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A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

                                                             

  

RESUMO 

 

A prática da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tida como algo 

não obrigatório através da compreensão de muitos - justamente pela prática ser facultativa que 

surge a problemática. Com os Professores de educação física não encontrando espaço 

dialógico, pela ausência da disciplina na EJA, verifica-se sua desvalorização para essa 

Modalidade da educação, principalmente por parte do Poder Público que não desprende 

investimentos na área, sendo o assunto tratado com descaso. A disciplina Educação Física na 

Educação de Jovens e Adultos possui importante papel, representando a possibilidade de 

contato dos alunos com as culturas corporais do movimento, através de toda atividade que 

possa vir a ser proposta pelo corpo docente, sendo de extrema importância para a promoção 

da saúde para o alunado, justamente pela heterogeneidade na EJA. Paralelo a isto, temos a 

EJA, que é uma Modalidade da educação, onde os alunos que não concluíram a Educação 

Básica ingressam, visando à conclusão da mesma. A EJA apresenta alunos que, em sua 

maioria, já provém de uma extensa jornada de trabalho, o que faz com que os mesmos sejam 

desobrigados da prática da Educação Física. Contudo, conforme constatado ao longo deste 

estudo, tal prática pedagógica se faz fundamental em virtude dos inúmeros benefícios 

oriundos pela mesma; assim como os desdobramentos do histórico da Educação de Jovens e 

Adultos reforça a importância da Educação Física escolar nessa Modalidade. 

Palavras-chave: Educação Física. Educação de Jovens e Adultos. Cultura corporal. Promoção 

da Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa identificar, através da Literatura, a importância da Educação Física na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), através de fatos e evidências em produções, buscando 

dialogar com as vivências e contribuições que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), pelo qual atuei no Colégio Estadual Guilherme Briggs, localizado no 

Município de Niterói/RJ pode proporcionar para compreender a atual conjuntura da EJA em 

nosso estado. 

Desde a sua inclusão no contexto escolar até os dias atuais, a Educação Física passou 

por uma evolução, sendo que sua prática sempre foi permeada por concepções pedagógicas. 

Foi a partir da década de 80 que começaram as discussões sobre as abordagens de Ensino da 

Educação Física Escolar.  

No final do século XIX e início do século XX a Educação Física foi incluída no 

currículo escolar. A partir disto, a ginástica passou a ser disciplina obrigatória. Inicialmente o 

objetivo da Educação Física é promover o desenvolvimento físico e moral dos alunos. As 

Abordagens de Ensino da Educação Física Escolar contribuíram para criar um novo cenário 

no ensino-aprendizagem da educação física, como também para romper com o modelo 

mecanicista, higienista, militarista, tecnicista, esportivista e biologicista (CARMO et al, 

2014).  

O atual quadro da área da Educação Física indica que um dos objetivos desta 

disciplina está voltado para a promoção da saúde e também para a educação para a saúde. Isto 

ocorre porque a prática de atividades física tanto para crianças quanto para adolescentes 

propicia melhoras em vários aspectos: social, cultural, corporal, biológico e psicológico 

(ORFEI; TAVARES, 2010). 

Neste sentido, é preciso enfatizar que no ambiente escolar o professor de Educação 

Física pode ser um dos agentes para promoção da saúde, uma vez que as práticas esportivas 

regulares e os exercícios físicos voltados para melhorar as condições orgânicas são meios de 

favorecer as condições físicas aos indivíduos (POZZOBON et al, 2006).  

A Educação Física no âmbito escolar pode proporcionar aos praticantes a 

possibilidade de desenvolver uma consciência da importância das práticas corporais com 

objetivo de melhorar sua própria qualidade de vida. A prática de atividades motoras são 

pouco valorizadas, pois fora da escola, nossa sociedade se encontra numa escassez tremenda 

em práticas de atividades físicas e exercícios físicos, tendo associação com doenças crônicas 
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não transmissíveis, sendo fatores primordiais para inatividade e ausência nas aulas (NASSER; 

GUABIROBA , 2010). 

