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Queira! (Queira!) 

Basta ser sincero 

E desejar profundo 

Você será capaz 

De sacudir o mundo 

Tente outra vez… 

 

(Trecho da música “Tente outra vez”, de Raul Seixas) 
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A RELAÇÃO INTERGERACIONAL NA EJA 
 
 
 
 
 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação que se diferencia do 

ensino tido como regular, pois contém alunos de diversas idades em uma mesma sala. Isso 

faz com que as relações intergeracionais se acentuem para alunos e professores, trazendo com 

isso conflitos intergeracionais que são gerados por diversos motivos, um deles, o preconceito. 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso, considerando que as pirâmides etárias se invertem, 

havendo expectativa do predomínio de idosos nos próximos anos e; com o número de 

cidadãos que não terminaram a escola ainda sendo grande, teremos cada vez mais sujeitos na 

EJA de diferentes idades; procura compreender e contribuir para diminuir o conflito 

intergeracional. O professor de educação física, entendendo da temática, poderá ter papel 

fundamental na melhora do trato intergeracional e, consequentemente, impactar em sua 

atuação na escola e na sociedade em que vivemos. 
 

Palavras-chave: Intergeracionalidade; EJA; Educação Física Escolar. 
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Introdução 

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento,  

mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção  

(FREIRE, 2013, p.47) 
 

 

Sendo estudante do curso de educação física há quatro anos e bolsista de extensão há 

três anos, escolhi uma temática presente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pois, nestes dois projetos em que estive envolvido 

nestes três anos, a EJA se fez presente. 

EJA é uma modalidade da educação prevista na Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional (LDB) como obrigatória a quem não teve acesso ou não conseguiu dar continuidade 

aos estudos de maneira “regular” e está, exatamente, prevista assim: 
 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportu-

nidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames (BRASIL, 1996)  
 

Um dos projetos com a temática que estive presente, contou com professores de todo 

o estado do Rio de Janeiro, que se encontraram na UFF para debater e rever a EJA como um 

todo, o que anda acontecendo nos municípios, troca de ideias e possibilidades para a melhora 

do ensino. 

E em outro projeto onde eu estive presente dentro de uma escola com a EJA no centro 

do Rio de Janeiro, foi onde tudo aconteceu e me apaixonei pela modalidade. Este projeto se 

desenvolveu em uma escola no centro do Rio de Janeiro, no CREJA (Centro de Referência da 

Educação de Jovens e Adultos), uma escola de referência na modalidade, na cidade do Rio de 

Janeiro, criada em 2004 e exclusiva para EJA, tendo como objetivo oferecer a estes jovens e 

adultos, através da vivência/construção de diferentes práticas, oportunidades variadas de 

estudo, promovendo o aumento da escolaridade, no compromisso com a educação 

permanente. E em um destes projetos que a escola possui, entrou o CirandEJA onde pude 

participar como bolsista coordenado pela Professora Rosa Malena Carvalho e assim 

permaneci por dois anos e realizei um trabalho junto com a professora de música Vírginia 

Ferreira, fazendo um trabalho de interdisciplinaridade, onde pude levar tudo que aprendi na 

faculdade para a prática na escola e o contrário também, onde leve o que aprendi na escola 
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para a universidade, em forma de escrita de artigos, construção de seminários, folders e etc, 

realizando, assim, a práxis. 

Um dia me peguei pensando que não poderia deixar de escrever sobre a EJA em meu 

TCC e que tudo aquilo que estava vivendo dentro daquela escola não poderia passar 

despercebido, como o funcionamento da escola, o afeto dos alunos pelos professores, a 

dedicação destes alunos – que demonstravam, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, 

quererem aprender. Eis então que comecei a pensar de que forma eu poderia contribuir para 

quem chega àquela escola e que se pega numa situação como eu (estudante da graduação) em 

uma formação docente que muitas vezes somos mais novos do que os alunos que ali se 

encontram, pois o perfil daquela escola no turno da noite é de maioria acima dos trinta e 

cinco anos, pessoas vindas de um dia cansativo de trabalho e buscando ali uma formação. 

Encontrei certo bloqueio no inicio por conta da minha idade, natural - segundo minha 

orientadora disse na época - e que depois, pouco a pouco, em uma relação de muito carinho, 

dedicação e estudo, esse muro foi sendo desmontado. Lembro quando um aluno de 45 anos 

me questionou a importância da educação física na EJA, pois dali não sairia nenhum atleta. E 

eu disse que, devido à mídia e alguns professores que reproduzem as ideias da mesma, a 

educação física na escola é tida como algo esportivizado e competitivo. Na EJA não é 

diferente, os alunos muitas vezes tem esta ideia de que educação física é apenas esporte, isso 

se dá pelo que assistem em televisões e jornais, porém, com o tempo, isso vai sendo quebrado 

e eles enxergam que o campo é muito maior que isso, que o esporte pode ser dado como uma 

ferramenta para um fim e não para formar atletas. Ao passar das aulas eles enxergam que 

gincanas, brincadeiras e danças são inclusivas e lúdicas, não competitivas. Que se aprende 

brincando e se divertindo. Porém ainda se tem muitos professores que se deixam levar pelas 

vontades da turma ou tem essa dificuldade em como transmitir esse conhecimento e quebrar 

este muro. 

Pensando em levar este trabalho de conclusão de curso como um norte para o futuro 

de outros estudantes de educação física, que lendo este trabalho poderão se embasar para suas 

aulas e com isso, facilitar o trato com alunos mais velhos, tendo um ganho para alunos e 

futuros mestres - é um dos motivos pelo qual desenvolvo este estudo. 

Por tudo isto citado, por ter atuando em uma escola de referência, a qual recebe 

muitos estagiários mais novos do que os alunos, e que acabam encontrando também certa 

dificuldade neste trato com o aluno mais velho - como eu mesmo tive e relatei no parágrafo 

acima – cheguei à ideia do TCC sobre a relação intergeracional entre alunos e professores da 

EJA. Como objetivo específico, ao estudar este tema, pretendo contribuir para resolver 
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problemas de conflitos entre alunos e mestres por questões intergeracionais, principalmente 

quando o professor é uma figura mais nova, fato que ocorre em muitas turmas de EJA, sejam 

estes problemas por questões de linguagem, expressão corporal, dentre outros quesitos. 
 

