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O INCENTIVO À ALFABETIZAÇÃO DE IDOSOS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

A Educação no Brasil está longe de apresentar números que sejam modelos de referência mundial. A taxa de

alfabetização de pessoas entre de 15 e 59 anos é de apenas 10% da população brasileira. Quando olhamos para o

estado de São Paulo estes número não passam dos 5%. Já entre a polução acima dos 60 anos, os índices de

analfabetismo são alarmantes, ultrapassando 85%, ou seja, menos de 15% dos idosos no Estado de São Paulo são

alfabetizados. Segundo Gadotti (2011) o analfabetismo anda lado a lado com questões socioeconômicas, como a

pobreza e injustiça social. Além disso, é importante ressaltar aspectos associados à qualidade de vida, como a saúde

física ou mental.
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Foram encontrados apenas 4 programas de incentivo para a educação do adulto a partir dos 18 anos, sem foco

específico aos idosos, não sendo observados dados estatisticamente relevantes para a condução deste estudo.

Por este motivo, este estudo teve como finalidade realizar um levantamento a certa se do incentivo, por parte das

Políticas Públicas, à educação de idoso no por parte do Governo do Estado de São Paulo, visando a conscientização e

a ampliação destas.

Para tal, este estudo, utilizou-se de métodos quantitativos e qualitativos, bem como, análises estatísticas de

relevância acerca das Políticas Públicas disponibilizadas em sites oficiais do Governo do estado de São Paulo, com

foco na alfabetização da população acima dos 60 anos.

É evidente a escassez de dados que comprovem o incentivo e adesão da população idosa à busca dos sistemas

públicos de educação. As políticas existentes, não apresentam foco na população com mais de 60 anos, o que pode

ser um fator importante para a alta taxa de analfabetismo desta população. Embora, o Estatuto do Idoso garanta o

direito a educação de qualidade, não se observa o investimento por parte do governo para melhora destes índices.

Quando privado da possibilidade de educação fica evidente o tamanho da desigualdade social no estado e a falta de

interesse na mudança do cenário atual, bem como o foco na força de trabalho dos mais jovens, criando um cenário

de discriminação social e prejuízos à qualidade de vida da população geral. Apenas criar políticas não é suficiente, é

importante que elas sejam acessíveis e atendam às necessidades especificas de cada parcela da população.