Numa sociedade que preza o trabalho árduo, vai de encontro aos objetivos da 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA), reduzindo assim o espaço dialógico 

da disciplina. A grande preocupação da maioria dos trabalhadores consiste em se manter no 

emprego, se no final do mês terão dinheiro suficiente para quitar suas dívidas, se terão crédito 

para contrair outras dívidas, enfim, garantir a sobrevivência. É raro o trabalhador que 

consegue obter alguma poupança, mais raro ainda, é alcançar a realização dos seus sonhos. A 

classe operária passa o ano pensando nas condições e garantias para sua sobrevivência.  

Os filhos dos operários, muitas vezes, estudam à noite, pois, é necessário trabalhar 

para complementação da renda familiar e, ainda, estudam em maior parte em escola pública 

com pouca capacidade de oferecer um ensino de boa qualidade. O capitalismo seria atingido 

por crises econômicas porque ele se tornou a barreira para que as forças produtivas se 

desenvolvessem. Seria um absurdo que a humanidade inteira se dedicasse a trabalhar e a 

produzir subordinada a grandes empresários. A economia do futuro que associaria todos os 

homens e povos do planeta, só poderia ser uma produção controlada por todos os homens e 

povos (MARX, 2004).  

Assim, na sociedade capitalista o trabalho prevalece sobre a educação, principalmente 

para alunos da EJA, que geralmente já são arrimos de família. Com isso, o intuito dos 

mesmos se volta para a conclusão da educação básica e, consequentemente, melhor colocação 

no mercado de trabalho, não deixando espaço para assuntos como a educação física, que traz 

benefícios para esses indivíduos. Considerando que a prática de atividades físicas durante a 

vida pode facilitar o processo de envelhecimento, reduzindo as aparições somáticas desta 

etapa da vida, bem como as doenças comuns em indivíduos sedentários, podendo contribuir, 

ainda, para sua socialização e aspectos psicológicos como a redução do estresse. Sobre o 

assunto, Carvalho (2011, p. 2) afirma que essa 

  

[...] prática pedagógica, aborda / tematiza o conhecimento da área 

denominada “Cultura Corporal”, através da contextualização (teórica e 

prática) dos jogos, das ginásticas, da dança, das lutas, da forma esportivizada 

que estas atividades assumem, assim como pela ludicidade e prazer que o 

trabalho corporal propicia (jogos e brincadeiras). Estas práticas envolvem 

códigos, sentidos e significados da sociedade que os cria e mantêm – sendo, 

portanto, produção cultural. 
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Portanto, é possível destacar a importância da Educação Física no âmbito da EJA, 

podendo-se dizer que este estudo possui relevância social, profissional e acadêmica. 

A relevância social está na importância da prática de exercícios físicos, considerando 

que são alunos já em idade avançada, podendo contribuir para um envelhecimento ativo e 

saudável, estimulando a prática de exercícios físicos. O estudo traz contribuições 

considerando ser um assunto por vezes de desconhecimento da população, bem como para 

que possa propor um meio de melhor aplicar a disciplina nesta Modalidade da educação. 

Por sua vez, a relevância profissional é dada por parte dos professores de educação 

física, que não conseguem encontrar espaço nesta modalidade da educação básica. De acordo 

com Ferreira (2007), encontram como uma dos desafios a falta de preparo para trabalhar com 

um público adulto, precisando adaptar suas atividades, já que o maior foco de professores de 

educação física na educação básica está em indivíduos ainda em desenvolvimento. Assim, 

acredita-se que a partir da proposta de trabalho desta disciplina na EJA se tem um estudo 

relevante profissionalmente. 

