causado pela 

própria disciplina, devido à concepção de que apenas pessoas inteligentes, o bastante, são 

capazes de aprender e colocar em prática tal conhecimento. 

A partir dessas análises, levantamos a importância de ter um ensino voltado para 

pessoas da Terceira Idade, que não esteja preocupado em apenas depositar conteúdos 

especificamente escolares nos educandos, já que esses sujeitos, especificamente, possuem 

interesses e metas diferenciados ao voltarem para a escola.  

Os relatos apresentados no decorrer deste trabalho mostraram que a Educação na 

Terceira Idade vem promovendo nos alunos uma ampliação de aprendizagens e provocando 

mudanças em seus modos de ser, pensar e agir. O Instituto ABC configura a necessidade de 
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ofertas educacionais para o público idoso na sociedade brasileira, que foi historicamente uma 

sociedade excludente dos mais necessitados, daqueles que mais precisavam da escola. 

A oportunidade de participar do Instituto tem oferecido aos educandos a chance de 

acessarem instrumentos capazes de garantir-lhes uma compreensão maior do mundo e uma 

participação mais efetiva nele. Na verdade, esta pesquisa refuta a ideia de que as pessoas 

idosas são incapazes e vulneráveis. Pelo contrário, elas desejam viver ativamente até quando 

lhes for permitido. É por intermédio da Educação que elas têm encontrado uma melhor 

qualidade de vida. “A educação vem promovendo para estes sujeitos uma forma de se 

manterem vivos não apenas biologicamente, mas também socialmente” (COURA, 2007, p. 

123). 

Enfim, entendemos que um resultado importante desta pesquisa foi mostrar a 

necessidade de ofertas, na sociedade brasileira, de Instituições ou espaços capazes de 

oportunizar, aos sujeitos que foram excluídos, a aquisição de direitos que antes lhes foram 

negados, como o acesso à cultura escolar. Historicamente, a sociedade brasileira foi 

excludente e ainda exclui os mais necessitados e aqueles que precisam da escola e não têm 

acesso a ela. Desse modo, o Instituto ABC configura uma dessas ofertas que busca promover 

por meio do acesso à educação uma igualdade entre os sujeitos. Além disso, Instituições como 

essa são capazes de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos estudantes, ampliando, 

assim, a expectativa de vida das pessoas que estão na Terceira Idade.  

Podemos acrescentar, ainda, que este trabalho apresentou alguns limites e que 

futuramente poderão ser investigados, como, por exemplo, em relação ao ensino de 

Matemática, em que é necessário o desenvolvimento de mecanismos e metodologias mais 

específicos, para que possa ser construído um estudo sobre o ensino de Matemática para 

estudantes que estejam na Terceira Idade. Além disso, um dos pontos importantes foi pensar 

as especificidades desse público.  

Esperamos que este trabalho seja um condutor para as pessoas que se interessam pelo 

tema ou que estão envolvidas diretamente com ele, estejam elas lecionando para esse público 

ou mesmo gerindo escolas ou instituições que têm como alvo a educação de pessoas idosas, 

para que reflitam sobre as realidades aqui apresentadas e problematizadas. 
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ANEXOS: ANEXO 1 

 
QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES DO INSTITUTO ABC 

 

Prezado(a) professor(a), solicitamos a gentileza de responder às questões abaixo. 

 

1. Nome: ___________________________________________________________________ 

 

2. Qual é a sua formação acadêmica (graduação, curso técnico, especialização, pós-

graduação)?  ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Onde você se formou? _______________________________________________________ 

 

4. Como você entrou para lecionar no Instituto? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Há quanto tempo você atua no Instituto? ________________________________________ 

 

6. Em qual ou em quais séries você atua? _________________________________________ 

 

7. O que você leciona nas séries em que trabalha? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Em qual ou em quais unidades você trabalha? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você recebe bolsa do Programa Brasil Alfabetizado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

10. Você recebe a bolsa todo mês?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

11. Você está satisfeito(a) com o valor da bolsa do Programa Brasil Alfabetizado? Justifique 

sua resposta. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

12. Você trabalha apenas no Instituto ou trabalha em outro lugar? Especifique. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Antes de entrar no Instituto, você já teve alguma experiência com Educação de Pessoas da 

Terceira Idade? 