Entendemos a intergeracionalidade não apenas como sendo o convívio 

social entre pessoas de diferentes idades, mas sim a relação de convívio 

harmonioso que visa compreender os limites e as necessidades de cada 

geração, bem como as diferenças que elas comportam, através do respeito 

ao indivíduo e não apenas às suas características de idade. Sendo assim, as 

trocas geracionais não devem se limitar à família e aos programas e políticas 

governamentais (VERAS, 1997, p.151) 
 

Em 1997, Veras já constatava que este contato iria apenas aumentar e não se limitaria 

ao que ele chama de programas e politicas governamentais, ele entraria no nosso cotidiano, 

pois a expectativa de vida está cada vez maior e a quantidade de pessoas atingindo idades 

acima de 60 anos tem aumentado com o avanço das ciências médicas, entre outras questões. 

Com a votação para a reforma da previdência, tudo indica que este idoso esteja também no 

mercado de trabalho até no mínimo 65 anos, fato este que era até os 50 anos para mulheres e 

55 anos para homens na década passada, ou seja, teremos uma maior escala integeracional no 

mercado de trabalho e consequentemente no cotidiano. 

Intergeracionalidade significa a troca entre gerações, palavra essa que atinge o 

professor e o aluno, principalmente em uma modalidade da educação como a EJA, onde cada 

vez mais cedo se formam professores na graduação que podem cair com pessoas de 

diferentes idades na sala de aula e terem uma dificuldade no trato com este idoso. 

Com isso, buscando compreender como estreitar essa relação professor-aluno, fiz 

levantamento bibliográfico acerca da importância desse trato intergeracional na vida do aluno 

e do professor, suas dificuldades e algumas soluções para que venham a ganhar nessa troca. 

Essas dificuldades iniciais, que acabam causando conflitos intergeracionais, quando o 

aluno mais velho não tem muita abertura para este professor mais novo, por exemplo, acaba 

prejudicando a relação ensino-aprendizagem, a troca de conhecimento entre os dois que 

poderia ser muito positiva acaba sendo prejudicada, não conseguindo desenvolver uma 

progressão pedagógica, tendo dificuldades para lecionar e ambos saem perdendo. Porém se o 

professor tiver este conhecimento, esta relação pode se demonstrar muito boa para ambos os 

lados. 

São diversos os pontos positivos que podem acontecer através de uma boa relação 

intergeracional, pois o contato com indivíduos que possuem outros estilos de vida e de 

linguagem pode (e deve) se dar em qualquer fase da vida e são importantes para a construção 

de identidades em comum e laços de solidariedade entre as gerações. Sendo assim, quando se 



11 
 

dá de maneira adequada o convívio intergeracional é uma iniciativa que pode ajudar na 

superação de preconceitos, incentivar o respeito mútuo e o reconhecimento entre as gerações, 

o que ocasiona uma melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. Esta iniciativa 

proporciona trocas interpessoais que podem ser positivas para todos, pois contribuem para as 

relações na vida em sociedade, aspecto importante para os diferentes ciclos da vida. Na 

verdade, é um ganho para a sociedade em geral, que ganha cidadãos que aceitam e respeitam 

as diferenças. 

Assim, esse TCC se baseou em como transformar, em como diminuir esta distância, 

como tornar o aluno cada vez mais próximo, independente de idade. Com isso espero 

contribuir não apenas para a formação de professores que trabalham e irão trabalhar com a 

EJA, mas também com o aluno, para que saia ganhando com essa aproximação e, com a 

sociedade como um todo - afinal, se conseguirmos transmitir a esse aluno esse conhecimento, 

ele leva melhor para casa, para os colegas do trabalho e assim esse conhecimento se perpassa 

e com o tempo teremos uma sociedade mais justa, melhor para todos. 
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Capitulo 1 - Intergeracionalidade 

 

Intergeracionalidade é a troca de relações, sejam elas quais forem entre pessoas de 

diferentes idades e/ou gerações. O que é muito positivo quando perpassado de maneira 

correta na escola, quando trabalhamos de maneira a problematizar isso com a turma e 

podemos trazer problemas não apenas em sala de aula ao professor quanto na vida 

cotidiana de todos nós, pois todos estamos em constante troca intergeracional nos locais 

que frequentamos como bancos, transportes públicos, trabalho e muitos outros. 

E na importância da construção desse saber para a vida cotidiana e na relação de 

troca de conhecimento, a Educação Física na EJA se fortalece, pois: 
 

A construção do saber não é unilateral, não é uma simples passagem do 

conhecimento dos mais velhos para os mais jovens, pois pressupõe a co-

existência e o convívio entre diferentes gerações, o que requer 

necessariamente movimento, renovação, troca e compartilhamento. Neste 

sentido, independente de qual seja a idade dos envolvidos na relação, 

todos aprendem com todos. Se o convívio for de respeito e harmonia, 

tanto melhor, pois quem ganha são todos os envolvidos (OLIVEIRA, 

1999, p.35) 
 

No início do projeto CirandEJA, logo que cheguei à escola, os alunos pensaram 

que eu seria mais um aluno que entraria na turma e até hoje me recordo do rosto deles 

quando a professora Virginia me apresentou como um estudante de Educação Física que 

lhes passaria algumas atividades e estaria com eles quinzenalmente. Eles ficaram 

espantados, alguns aceitaram muito bem, outros criaram um bloqueio nítido devido à 

minha idade, pois acreditam que são os mais velhos que ensinam os mais novos, 

construção cultural estereotipada essa que foi um desafio a ser quebrado e onde interpreto 

que Larrosa definiu muito bem: 

 

 A cultura, e especialmente a linguagem, é algo que faz com que o mundo esteja aberto para nós.  