Por fim, a relevância acadêmica está na pouca literatura publicada abordando o tema 

tratado, conforme afirma Pimenta (2011, p. 7): “São poucos estudos pertinentes a essa área, 

que ainda deixam um emaranhado de perguntas e possibilidades em aberto”. Desse modo, 

este estudo pode contribuir como fonte para futuras pesquisas acadêmicas. 

Nesse sentido, se tem o estudo proposto justificado pela sua relevância nos diferentes 

contextos. 

 

1.1. Estrutura do trabalho 

De acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o grupo que mais cresceu foi o de idosos com 60 anos ou mais, isso na 

última década. No censo de 2000 o número de idosos era de 14,5 milhões, ou seja, 8% da 

população total e atualmente já se tem 12% da população, em torno de 18 milhões de pessoas 

com 60 anos ou mais (IBGE, 2010). 

Embora tenha ocorrido um crescimento significativo do número de idosos, o que mais 

chama a atenção é que a maior parte da nossa população é adulta, onde um a cada cinco 

brasileiros possui de 20 a 29 anos. Assim, o Brasil terá nos próximos vinte anos a capacidade 

de se desenvolver ainda mais, haja vista que estará no auge de sua capacidade de produção, 

onde idosos e crianças serão a maior parte da população e são dependentes dos que trabalham. 

Quando a estrutura de idade da população passa de uma forma de pirâmide para uma forma de 
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gota, tem-se o que é conhecido como bônus demográfico. Com o aumento da expectativa de 

vida no Brasil o envelhecimento cresce consideravelmente, haja vista os avanços nas áreas de 

saúde e a diminuição da taxa de natalidade, bem como mudanças nas estruturas familiares, 

formas de trabalho e migrações. 

A tendência é chegarmos numa sociedade que vai cessar seu crescimento, onde o 

estoque novo de brasileiros vai decrescer. Cerca de 01 milhão de pessoas ultrapassa a barreira 

dos 60 anos a cada mês, onde até 2025 a população de idosos crescerá 2,4% ao ano, em 

contrapartida, o crescimento por ano da população mundial é de 1,3% no total. 

Esse envelhecimento da população tem despertado na sociedade contemporânea uma 

acentuada preocupação com os problemas oriundos desse segmento populacional. As mais 

variadas áreas estão procurando se adaptar à tal realidade, fazendo-se necessárias ações 

eficientes e urgentes para que o crescimento quantitativo dessa faixa etária seja também 

acrescido de qualidade. 

Dentre as áreas que se preocupam com essa questão está a educação física, visto que a 

atividade física possui importância tanto para manutenção, quanto para melhoria e 

recuperação do estado de saúde do indivíduo, podendo sofrer interferência de inúmeros 

fatores. Quando um indivíduo pratica atividade física, de acordo com Barbosa et. al. (2000), 

vários benefícios lhes são promovidos, sendo, assim, faz-se importante que se busque 

motivação para essa prática regular, sendo a educação física na EJA um caminho importante 

para tanto. 

A Educação Física no âmbito da EJA se configura como uma prática facultativa, visto 

que envolve alunos enquadrados no artigo 1º, §3º, I, II e VI, da Lei n. 10.793, de 1 de 

dezembro de 2003, que diz:  

§ 3
o
 A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

seis horas; II – maior de trinta anos de idade; [...] VI – que tenha prole 

(BRASIL, 2003) 

 

É justamente pela prática ser facultativa que surge a problemática, com os 

profissionais de educação física não encontrando espaço dialógico na disciplina na EJA, 

verificando-se sua desvalorização para essa modalidade de ensino, principalmente por parte 

do Poder Público que não desprende investimentos na área, sendo o assunto tratado com 

descaso.  
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Ferreira (2007) elucida que a problemática também pode ser vista por parte da 

formação dos professores para a educação básica, que geralmente se preparam para uma 

educação física escolar voltada para crianças e adolescentes em desenvolvimento, deparando-

se na EJA com alunos já formada e, até idosos, precisando adaptar suas atividades para essa 

realidade. 