(  ) Não 
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(  ) Sim. Onde? ______________________________________________________________ 

 

14. Você segue algum programa para dar suas aulas? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Você utiliza livros didáticos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Você recebe alguma orientação pedagógica? 

(  ) Não 

(  ) Sim. De quem? ___________________________________________________________ 

 

17. Você busca algum material/recurso para melhorar sua prática? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Que tipo de material/recurso? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Existe algum autor ou educador que seja referência para o trabalho que você realiza? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Quem? ______________________________________________________________ 

 

19. Você considera que a maioria de seus alunos pertence à qual classe social? 

(  ) Elite 

(  ) Classe média alta 

(  ) Classe média média 

(  ) Classe média baixa 

(  ) Pobres 

(  ) Muito pobres 

 

20. Você se interessa pela história de vida dos seus alunos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

21. Quais são os fatores que facilitam a aprendizagem dos alunos em Matemática, 

especificamente os alunos da Terceira Idade (caso você trabalhe ou já tenha trabalhado com 

esse tipo de aluno)? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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22. Quais são os fatores que dificultam a aprendizagem dos alunos em Matemática, 

especificamente os alunos da Terceira Idade (caso você trabalhe ou já tenha trabalhado com 

esse tipo de aluno)? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 2 

 
QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS DO INSTITUTO ABC 

 

Caro(a) estudante, pedimos a sua colaboração respondendo a todas as questões abaixo. 

 

1. Nome: __________________________________________________________________ 

 

2. Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

3. Qual é a sua idade? _________________________________________________________ 

 

4. Em que cidade você nasceu? __________________________________________________ 

 

5. Com quem você mora? 

(  ) Pais 

(  ) Marido/Mulher/Filhos 

(  ) Marido/Mulher 

(  ) Filhos 

(  ) Sozinho 

(  ) Com amigos 

 

6. Você trabalha ou já trabalhou?   

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Qual é ou qual era a sua profissão? ___________________________________________ 

 

8. Onde você trabalha ou já trabalhou? __________________________________________ 

 

9. Qual é a carga horária do seu trabalho ou qual era a carga horária quando você trabalhava? 

(  ) 4 horas por dia 

(  ) 6 horas por dia 

(  ) 8 horas por dia 

(  ) 10 horas por dia 

(  ) 12 horas por dia 

(  ) Não tenho um horário fixo/Nunca tive um horário fixo 

 

10. Com que idade você começou a trabalhar? ______________________________________ 

 

11. A casa onde você mora é: 

(  ) Própria 

(  ) Dos seus pais 

(  ) Alugada 

 

12. De que você vive? 

(  ) Do próprio salário 

(  ) Do próprio salário e da ajuda dos pais 
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(  ) Do próprio salário e da ajuda do(a) esposo(a) 

(  ) Da ajuda dos pais 

(  ) Da ajuda de alguma instituição 

(  ) Da própria aposentadoria 

 

13. Em qual série você está matriculado(a)? 

(  ) Alfabetização 

(  ) 1ª série 

(  ) 2ª série 

(  ) 3ª série 

(  ) 4ª série 

(  ) 5ª série 

(  ) 6ª série 

(  ) 7ª série 

(  ) 8ª série 

(  ) Não sei 

 

14. Quantos anos você ficou sem estudar? _________________________________________ 

 

15. Em que ano você voltou a estudar?____________________________________________ 

 

16. Por que você decidiu voltar a estudar? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 3 

QUADRO COMPARATIVO DAS TRÊS LDB 

 
Fontes: 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Resolução nº 03, de 03 

de agosto de 2005. Define normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos. 

BRASIL. Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional. 

BRASIL. Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus. 

BRASIL. Lei nº 7044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

referentes a profissionalização do ensino de 2º Grau. 

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Expedição de Documentos de Escolas 

Extintas. Belo Horizonte: SEE/MG, 1998. 