Mas quando uma forma converte-se em fórmula, em bordão, em rotina, então o mundo se torna 

fechado e falsificado (LARROSA, 2016, p.49) 

 

O primeiro grande desafio foi esta quebra do estereótipo de professor que havia 

dentro deles, comentários como “você tem idade para ser meu filho” eram comuns nas 

primeiras semanas, porém com algumas aulas, leituras e práticas corporais lúdicas, eles 

foram aceitando mais a presença de um professor mais novo. O desafio era grande, porém 

como diz Freire, 
 

O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do 

gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das 
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emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do 

medo que, ao ser educado, vai gerando coragem (FREIRE, 2013, p.45) 
 

Aos poucos surgiam novas questões que iam além de minha idade, como o que eu 

propunha a eles como educação física escolar, que para a visão deles tinha de ser 

esportivizada e tecnicista, onde por mais que a escola fosse localizada no centro do Rio de 

Janeiro e não tivesse uma quadra e nem um espaço dedicado à Educação Física, eles não 

entendiam a proposta do que seriam compostas as aulas, pois o que tiveram na escola, ou 

ouviram falar, foi de uma educação física muitas vezes que tem o esporte como carro-

chefe. Infelizmente ainda comum de se ver em algumas escolas, pois lhes é apresentado 

isso como educação física e os mesmos acreditam, reforçando o discurso dentro de sala de 

aula e até mesmo fora da escola. “O poder não funciona apenas intimidando e fazendo 

calar. O poder está nessas incitações que nos fazem falar, mas falar como está ordenado, 

segundo certos critérios de legitimidade” (LARROSA, 2016, p.48). 

Esse pensamento de que a Educação Física teria de ser daquela maneira, 

possivelmente vem de quando tiveram a disciplina quando frequentaram a escola, muitas 

vezes 10, 15, 20 anos atrás. E falas como “Isso não é educação física” surgem e aos poucos 

vão sendo desconstruídas com leituras e aulas ministradas, pois “Ninguém amadurece de 

repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, 

enquanto amadurecimento do ser para si, é processo de vir a ser” (FREIRE, 2013, p. 34). E 

assim foi, aos poucos e respeitando a autonomia de cada um, consegui que eles me 

ouvissem mais, consegui transmitir melhor este conhecimento a eles. 

Mas como tornar esse aluno mais próximo foi uma questão disparadora para este 

trabalho de conclusão de curso, visto que vejo muitos colegas de profissão passando por 

essa dificuldade não só em escolas como em projetos e outros locais de trabalho. Leituras e 

questionamentos da minha orientadora me ajudaram muito, porém o afeto e o carinho com 

esses alunos foram fundamentais nessa relação. A paciência com eles na hora de fazer um 

trabalho, de explicar até eles compreenderem e de acreditar neles foi diferencial. 

Baseado em Freire, respeitando a autonomia destes alunos e não os jogando 

conhecimento e sim os ensinando de maneira que o tocaria em seu tempo e de sua 

maneira, levando em consideração fatores culturais. 

Nessa relação, para mim, destacou-se a intergeracionalidade. No dicionário, in-

tergeracionalidade significa “Relativo às relações entre gerações”, mas será que é tão 

simples assim? O sociólogo Dirceu Magalhães define assim a palavra geração: 
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As gerações são mais que cortes demográficos. Envolvem segmentos 

sociais que comportam relações familiares, relações entre amigos e 

colegas de trabalho, entre vizinhos, entre grupos de esportes, artes e 

cultura. Implicam estilos de vida, modos de ser, saber e fazer, valores, 

idéias, padrões de comportamento, graus de absorção científica e 

tecnológica. Comporta memória, ciência, lendas, tabus, mitos, totens, 

referências religiosas e civis (MAGALHÃES, 2000, p.37) 
 

Ou seja, vai muito além do que o dicionário nos diz. Mas, como tratar essas 

relações de maneira a evitar conflitos dentro das aulas de educação física, onde possua um 

professor mais jovem do que os alunos é uma das questões disparadoras deste trabalho de 

conclusão de curso. 

Conflitos intergeracionais são uma dificuldade para o educador e para o educando, 

mas podem ser excelentes se o educador souber problematizá-los, pois quando 

corretamente trabalhados, estendem-se para fora dos muros da escola, nas relações 

cotidianas. 

Relações cotidianas essas que sofrerão muitas mudanças ao longo das próximas 

décadas, visto que temos uma população que está invertendo de lógica, invertendo a 

pirâmide etária do país, com o brasileiro vivendo cada vez mais e tendo menos filhos 

conforme diz a tabela do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nos 

dizendo que a média de idade do brasileiro não para de subir. Seguem alguns gráficos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 

Pirâmide etária do Brasil em 2010 
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                           Pirâmide etária do Brasil em 2020 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pirâmide etária do Brasil em 2040 
 

 

As relações intergeracionais estarão cada vez mais presentes no futuro com o povo 

brasileiro vivendo mais. Mas, o que podemos relacionar isso com a EJA? Se pegarmos as 

taxas de analfabetismo e da evasão escolar, podemos relacionar com essas pirâmides 

etárias, onde mais pessoas vão recorrer a EJA para concluir seus estudos. 
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Com este gráfico acima, também do IBGE, de analfabetismo no país de 2007 a 

2015, podemos perceber que os índices de analfabetismo praticamente não caíram de 2011 

até 2015, tendo registrado no Brasil uma média de 8.6 milhões de analfabetos totais, sem 

contar os analfabetos funcionais. Já no gráfico abaixo podemos ver os índices de 

reprovação, aprovação, evasão e migração para a EJA. 
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Quando pegamos os dados de evasão por estados, temos um susto ainda maior, 

onde podemos ver que a migração para a EJA ainda é baixa, porém com o nível de evasão 

alto e um mercado de trabalho mais exigente, esse cidadão muitas das vezes vai procurar a 

EJA em algum momento mais a frente. 

Relacionando os dados, podemos perceber que a relação intergeracional tende a 

ficar ainda maior na modalidade, pois os números indicam que ela terá um crescimento 

grande em 20 anos, tendo a necessidade deste professor ter, em sua formação uma 

preparação docente voltada para a especificidade, seja uma disciplina, seja em cursos de 

extensão ou na leitura de artigos e pesquisas. 