 

1.2. Problema central: 

Diante do exporto, este estudo será direcionado pelo seguinte questionamento: qual a 

importância da prática da Educação Física para promoção da saúde dos alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA)? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo geral 

Compreender e criticar o contexto histórico da EJA.  

1.3.2. Objetivos específicos 

Averiguar a importância da Educação Física no ambiente escolar na EJA e; analisar a 

importância da prática da Educação Física para promoção da saúde dos alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). 

 

1.4. Metodologia 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo foi uma pesquisa 

bibliográfica, por meio da qual se buscou obter conhecimentos sobre a temática estudada 

pesquisando em fontes de dados: livros, artigos científicos, teses, dissertações e monografias. 

Segundo Gil (2007) a pesquisa bibliográfica utiliza materiais já elaborados e impressos, que 

possuem validade junto à comunidade científica.  

O estudo também adota como metodologia uma abordagem qualitativa, buscando 

aprofundar a compreensão de um fenômeno, explicando o porquê das coisas, exprimindo o 

que convém ser feito, mas não quantificam os valores, pois os dados analisados não são 

numéricos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Segundo Minayo (1993) a pesquisa qualitativa 

tem como característica a objetivação do fenômeno; buscando descrever, compreender e 

explicar o fenômeno.   
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2. DEBATES E PERSPECTIVAS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 

A história do que hoje chamamos Educação de Jovens e Adultos brasileira remonta ao 

período colonial, contudo, as iniciativas governamentais que visam oferecer educação para 

essa população são nos recentes meados do século vinte (PORCARO, 2006). 

Ao contextualizar historicamente o processo educacional que envolve a EJA no Brasil 

notamos que no período colonial, a população jovem e adulta recebia educação de cunho 

religioso, que não visava a formação educativa ou preparação para o mercado de trabalho 

(CUNHA, 1999). 

Avançando um pouco nesse processo histórico e tomando-se como ponto de partida o 

período do Brasil Imperial, observa-se que a primeira menção ao ensino primário e secundário 

foi no Ato Constitucional de 1834, o qual atribuía sua responsabilidade às províncias. Ao 

mesmo tempo, é possível notar que havia um tratamento relativamente em forma de caridade 

ao processo de alfabetização de pessoas dos setores mais pobres da população incluindo 

alguns escravos e ex-escravos. Referindo-se a esse período Sthepanou e Bastos afirmam que 

“a alfabetização de jovens e adultos deixa de ser um direito para ser um ato de solidariedade” 

(STHEPANOU; BASTOS, 2005, p.261). 

De acordo com Mafra (1994), ainda no Brasil Imperial, na capital da província de 

Pernambuco por volta do ano de 1886 já se registrava que uma grande parcela da população 

adulta era analfabeta, e desta forma são criadas quatro escolas noturnas de instrução primária 

para o sexo masculino e sem distinção de idade, tendo sido admitidos inicialmente 280 

alunos. Observa-se que em tais escolas, os professores públicos, embora recebendo 

gratificações salariais para trabalharem, tinham seus serviços discriminados quanto aos seus 

direitos sociais. 

Já no início do século XX, devido ao crescimento urbano e industrial, surgiu a 

necessidade dos adultos estarem mais capacitados para atuar no mercado de trabalho e esta foi 

uma das razões que levou o poder público da época a ter maior interesse pela educação de 

adultos. Além disso, também havia interesse político, pois a população alfabetizada 

representava o aumento de votos nas eleições, pois naquele momento o direito ao voto era 

restrito para uma parcela da população que era alfabetizada (CUNHA, 1999). 

Com o advento da República construída dentro da visão positivista de sociedade, e por 

meio desse conceito passou a predominar a ideia de que o analfabetismo seria o responsável 
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pelo atraso econômico do país, sendo, portanto, necessário que tal problema fosse eliminado, 

faltando, no entanto, ações oficiais nesse sentido.  