 

OBS.: Para a Educação Infantil, as Leis 4.024/61 e 5.692/71, não traziam orientações para a organização de 

forma específica como está na Lei 9.394/96. Mas havia uma divisão em Pré-escola e Jardim de Infância para 

crianças abastadas e creche para crianças pobres. Nas creches, tinha-se apenas um caráter assistencialista, 

enquanto as pré-escolas e jardins de infância tinham um caráter educativo. O sentido “creche”, como entendemos 

hoje, veio somente com a Lei 9.394/96. As formas de organização e enturmação de alunos são definidas a 

critério de cada instituição ou rede de ensino. 
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 Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005 
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 1ª série 2º Ano 7 anos 

2ª série 2ª série 3º Ano 8 anos 

3ª série 3ª série 4º Ano 9 anos 

4ª série 4ª série 5º Ano 10 anos 

  Exame de Admissão ao Ginásio       
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3ª série 7ª série 8º Ano 13 anos 

4ª série 8ª série 9º Ano 14 anos 
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1ª série 

2
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1º Ano 15 anos 

2ª série 2ª série 2º Ano 16 anos 

3ª série 3ª série 

4ª série (alguns 

casos regime 

profissional) 

3º Ano 17 anos 

Exame de Admissão ao Ensino Superior Admissão: Exame Vestibular Admissão: Vários  

ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR 18 anos 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: OS DIFERENTES “LUGARES” QUE A ESCOLA, A LEITURA, 

A ESCRITA E A AULA DE MATEMÁTICA TÊM NA VIDA DOS ALUNOS QUE ESTÃO 

NA TERCEIRA IDADE.  

Prezado(a) aluno(a), você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre 

os diferentes “lugares” que a escola, a leitura, a escrita e a aula de Matemática têm na vida 

dos alunos que estão na Terceira Idade e que frequentam o Instituto ABC (Amigos do Bem 

Coletivo) na cidade de Barroso, Minas Gerais, sob a orientação do prof. Dr. Écio Antônio 

Portes (eaportes@gmail.com). Caso o(a) senhor(a) autorize, a sua identidade não será mantida 

em sigilo.  

O(A) senhor(a) foi selecionado(a) porque pode ajudar a fornecer informações para a 

pesquisa. A sua participação é voluntária, o(a) senhor(a) não terá nenhum gasto e também não 

receberá nenhum pagamento por participar deste estudo.  

O(A) senhor(a) pode se recusar a responder a perguntas ou se retirar do estudo em 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou obrigação. 

A sua participação neste estudo consiste em ser entrevistado(a). Esse material será 

guardado pela pesquisadora por cinco anos, ao final dos quais será destruído.  

Os resultados ou qualquer outro esclarecimento relacionado a este estudo poderão ser 

fornecidos para o(a) senhor(a) pela pesquisadora: 

Ao assinar este documento, o(a) senhor(a) declara estar de acordo em participar do 

estudo e declara estar esclarecido(a) sobre o mesmo.  

Barroso,____/___/____ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora/orientanda 

Flávia Cristina Duarte Pôssas Grossi  

fcdpossas@gmail.com 

 



184 

 

   
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, Carteira de 

Identidade ou CPF______________________, Telefone __________aluno(a) do Instituto 

ABC, declaro que concordo em participar do projeto de pesquisa do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei intitulado OS 

DIFERENTES “LUGARES” QUE A ESCOLA, A LEITURA, A ESCRITA E A AULA DE 

MATEMÁTICA TÊM NA VIDA DOS ALUNOS QUE ESTÃO NA TERCEIRA IDADE, 

sob a responsabilidade do orientador Prof. Dr. Écio Antônio Portes e da 

orientanda/pesquisadora Flávia Cristina Duarte Pôssas Grossi. Além disso, autorizo que o 

meu verdadeiro nome seja utilizado no trabalho. 

 

Sinto-me esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a 

qualquer momento, retirar meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu 

consentimento livre e esclarecido, e por isso firmo o presente Termo. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

Barroso, ____ / _______ / _______. 

 