Mesmo considerando que cada geração tem seus próprios interesses, há de se levar 

em conta que o repasse de experiências entre as gerações estabelece um canal de 

comunicação que potencializa trocas, ampliando as possibilidades do exercício da 

cidadania e da construção de um pacto intergeracional. “Cabe lembrar, que o pacto 

intergeracional não ocorre sem conflitos. Há, porém uma possibilidade de negociação, de 

debate e de superação das divergências, rumo a construção de uma sociedade permeada 

pela solidariedade” (NIGRI, s/d, p.03). 

Conflitos esses que podem ser discutidos e problematizados principalmente nas 

aulas de educação física, pois através de jogos, danças e brincadeiras podemos abordar de 

diversas maneiras esse trato intergeracional, mostrando a cada um sua importância e a 

importância de se respeitar o outro independente de idade. 
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Capitulo 2 - Educação Física Escolar na EJA 

 

Considerada como cultura do físico, constituindo-se como parte da 

Medicina, criadora de sofisticadas técnicas esportivas, vinculadora de 

ideologias. Afinal, o que é Educação Física? O que não se discute é o seu 

compromisso em estudar o homem em movimento. Nessa medida, é 

cultura no seu sentido mais amplo, fertilizando o campo de 

manifestações individuais e coletivas. É transmissora de cultura, mas 

pode ser, acima de tudo, transformadora de cultura (OLIVEIRA, 1983, 

p.38) 

 

A origem da Educação Física no Brasil se deu por conta dos militares, pois 

acreditavam que um corpo mais forte era menos frágil para contrair doenças, e por isso o 

higienismo dominou a época com a higiene do corpo, pois um corpo limpo ficaria menos 

suscetível à doenças. 

Mas, antes do movimento higienista chegar às escolas de maneira mais forte, os 

métodos europeus dominavam e se afirmavam em princípios biológicos, tendo o corpo 

separado da mente, a base do movimento era de natureza cultural, política e cientifica 

conhecida como “Movimento Ginástico Europeu”. 

O higienismo chegou de maneira mais forte nas escolas e se aliou à ginástica e ao 

esporte, pois era recomendado por médicos que viam em um corpo mais forte um corpo 

mais saudável. O período higiênico foi bastante duradouro e abrangeu muitos municípios 

pelo país, pois o exército comandou um movimento em prol da Educação Física que 

mesclava os objetivos da pátria e uma preparação pré-militar, onde apenas o corpo era 

levado em consideração, ou seja, havia dicotomia com a mente. 

O movimento ginástico europeu e o higienismo permaneceram por muitas décadas 

nas escolas, até que algumas mudanças começarem a acontecer, como a inclusão da 

Educação Física nos currículos na tentativa de valorizar e mostrar os benefícios para o ser 

humano pensando em corpo sem dicotomia com a mente. Apenas em 1971, um decreto 

considerou que a educação física “a atividade que por meios, processos e técnicas, 

desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando” 

(BRASIL, 2001, p.22,). 

Mas mesmo assim, universidades e escolas continuaram colocando a aptidão física 

e o esporte de alto rendimento à frente, como sendo a educação física algo estritamente 

biológico. 
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Na década de 80, esse modelo começou a ser sentido e contestado: o Brasil não 

passou a ser um competidor de elite internacional e nem tão pouco aumentou o número de 

adeptos a atividades físicas. Iniciou-se uma crise de identidade no discurso da Educação 

Física, que originou uma mudança nas políticas educacionais: o enfoque passou a ser o 

desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes 

de alto rendimento. 

As relações entre Educação Física e sociedade passaram a ser discutidas sob teorias 

críticas da educação. Ocorreu uma mudança tanto dos objetivos e conteúdos, quanto aos 

métodos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Ampliaram a visão para uma área 

biológica, enfatizaram e reavaliaram as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e 

afetivas, concebendo o aluno como ser humano integral. Adotaram objetivos educacionais 

mais amplos, sob a perspectiva de conteúdos diversificados e não mais apenas em 

esportes, em pressupostos pedagógicos mais humanos e ao não adestramento de seres 

humanos. A Educação Física atual, mesmo com tantas divergências, busca o 

desenvolvimento integral do ser humano, sob dimensões pedagógicas, sociológicas e 

filosóficas. 

Até que em 1992 é lançado o livro “Metodologia da Educação Física”, conhecido 

como Coletivo de Autores, que muda totalmente esta perspectiva do que é a Educação 

Física. Prezando a cultura corporal de movimento como fundamental nesse aprendizado da 

Educação Física Escolar, não excluindo a aptidão, mas mostrando que ela não é uma 

prioridade e sim uma vertente. “Nossa Educação Física Escolar, tem como objeto de 

estudo o desenvolvimento da aptidão física, o que tem contribuído historicamente para a 

defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.37). 

O conceito de educação física escolar do senso comum - e infelizmente de muitos 

professores de educação física ainda - é atrelado apenas à saúde individualizada e aptidão 

física ao ensino do esporte ao aluno, que ele possa praticar sua atividade física e tome 

gosto pela mesma após concluir seu processo de escolarização, com isso, criamos dois 

grupos na escola regular, o grupo minoritário dos que gostam de determinado esporte e o 

grupo maioritário dos que deixam a educação física de lado, porém será mesmo isto 

correto? 
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A Educação Física Escolar tem de levar em conta muitos fatores além do esporte, 

como a cultura corporal de movimento e o social, transformando esse aluno em um 

cidadão o botando a par de seus direitos e deveres, tendo uma relevância social do que se 

esta sendo ensinado ao aluno, no que isso implica na sua vida, no que isso impacta na 

sociedade, de que forma ele usará isso, ainda que bem ensinados, os conteúdos devem ter 

esse significado social. E isso deve estar vinculado ao projeto politico-pedagógico da 

escola: 
 

Todo educador deve ter definido o seu projeto político-pedagógico. Essa 

definição orienta a sua prática no nível da sala de aula: a relação que 

estabelece com os seus alunos, o conteúdo que seleciona para ensinar e 

como o trata científica e metodologicamente, bem como os valores e a 

lógica que desenvolve nos alunos. (COLETIVO DE AU-TORES, 1992, 

p.15) 
 

No Coletivo, onde justamente no seu primeiro capítulo já se intitula com “A 

Educação Física no Currículo Escolar: Desenvolvimento da Aptidão Física ou Reflexão 

sobre a Cultura Corporal” discute-se justamente essa relação, onde começa explicando 

sobre a importância do projeto político-pedagógico da escola e vai se aprofundando e 

mostrando que a Educação Física é bem maior que apenas a aptidão física. 