Na década de 1930 surgiu o movimento conhecido como “Escola Nova”, cuja atenção 

centrava-se na educação pública universal de boa qualidade, tinha-se nela como a única forma 

capaz de extinguir o analfabetismo no país. Em 1934, durante a “Era Vargas”, foi instituído o 

Plano Nacional de Educação que previa o estabelecimento do ensino fundamental obrigatório 

e gratuito inclusive para adultos, alguns pesquisadores consideram esse como o primeiro 

plano específico para a educação de jovens e adultos (VEIGA, 1988).  

No período que se seguiu, nos anos 1940 e 1950 algumas novas ações oficiais foram 

desenvolvidas visando à educação de jovens e adultos, entre as quais, a criação do chamado 

“Ensino Supletivo”. Foi a partir da década de 1940 que o problema do analfabetismo passou a 

ser visto pelo poder público como um problema social e educacional. De acordo com Fávero 

(2004) somente nessa época o aperfeiçoamento passa a ser visto como problema nacional e é 

justamente por isso que, nesse período, se estrutura a primeira campanha contra o 

analfabetismo adulto no Brasil. Porcaro relata que: 

A partir de 1940, começou-se a detectar altos índices de analfabetismo no 

país, o que acarretou a decisão do governo no sentido de criar um fundo 

destinado à alfabetização da população adulta analfabeta. Em 1945, com o 

final da ditadura de Vargas, iniciou-se um movimento de fortalecimento dos 

princípios democráticos no país. Com a criação da UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), ocorreu, então, por 

parte desta, a solicitação aos países integrantes (e entre eles, o Brasil) de se 

educar os adultos analfabetos (PORCARO, 2006, p.4) 

 

Em 1947 foi lançada a campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 

sendo esta a primeira iniciativa do Governo Federal de amplitude nacional para combater o 

analfabetismo entre a população adulta. Com a criação do CEAA foram criadas dez mil 

classes de alfabetização em todo o país. Essa campanha contribuiu para ampliar as relações 

entre as hierarquias governamentais (Federal, Estadual e Municipal). E tinha por objetivo: 

alfabetizar em três meses, oferecer curso primário em duas etapas de sete meses, capacitação 

profissional e o desenvolvimento comunitário. Ela foi criada, no pós-guerra, seguindo as 

recomendações da ONU (Organização das Nações Unidas) para que os países investissem na 

educação da população adulta. Além disso, outro fator importante é que com o fim do Estado 

Novo, que abriu espaço para a redemocratização do país, havia necessidade de aumentar o 

número de eleitores, visto que naquele período o direito ao voto ainda era garantido somente 

às pessoas alfabetizadas (SOARES, 1996). 
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Entre o final da década de 1950 e primeiros anos de 1960 desenvolveram-se algumas e 

importantes iniciativas voltadas para a educação popular, especialmente para jovens e adultos, 

destacando-se a “Pedagogia de Paulo Freire”. Quando se fala em educação de jovens e adultos 

no Brasil, geralmente se coloca ênfase no contexto histórico do início dos anos 1960 porque 

representou a experiência de Paulo Freire e sua atuação na Universidade Federal de 

Pernambuco, tornando-se um marco, também, das lutas pela educação popular no país. Paulo 

Freire sistematiza uma nova forma de alfabetizar adultos, criticando o modelo tradicional de 

educação. 

Em 1964, com o golpe que instaurou o regime civil-militar ditatorial no Brasil, todas 

essas iniciativas foram extintas e seus idealizadores e realizadores foram presos ou exilados. 

Ainda dentro do regime ditatorial, o governo dos militares instituiu na educação brasileira o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), cujo foco era centrado apenas em um 

sumário processo de alfabetização das pessoas, sem qualquer caráter crítico ou reflexivo e 

sem qualquer contextualização de signos. Ao mesmo tempo, as pessoas recebiam a culpa por 

seu estado de analfabetismo, sendo vistas de forma até mesmo preconceituosa como afirma a 

educadora Maria Medeiros, o analfabeto era tido como uma “pessoa vazia, sem 

conhecimento, a ser socializada pelos programas do MOBRAL” (MEDEIROS, 1999, p.189). 

