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PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

 

          As pessoas a partir de 60 anos são consideradas idosas tanto para a Organização 

das Nações Unidas (ONU) para países em desenvolvimento quanto para o Brasil, pelo 

Estatuto do Idoso.  Já há mundialmente, 810 milhões de pessoas acima dos 60 anos. A 

cada segundo, duas pessoas no mundo celebram 60 anos de vida. Entre 2015 e 2030, o 

número global de pessoas com 65 anos ou mais irá dobrar, atingindo um bilhão. Elas 

formarão 13% do total da população, comparados aos atuais 8%.  No Brasil, a 

população com 60 anos ou mais de idade passa de 14,2 milhões, em 2000, para 19,6 

milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 2030, e 73,5 milhões, em 2060. 

(UIL,2016; ERVATTO, BORGES, JARDIM, 2015; ICL-Brasil,2015) 

        Cerca de 758 milhões de adultos no planeta ainda não sabem ler ou escrever uma 

frase simples.  Desse total de não letrados, em 2014, 135 milhões tinham mais de 65 

anos; em 2015,137 milhões. No Brasil, apesar das taxas de pessoas não alfabetizados vir 

caindo, na faixa de idosos, aqueles de 60 acima, o número tem crescido. Por dados de 

2013, esses indivíduos eram cerca de seis milhões. (SILVEIRA, 2013; UIS, 2017). 

        As inquietações e motivações que levaram as autoras a conversar sobre idosos e 

pessoas não alfabetizadas se devem a questionamentos tanto individuais quanto 

coletivos. Como aprender mais e melhor com os recursos físicos, cognitivos e 

emocionais disponíveis quando se está idosa? Quais estratégias de aprendizagem para 

enfrentar o envelhecimento?Os idosos não alfabetizados por conta das dificuldades de 

viver em um mundo letrado têm formas de aprender diferente que podem ser estendidas 

a todos os idosos?A partir dessas indagações e diálogos, pretende-se evidenciar que as 

diferentes experiências das duas pesquisadoras, dentro do espaço comum da Educação 

Popular, podem contribuir para que esse educando consiga criar estratégias que facilite 

articular seus saberes prévios com os novos. 

        A pesquisa de Silveira procurou compreender e conhecer os estilos de 

aprendizagem dos idosos não alfabetizados e sua influência na aprendizagem da 

Matemática básica; na de Faria, por meio da informática, procurou-se analisar e 

repercutir no processo de ensino-aprendizagem uma pedagogia humanizadora (FREIRE, 

2014), que considere de forma relevante o percurso de experiências e saberes 

acumulados ao longo da trajetória desses educandos.  Assim, um dos principais 
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caminhos do presente artigo é procurar casar os estilos de Felder e Silverman com o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio do uso do computador e como esse 

casamento pode contribuir para que esse educando se desenvolva dentro do seu 

processo de alfabetização/letramento, em uma perspectiva da Educação Popular. 

           Os pressupostos do constructo do referido trabalho teve o embasamento nos 

referenciais teóricos do 3º Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos 

da UNESCO publicado em 2016. Ainda, em Brandão, trazendo a contribuição do 

percurso metodológico da pesquisa qualitativa participante; Freire ancorando a reflexão-

ação em uma dimensão educativa que se constrói e converge na sistematização e 

processualidade; Arroyo contribuindo com uma visão não programática de Educação; e 

Felder e Silverman considerando os aspectos mais significativos de diferentes modelos 

de estilos de aprendizagem para explicar como os aspectos cognitivos, psicológicos e da 

personalidade estão relacionados com a aprendizagem. 

          A proposta do trabalho teve início na disciplina Educação de Jovens e Adultos 

que compõem o currículo do curso de pedagogia da Faculdade de Educação; nos 

projetos 3, 4 e 5 e também nos Programas de Iniciação Científica da Universidade de 

Brasília (ProIC/UnB). Foi desenvolvida em uma Escola Pública no Paranoá, região 

administrativa do Distrito Federal, com educandos do primeiro segmento (1ª a 4ª etapas) 

da Educação de Jovens e Adultos. As pesquisas tiveram duração de dois semestres, 

entre agosto de 2015 e agosto de 2016 e culminaram com a construção de um trabalho 

pedagógico   realizado por educandos, professores e estudantes da Faculdade de 

Educação da UnB, de forma coletiva.  

          Metodologias, conteúdos e intervenções pedagógicas foram centrados e 

articulados com os educandos. Suas vozes, experiências, anseios, particularidades, 

relatos cotidianos e dessilenciamentos serviram de base para construção de uma 

proposta metodológica e pedagógica de aprendizagem replicada na práxis, que 

resultaram na produção de um saber autônomo e crítico. Neste contexto as condições 

que propiciaram orientar, organizar e construir o conhecimento produzido para o 

trabalho foram propostas em um projeto de introdução a informática para estudantes 

jovens, adultos e idosos. 

         Os aspectos principais abordados na pesquisa se inserem na perspectiva da 

pesquisa qualitativa e se fez opção pela pesquisa participante (BRANDÃO, 2006), pois 

as pesquisadoras se inseriram no contato direto com os participantes da pesquisa o que 

contribui para o processo dialético das ações que constituem na compreensão dos 

conteúdos extraídos das informações geradas. Utilizou-se também a pesquisa 

bibliográfica e empírica; a aplicação de um questionário de avaliação de estilos de 

aprendizagem nas salas de aula; participação e atuação prática nas aulas do laboratório 

de informática; observação participante; conversas formais com educandos e o diário de 

itinerância.   

A pesquisa participante possibilitou as pesquisadoras fazerem um recorte que 

contribuísse na análise dos conhecimentos gerados. O processo interativo da pesquisa 

lhes permitiu conhecer e analisar os processos de aquisição da escrita e leitura nas 

linguagens de português e matemática dos participantes do projeto. Assim, levantaram-

se questões sobre as estratégias elaboradas por esses educandos na aquisição dos 

conteúdos estudados, a construção de estilos de aprendizagem específicos que facilita e 

produzem conhecimentos que ajudam esses estudantes na introdução dos 
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multiletramentos (analógicos e digitais) tão presentes nos conteúdos programáticos da 

Educação de Jovens e Adultos. 

        Perceber essa possibilidade de trabalho revela o potencial, a consciência, a clareza 

de ideias e a capacidade de superação de imagens equivocadas sobre como esses 

educandos aprendem e pode nos conduzir a uma reflexão sobre uma concepção de 

aprendizagem na Educação de Jovens, Adultos e Idosos fora de um modelo de educação 

excludente, mecanizado. 

Palavras-chave: Idosos não alfabetizados; Estilo de aprendizagem; Informática. 
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