A aptidão física é importante, porém ela é apenas uma vertente, o grande erro de 

alguns professores que tem esta visão - apenas aptidão física e saúde individualizada - é 

que eles não sabem ou não acham que a educação física escolar é muito mais que isso; 

como cultura corporal, fatores sociais, econômicos e políticos têm de ser levados em 

consideração. 

Educação Física escolar é mais do que isso, é interdisciplinar. Por isso há que 

explicar porque eu faço determinado movimento ou tenho determinada atitude; explicar 

historicamente jogos, brincadeiras e brinquedos que foram passados de geração em 

geração; e não simplesmente deixar algum esporte rolar e sequer explicar o porquê está 

sendo dado como matéria, quando se começou a praticar, o porquê se começou a praticar; 

tendo assim o esporte com um meio e não um fim de se chegar a algo. 

O cunho social também é muito importante na Educação Física Escolar, no qual 

está presente desta maneira no livro de metodologia da Educação Física: 

 

Pode-se dizer, grosso modo, que os interesses imediatos da classe 

trabalhadora, na qual se incluem as camadas populares, correspondem à 

sua necessidade de sobrevivência, à luta no cotidiano pelo direito ao 

emprego, ao salário, à alimentação, ao transporte, à habitação, à saúde, à 
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educação, enfim, às condições dignas de existência (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p.14) 
 

Demonstrando que a política está sempre presente em nossas aulas e temos um 

impacto muito maior na vida desses alunos do que muitas vezes imaginamos, podendo 

propor diversas discussões como de gênero e sexualidade, étnico-raciais, políticas, dentre 

outras tantas questões que se mostram fundamentais nesta educação física, pois ali 

quebramos conceitos e construímos juntos o conhecimento, comprovando a relevância 

social e a contemporaneidade do conteúdo. 
 

A expectativa da Educação Física escolar, que tem como objeto a 

reflexão sobre a cultura corporal , contribui para a afirmação dos 

interesses de classe das camadas populares, na medida em que 

desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade 

substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, 

distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando 

liberdade de expressão dos movimentos - a emancipação -, negando a 

dominação e a submissão do homem pelo homem (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p.41) 

 

E antes de falar da educação física na Educação de Jovens e Adultos (EJA), falo 

um pouco sobre a EJA e quem são os sujeitos dessa modalidade de ensino que vai muito 

além da alfabetização prevista na Declaração de Hamburgo, em 1997. 
 

Da visão ainda muito corrente de que a educação de jovens e adultos se 

faz para recuperar o tempo perdido daqueles que não aprenderam a ler e 

a escrever; passando pelo resgate da divida social; até chegar a 

concepção de direito a educação para todos e do aprender por toda a vida 

(PAIVA, 2005, p.3) 
 

A EJA é uma modalidade da educação prevista em lei como direito de todos que 

não terminaram a escola no tempo regular, tendo assim uma modalidade bem diferente, até 

temos adolescentes, porém a maioria já é adulta ou idosa, causando os conflitos 

intergeracionais citados no capitulo anterior. 

Mas quem são esses sujeitos da EJA? Conforme mostrado no gráfico do primeiro 

capítulo, temos atualmente em nosso país 8.6 milhões de analfabetos, destes 8.6% têm 

mais de 15 anos; 8.1% dos jovens de 18 a 25 anos frequentam o ensino fundamental e 

34,2% o ensino médio. 

Julião afirma a EJA como direito de todos e reforça a sua importância quando diz: 

 

A educação de jovens e adultos não pode ser compreendida como uma 

segunda chance de educação, tampouco a última oportunidade de se fazer 

parte da comunidade de letrados (aquele que estudaram e tem 
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conhecimento). Passamos a compreender então que a educação não pode 

ser considerada em momento algum como um prêmio de consolação ou 

um tipo de educação reduzida, oferecida aqueles que, por diversas razoes 

(sociais, familiares ou politicas), não foram capazes de tê-la durante a 

infância, pois não é uma educação pobre para pobres, mas sim um direito 

de Todos (JULIÃO, 2012, p.2) 
 

Mostrando que a EJA não é menor que o ensino regular e deve ser tratada com a 

importância que tem, não sendo algo reduzido, e sim formadora de cidadãos cientes de 

seus direitos e deveres, colaboradora de seu desenvolvimento humano, social e solidário. 

Dar condições a esse aluno de um aprendizado continuado por toda a vida, o 

colocando a par do mundo contemporâneo; as novas linguagens, os códigos e os saberes 

são fundamentais na EJA; indo muito além do principio de alfabetização que foi pensado 

em Hamburgo. 

Porém, o aluno de EJA traz mais vivências do que um aluno de ensino regular, 

causando um conflito intergeracional muitas vezes com o professor quando o mesmo é 

mais novo, fazendo com que alguns professores tenham dificuldade nesse trato mesmo 

com anos de magistério em turmas regulares, pois dentro de sua universidade ele não foi 

ensinado a educar turmas com diferentes faixas etárias, diferentes vivências e turnos 

noturnos, por exemplo, onde muitas vezes ele enfrenta problemas como a quadra da escola 

não ter iluminação. 

Por isso a importância de uma disciplina na formação acadêmica ou continuada do 

professor, que o possibilite ter essa vivência na EJA e os saberes para lecionar uma aula a 

esta modalidade. 

Tendo o professor esse conhecimento sobre a Educação Física escolar na EJA, 

trabalha-se para a afirmação desse cidadão, muitas vezes marginalizado, o fazendo 

conhecer seus direitos, deveres e estimulando o lazer, afirmando que ele deve sim estar em 

espaços como centros culturais, cinemas, museus, exposições, dentre outros. 

Procurar sempre levar a este aluno uma dança, um jogo sempre lúdico, algo que os 

unam e trabalhe cooperação para que nunca seja uma aula individualizada, assim evitando 

um sentimento de culpa no aluno, onde numa mídia que veicula que temos que praticar 

atividade todos os dias e uma grande parte da nossa população trabalha tanto que não tem 

tempo para esta atividade diária. 

