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No fluxo das atuais discussões sobre o idoso, o di-
reito à educação também tem despertado cada vez 
mais o interesse entre professores, profissionais do 

segmento educacional e estudiosos. Entendendo esse novo 
momento, o professor Júlio Furtado1 observa que deverá 
ocorrer um preparo estrutural que permita o acesso e a mo-
bilidade do idoso à escola comum ou à universidade. No en-
tanto, ele entende que, quando se pensa na aprendizagem 
do idoso em nosso país, deve-se considerar que aquele com 
menor poder aquisitivo provavelmente buscará mais as vias 
de aprendizagem justamente por não ter tido oportunidades 
nem condições favoráveis na juventude.  

Para a professora Marta Relvas2  as reformas educacionais 
se tornam emergenciais e devem atender às necessidades 
do idoso. Cabe ao educador modificar suas práticas peda-
gógicas e seus pensamentos diante da aprendizagem esco-
lar desses novos educandos. O educador ainda necessita 
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buscar o conhecimento para lidar com o idoso. Outra questão 
a ser repensada, segundo ela, é a de que o cérebro estimula-
do realiza novas conexões neurais. “Estudos neurocientíficos 
evidenciam que através das imagens cerebrais não existem 
pessoas que não aprendem, mas as que são mais ou menos 
estimuladas diante das informações”, diz.   

Em suas aulas de práticas pedagógicas em sala de 
aula, Marta nota que seus alunos idosos são encantadores, 
cheios de sonhos e desejos que os motivam a seguir nos es-
tudos. Além de desempenharem as atividades que lhes são 
propostas ou as tarefas de estímulos de reabilitação cogniti-
va, emocional e motora para fins de saúde ocupacional com 
responsabilidade, eles sempre demonstram interesses pelo 
aprendizado. E completa: “o papel da escola não é só con-
duzir o idoso ao mercado de trabalho. É preciso pensar em 
ações governamentais para que essa parcela da população 
encontre na escola espaços de convivência e socialização”.



O professor Júlio acredita que, além de priorizar a cla-
reza das informações e adequar a linguagem à realidade 
do idoso, é fundamental que ele perceba o conhecimento 
inserido no mundo e no contexto em que ele se aplica. E 
ressalta: “O Brasil não tem programas ou políticas públicas 
educacionais voltadas para o idoso que é, em geral, tratado 
no campo da exclusão social. Torna-se urgente que políticas 
públicas sejam criadas para garantirem a oferta de uma edu-
cação voltada as suas reais necessidades”.   D+

1 Júlio Furtado é professor, mestre em Educação pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutor em Ciências da Educação pela 

Universidade de Havana, Cuba. Mais informações: www.juliofurtado.com.br)
2 Marta Relvas é professora, bióloga, neurobióloga, membro da So-

ciedade Brasileira de Neurociência e Comportamento (SBNeC); escritora 

dos livros Sob o Comando do Cérebro - entenda como a Neurociência está no seu dia a 

dia, Fundamentos Biológicos da Educação e Como aplicar a Psicomotricidade. 

PELA APRENDIZAGEM ESCOLAR DO IDOSO

 Despertar o interesse na informação, pois só se obtém aten-

ção quando a relação subjetiva é aguçada;  

 Vale optar pela ludicidade, pois estimula os neurônios es-

pecializados da região do hipotálamo a liberar a dopamina, 

neurotransmissor no sistema límbico ou cérebro emocional;

 O cérebro pode assimilar melhor se motivado através de 

recursos pedagógicos diferenciados, como jogos, palavras 

cruzadas e brincadeiras.
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