Contextualizando os últimos quarenta anos da educação de jovens e adultos no Brasil, 

é possível ressaltar, brevemente, conforme descreveu Fávero, entre as décadas de 1970 e 1980 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) se caracterizou como principal ação do 

governo federal na área de alfabetização de adultos. Em 1985, com o término do regime civil-

militar, o MOBRAL foi extinto, deixando um rastro de corrupção e fracasso em termos de 

objetivos. Em seu lugar foi criado à Fundação Educar, já nos anos de 1990 essa fundação foi 

abolida e somente em 1997 a educação de jovens e adultos voltou em cena no país com a 

criação do Programa Alfabetização Solidária (FÁVERO, 2004). 

Para Esteves (2002, p.5): 

A estrutura do Programa foi elaborada visando o favorecimento de ações que 

fortaleçam a sociedade civil, suas relações com as diversas esferas 

governamentais e as parcerias necessárias para que a institucionalização da 

EJA seja um percurso natural após o processo de alfabetização. Assim, 

desenvolveu uma fórmula simples e inovadora, baseada na articulação e a 

participação efetiva entre diversos setores da sociedade – empresas, 

instituições, organizações, Governos estaduais, Instituições de Ensino 

Superior, pessoas físicas, prefeituras e o Ministério da Educação. 
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Além desse novo impulso, ocorreu um aumento de pesquisas e estudos na área de 

alfabetização de adultos, principalmente na década de 1990, sendo um período marcado por 

muitas transformações nesse campo educativo.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como constituição 

cidadã, teve início um novo enfoque a respeito da educação, especialmente a pública, 

universal e gratuita. Em seu inciso I do artigo 208 diz que o Ensino Fundamental deve ser 

obrigatório e gratuito; sendo também assegurada sua oferta a todos os que não tiveram acesso 

ao ensino na idade própria. No artigo 214, a Constituição afirma que a legislação estabelecerá 

o Plano Nacional de Educação, cujo objetivo é a erradicação do analfabetismo e a 

universalização do atendimento escolar.  

A partir dela tivemos outros avanços em termos de educação no Brasil, o Plano 

Nacional, bem como os estaduais e municipais, têm de fato sido estabelecidos, sendo, porém, 

muito questionados por educadores e demais agentes envolvidos no processo educacional 

quanto aos vários aspectos que garantam sua eficácia.  

É preciso mencionar, também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394 de 

1996) a qual reforça a intenção de investir na educação básica para todas as idades. Com a 

LDB/96 cria-se formalmente a modalidade de ensino da EJA por meio da resolução 

CNB/CEB nº 1 de 05/07/2000, sendo estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a EJA.  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

educação em 1996 entendem a educação como um direito de todos. Foi, também, na década 

de 1990 que a UNESCO instituiu essa como a Década da Alfabetização. Conforme escreve 

Lara (2008, p. 3). 

A partir da Constituição Brasileira de 1988 e da Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996, é que a EJA deixou de ser suplementar e 

tornou-se um direito fundamental, elemento essencial para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, tendo como princípio primordial a 

garantia da cidadania.  

 

Já nos anos 2000, mais especificamente em 2003, no governo Luís Inácio Lula da 

Silva foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens, 

adultos e idosos. O Brasil Alfabetizado foi desenvolvido em todo o território nacional, 

contudo o seu foco prioritário eram municípios que apresentavam altas taxas de 

analfabetismo, sendo que noventa por cento desses localizavam-se na região Nordeste.  
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Pode-se verificar que a educação de jovens e adultos passou por uma evolução 

histórica, acompanhando as transformações políticas, sociais, culturais e econômicas de cada 

época. Lopes e Sousa (2004, p.5) salientam que: 

A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino amparada por 

lei e destina a pessoas que não tiveram acesso por algum motivo, ao ensino 

regular em idade adequada. A LDBEN nº 9.396/96 prevê que a educação de 

jovens e adultos se destina àqueles que não tiveram acesso (ou não deram 

continuidade) aos Estudos no Ensino Fundamental e Médio, na faixa etária 

de 7 aos 17 anos, e deve ser oferecida em sistemas gratuitos do ensino, com 

oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características, 

interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão.  