É importante citar também a importância principalmente na EJA desta troca de 

conhecimento aluno - professor que existe e é ainda mais marcante nesta modalidade de 
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ensino. Muitas vezes algum aluno tem uma opinião de algo, por já ter vivido determinada 

situação e, com isso, conseguimos enriquecer ainda mais o debate e não apenas o aluno sai 

ganhando, como o professor também. Uma situação exemplo simples disso é quando 

debatemos sobre como era a educação física quando eles estavam na escola e eram 

crianças, muitos citaram a época da ditadura, exemplificando a educação física de cunho 

militarista e esportivizada em contraste com a educação física proposta pelo Coletivo de 

Autores. Tendo o professor, com isso, pessoas que viveram aqueles momentos e 

enriquecem o debate sobre as diferenças entre as duas correntes de pensamento. 

Por estes motivos, temos muitas questões para trabalhar na educação física escolar 

na EJA e muito para melhorar, problematizar e socializar a tantos professores que têm 

dificuldade com o tema. Educar uma turma de EJA é levar em consideração a vida desses 

alunos culturalmente, socialmente e economicamente, talvez por isso tamanha dificuldade. 

Espero com este trabalho, diminuir essa distância professor-aluno, demonstrando a 

importância de uma educação física que leve em consideração todos os fatores culturais e 

sociais descritos acima, tendo um professor que construa o conhecimento neste aluno e não 

o jogue ao vento como algo longe de sua realidade e meio social. 

No ensino da Educação Física Escolar, principalmente na EJA, temos uma troca 

muito grande de conhecimento com nossos alunos, pois os mesmos nos apresentam 

vivencias riquíssimas, como por exemplos jogos e brincadeiras de rua - excelente para 

incluirmos em nossas aulas. 

Mostrou-se nesse capítulo que a educação física é fundamental na EJA, pois 

influencia diretamente na formação desse cidadão enquanto um ser pensante, autônomo e 

que está em constante aprendizado na sua formação continuada. 
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Capítulo 3 - A importância da Educação Física no trato intergeracional na EJA 

 
 

A Educação de Jovens e Adultos é normatizada pelo Artigo 37 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB- Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e teve suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais regulamentadas em 2000 com a aprovação do Parecer 

CNE/CEB n° 11/2000 (BRASIL, 2000). 

A falta de oportunidades para dar continuidade aos estudos e a necessidade de 

voltar a estudar, leva muitos jovens e adultos a buscar na Educação de Jovens e Adultos a 

alternativa de retomar e prosseguir com sua escolarização. 

Porém, o número de estudantes com idade entre 15 e 17 anos que tem buscado na 

EJA uma alternativa ou para acelerar sua certificação no Ensino Fundamental, ou tendo 

sido excluído do sistema de seriação regular e sem outra possibilidade de continuar seus 

estudos tem aumentado, fazendo com que a relação intergeracional na EJA alcance níveis 

ainda maiores de diferença de idade. 

Uma boa relação intergeracional na sala de aula é muito importante para o 

desenvolvimento não só das aulas de Educação Física como nas outras matérias também. 

Muitos jovens, por não se adequarem ao sistema educacional regular são transferidos para 

as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no turno noturno, sendo necessário 

conviver com estudantes de outras gerações. Nesse convívio, que nem sempre é de paz, 

temos conflitos e isso prejudica o aprendizado dos alunos. 

Visto o que presenciei no CREJA-RJ e me motivou a este trabalho de como 

melhorar esta relação, percebi que estudantes de mais idades se sentiam muito 

incomodados com a postura de alguns estudantes mais novos que, no entendimento geral 

das turmas, atrapalhavam a aula. 

Neste contexto, na EJA ocorrem relações intrageracionais (interações entre uma 

mesma geração) e relações intergeracionais (interações entre gerações diferentes), na qual 

o tencionamento geracional se dá na variedade de experiências adquiridas pelos sujeitos 

“jovens”, “adultos” e “idosos” que compartilham um mesmo espaço escolar. “A 

constituição de uma pessoa como sujeito social se dá [...] ao mesmo tempo em que o outro 

se constitui” (OLIVEIRA, 1999, p.1). 
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Com isso, relações intergeracionais se tornam vitais, pois é no embate com o outro 

que as identidades se constroem e dinamizam. É nos modos de convivência, na relação 

estabelecida com o (s) outro (s) que a existência humana se realiza. 

 

Propiciar interações intergeracionais, relações entre gerações, trocas 

sociais, incorporando as pessoas no seu tempo, resistindo contra as 

discriminações e a ausência de vínculos, buscando, como consequência, 

novos vínculos sociais tanto para jovens como idosos, adolescentes e 

adultos, que na sociedade da mundialização e da globalização, ficam 

cada vez mais excluídos (marginalizados e inadaptados) dos benefícios 

oriundos das mesmas. Através da Educação Intergeracional e dos 

programas intergeracionais se ocupa um novo espaço na educação social, 

que trabalha visando facilitar a compreensão das novas exclusões e ao 

mesmo tempo, abordando estas questões, não só em função de uma só 

categoria ou setor – os idosos – mas sim, pensando em todos os grupos 

sociais que ainda permanecem nessa situação, por qualquer fator que 

seja, e que desejem reincorporar-se ou juntar-se a construção de novos 

vínculos sociais (DRUMMOND, 2009, p. 250) 
 

Com isso, a convivência entre distintas gerações num mesmo contexto escolar é 

necessária e reforça a troca de experiências entre os sujeitos. Porém, observar, identificar e 

intervir nos conflitos intergeracionais é tarefa que as diversas particularidades de situações, 

pessoas, ambientes escolares, regiões diferentes e outras tantas variáveis, nos impõe cada 

vez mais, aprofundar na pesquisa do tema. 

A Educação de Jovens e Adultos, espaço de relações intergeracionais, de diálogo 

entre saberes, de compreensão e de reconhecimento da experiência e da sabedoria, 

tensionadas pelas culturas de jovens, adultos e idosos tem, muitas vezes, essas relações 

tratadas como problemas. “É no sucesso das relações intergeracionais saudáveis que 

residem a esperança de superar essa sociedade desumanizada que concebe o 

envelhecimento somente enquanto perda, doença e limitação sem atentar para o fato de 

que cada fase da vida possui suas perdas e ganhos” (SILVA, 2009, p.5). 

A educação física enquanto cultura corporal de movimento é um excelente 

mecanismo para melhorar esse conflito intergeracional em sala, pois trabalhando nas aulas 

o lúdico, a cooperação e o trabalho em equipe podemos aos poucos melhorar esses 

conflitos e mostrar justamente que eles têm muito a ganhar nesse trato entre o mais 

novo/mais velho. 

Porém, não é só na relação dos alunos que há conflitos, na relação do professor 

mais novo com o aluno de EJA mais velho também há conflitos. Alguns alunos tem o 

pensamento de que o mais velho por ter mais vivências muitas vezes não vê no professor 
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mais novo alguém que possa realmente lhes ensinar alguma coisa ou simplesmente não 

quer aceitar que um professor mais novo o ensine algo. Nos projetos em que estive 

presente, observei que as mulheres, em geral, têm mais abertura a uma (um) professora 

(professor) mais nova (o) do que os homens. 

Poucos professores/alunos tem a ideia do quão é positiva essa troca intergeracional, 

que se acentua na EJA, pois conseguimos aprender muito com nossos alunos, com todas as 

vivências e experiências que nos passam, porém, se o professor se colocar acima de seus 

alunos, a chance de ter conflitos é grande, principalmente na EJA. 

Um grande equívoco de muitos professores é achar que nossos alunos não têm o 

que nos ensinar e isso se problematiza na modalidade, onde os alunos tem uma vasta 

bagagem de ensinamentos muito além das matérias escolares, uma bagagem de vida que 

tem muito a  ensinar. 

Colocar-se na altura de seu aluno é de suma importância na redução destes 

conflitos, pois o ensino em qualquer modalidade é uma troca de conhecimentos riquíssima 

que corre em via de mão dupla e não em sentido único. “Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2013, p.47). 

Fazer com que esse aluno construa o conhecimento, como diz na citação de Freire, 

é fundamental em todos os níveis e modalidades. Uma boa forma de se trabalhar desta 

maneira na EJA é quando trabalhamos situações do cotidiano deles, como a distância entre 

a escola e a sua residência, confecção de brinquedos, jogos populares e muitos outros. 

Desta forma vão recordando e trazendo uma bagagem da infância, recordando ou 

aprendendo as brincadeiras vão construindo esse conhecimento. Ora o aluno mais velho 

ensina pro mais novo, ora o mais novo ensina pro mais velho e todos acabam aprendendo 

de forma indireta, como é no caso do Jogo de Amarelinha, na confecção de algum material 

e etc, mostrando que na troca intergeracional todos têm muito a ensinar e a aprender. 

Troca intergeracional essa que se mostra rica na educação física escolar, pois com 

as brincadeiras e atividades os alunos colaboram uns com os outros e, se o professor 

souber mediar, todos ganham com isso. Porém nada disso se torna fácil se o professor não 

estiver em equidade com seus alunos, pois o preconceito e o achar-se superior de muitos 

professores os fazem perder oportunidades riquíssimas de conhecimento com estes alunos. 
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Colocar o aluno em equidade com o professor é algo fundamental para que se 

alcance um ensino desejado na EJA ou em todos os níveis e modalidades de ensino, 

transferindo esse conhecimento ao invés de reproduzir, como exemplifica a citação de 

Freire acima se mostrando vital para o aprendizado desse aluno. 

Mas, “Não resolvemos bem, ainda, entre nós, a tensão que a contradição 

autoridade-liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade com 

autoritarismo, licença com liberdade” (FREIRE, 2013, p.60). O autoritarismo em sala de 

aula faz com que esse professor perca muitas possibilidades de ensino na Educação Física 

Escolar, principalmente no trato intergeracional quando, por exemplo, não possibilita esse 

aluno de dizer como era na sua infância ou como enxerga determinado movimento, jogo 

ou brincadeira. 

Quando há equidade as chances de ter conflitos intergeracionais de início 

continuam as mesmas, porém se o professor conseguir meios de mediar, através de debates 

e brincadeiras que estimulem a cooperação, trabalhos em equipe, dentre outras, as chances 

de termos uma rica troca de conhecimentos geracionais é grande. 
 

Nessa equidade, o educador reconhece os conhecimentos trazidos pelo educando 

para a sala de aula, o que segundo Freire é fundamental nesse processo ensino-

aprendizagem, pois porque não aproveitar esses ensinamentos e os aproximar do cotidiano 

e das vivências desses alunos? “Cabe ao professor e a escola respeitar os saberes trazidos 

por esse aluno - saberes construídos socialmente na prática comunitária” (FREIRE, 2013, 

p.31). 

No CREJA, pude ministrar atividades pedagógicas que tinham como tema 

transversal a intergeracionalidade visando essa equidade, onde jogos de equipe, nos quais 

todos eram importantes e, cirandas de roda, foram fundamentais para melhorar a 

convivência destes alunos, pois em diversos momentos os mais velhos ensinavam aos mais 

novos e vice versa. 

Por estes motivos, a educação física escolar se mostra fundamental nessa melhora 

da relação intergeracional entre os alunos de EJA, ajudando a fortalecer ainda mais esse 

ensino e a formar um cidadão mais ciente de seus direitos e deveres, consciente do respeito 

às gerações, independente de idade. 
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Considerações Finais 

 

Chegando ao final e relacionando com os objetivos propostos na introdução, espero 

ter apresentado argumentos que auxiliem nesse trato intergeracional dentro da EJA, seja 

pensando o professor - aluno ou até mesmo aluno – aluno, já que a EJA se apresenta cada 

vez mais jovem. 

Além disso, fixar a importância do trato intergeracional não apenas dentro da 

escola como para a sociedade em geral, justificando assim o porquê de ser trabalhado nas 

aulas, principalmente de educação física, pois nessas aulas que os problemas 

intergeracionais aparecem com mais frequência – pelos movimentos e contatos corporais. 

Nota-se neste trabalho o quão importante é a EJA e, passo a me perguntar por que é 

tão deixada de lado pelas Secretarias de Educação? Temos dados concretos de que seu 

público irá aumentar nos próximos trinta anos, temos referências demonstrando seu valor e 

sua importância para a sociedade. 
 

Pensando especificamente na Educação Física como parte da cultura corporal de 

movimento, podemos enxergar também a importância do trabalho de jogos populares, 

danças e brincadeiras lúdicas a fim de problematizar e diminuir esse conflito 

intergeracional. 

Avalio que esse trabalho de conclusão de curso não conseguiu dar uma solução 

para pensar os problemas intergeracionais, afinal, somos seres inacabados, porém aponto 

algumas pistas que podem contribuir para diminuir esse trato, colocando o professor em 

equidade com o aluno e, considerando o saber trazido desse aluno à escola como os 

principais meios apontados para reduzir esse possível conflito. 

No processo, obtive bastante dificuldade em achar literatura que falasse sobre a 

trinca Educação Física Escolar - EJA - Intergeracionalidade, porém, aos poucos fui 

associando o tema com livros e artigos, dando um olhar para o tema do trabalho e assim, 

consegui o desenvolvimento do mesmo. 

Espera-se que o trabalho contribua, minimamente, para que educadores consigam 

enxergar a importância e algumas soluções para melhorar o trato intergeracional com e 

entre seus alunos, afim de que flua melhor sua aula e isso cause um impacto na vida desses 

alunos muito além dos muros da escola. 



29 
 

Enxergar o quão importante é esse tema transversal nas aulas, como nos é ensinado 

na licenciatura em Educação Física, nem sempre é um processo fácil, mas é de 

fundamental relevância na formação docente. 

O curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense é 

diferenciado e se mostrou um divisor de águas não só na minha vida estudantil como na 

vida pessoal também. Os aprendizados adquiridos me acompanharão por toda a minha 

existência, desde os textos trabalhados nas disciplinas, grupos de extensão e pesquisa até o 

tema de conclusão de curso e a identificação com a EJA. 

Este trabalho de conclusão vai ao encontro ao curso, pois, além de se estudar o 

tema em uma modalidade de ensino, mostra como a educação física vai muito além da 

aptidão física e saúde, demonstrando a importância da cultura corporal de movimento e os 

temas transversais que a perpassam, no intuito de tornar esse aluno um cidadão consciente. 

O curso tem um olhar sobre educação física que soa com estranhamento nos 

primeiros períodos e se chega ao final com o entendimento desse olhar, olhar esse que 

expande olhares e não os deixa em um só viés - como do esporte, em muitos cursos. 

Tendo a cultura corporal de movimento como carro chefe do ensino do curso, o 

esporte se torna um detalhe, outros conteúdos e temas transversais se tornam muito mais 

importantes quando entendemos que a escola forma cidadãos e não atletas, impactando 

diretamente numa sociedade melhor a todos. “Não basta que os conteúdos sejam apenas 

ensinados, ainda que bem ensinados é preciso que se liguem de forma indissociável a sua 

significação humana e social” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 32). 

Por estes motivos, aliando com a citação, associa-se a este trabalho a relação 

intergeracional - tanto do educador com o educando -, quanto do próprio educando com 

outro de maior ou menor idade será cada vez mais constante e precisamos de professores 

capacitados a mediar e problematizar esses conflitos, afim de que se torne algo positivo e 

tenhamos com isso, uma sociedade melhor e de mais respeito. “Outro saber de que não 

posso duvidar um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como 

experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 2013, p. 96). 

No curso, em diversas disciplinas é passado que o professor deve ensinar seu 

conhecimento ao aluno de forma que o aluno possa não apenas elaborar, mas construir 

esse conhecimento e aplicá-lo em sua vida e consequentemente, intervindo no mundo. 
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Com isso me peguei pensando, analisando e buscando informações para o trabalho, 

quando me questionei o quanto seria interessante ao curso ter uma disciplina que 

aprofundasse sobre o trato intergeracional, baseada em textos, seminários e debates, 

fortalecendo a importância de problematizar essas questões em sala de aula, pois já se foi 

mostrado que se os conflitos intergeracionais na escola forem problematizados e 

resolvidos com a medicação do professor, o aluno se torna mais consciente em sociedade, 

consciente do respeito que deve ter com as outras gerações, sejam elas mais novas ou mais 

velhas, fazendo com isso um mundo melhor para todos. 

Respeitar um ser mais novo ou mais velho do que si próprio é respeitar as 

diferenças e entender que somos seres diferentes e inacabados, pois “A prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e 

nega radicalmente a democracia” (FREIRE, 2013, p.37). 

Outro ponto importante no curso que faz ponte com o trabalho e com a EJA é que, 

em diversas disciplinas na licenciatura nota-se que o gesto mecânico é deixado de lado 

perto do valor e da relevância que outros fatores trazem, fazendo a ponte com a cultura 

corporal de movimento e mais uma vez, demonstrando sua importância. 

Após tudo que foi escrito, chego à conclusão que quando trabalhada com a 

perspectiva da cultura corporal, a educação física é de muita relevância para a EJA, pois 

com ela abrimos um leque de possibilidades em diversos assuntos que podem ser aplicados 

na vida fora da escola, sendo o trato intergeracional um deles. Espero com isso ter 

contribuído não apenas para os educadores como proposto, mas para a sociedade visto que 

implicará nela o resultado do trabalho. 

Na caminhada dentro da universidade, foi de muito aprendizado e estudo o 

currículo do curso e a maneira como as aulas eram abordadas. Tive um pouco de 

dificuldade em alguns momentos, pois uma doença me tirou algumas possibilidades dentro 

da formação acadêmica. Contudo, com todo apoio de professores e colegas que nunca me 

deixaram desistir, avalio de maneira muito positiva minha passagem pela Universidade 

Federal Fluminense e tenho profundo agradecimento a todos os professores e colegas da 

graduação. 

Esse trabalho será levado adiante para formação continuada, em um possível 

mestrado, pois a intergeracionalidade deve ser um tema muito tratado e levado às escolas 

para que cada vez menos existam os conflitos intergeracionais e tenhamos, com isso, uma 
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sociedade que envelhece mais e que mesmo assim, tem uma boa relação com a sua 

juventude. 
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