 

Dessa forma, compreende-se que a alfabetização é um conhecimento básico necessário 

a todos e que possibilita a inclusão social de sujeitos que são excluídos socialmente por não 

terem concluídos seus estudos.  

Contudo, quais são as perspectivas para a EJA no Brasil? Leituras que fizemos irão 

abordar esse tema a seguir. 

 

 

2.1 Conceitos e funções da EJA  

 

A educação de jovens e adultos, assim como no passado, enfrenta constantes desafios 

e na atualidade a inclusão digital é um deles. Conforme explica Silva et al (2011, p.368): 

As estatísticas e a pesquisa sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil mostram que os baixos níveis educacionais da população jovem e 

adulta são produto não apenas das condições sociais e econômicas que 

dificultam o acesso da população de baixa renda à escola, mas também de 

fatores intraescolares que comprometem a aprendizagem e desestimulam a 

permanência dos jovens e adultos nos programas a eles destinados. Essa 

situação impõe grandes responsabilidades aos sistemas educacionais, que 

precisam buscar formas mais adequadas de oferecer oportunidades de 

escolarização para esse público. 

 

A alfabetização é um direito humano e está implícita no direito à educação 

reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nenhuma educação 

escolar é possível sem a habilidade de ler e escrever. E não se trata somente de ganhar acesso 

à alfabetização, seja por meio da educação formal seja por meio de programas não formais, 

mas também da qualidade dos programas de alfabetização (UNESCO, 2009, p.28). 

A garantia dos direitos humanos via acesso à educação tem apoio mundial da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sendo a 
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agência incumbida de coordenar a política global de Educação para Todos (EPT). O 

compromisso da UNESCO é desenvolver e promover princípios universais, bem como 

instrumentos normativos para enfrentar desafios no campo da Educação. 

Em 2001, Ângela Kleiman, dá ênfase a apresentar elementos que permitam construir 

uma interface entre a pesquisa acadêmica e os programas nos campos da Educação Básica de 

Jovens e Adultos. Ainda neste ano, Di Pierro et al, contribuem para este debate publicando 

um artigo intitulado “Visões da educação de jovens e adultos no Brasil”. Os autores ao 

analisarem criticamente a situação da educação de jovens e adultos, salientam que “os 

governos precisam assumir mais claramente uma atitude convocatória, chamando toda a 

sociedade a engajar-se em iniciativas voltadas a elevação do nível educativo da população” 

(DI PIERRO et al, 2010, p. 4). 

Gomes e Carnielle (2003) trazem em cena a educação de jovens e adultos como um 

estigma dentro da sociedade, sendo que a EJA é considerada uma modalidade de ensino, com 

menos recursos e prestígio, uma alternativa negligenciada de democratização. Seguindo essa 

linha a EJA seria uma ótima estratégia para tratar ainda os altos índices de analfabetismo 

ainda bem marcante em nosso país, que segundo o Parecer CNE/CEB (BRASIL, 2000) a EJA 

tenta selar dívida social não reparada para com as pessoas que não tiveram acesso a e nem 

domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela. Ser privado deste 

acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa 

na convivência social contemporânea.  

 Chilantte (2005) buscou, em sua dissertação de mestrado, abordar as políticas 

nacionais de EJA, visando subsídios para o entendimento da situação dessa modalidade de 

ensino na contemporaneidade. 

Em 2008, Suely Santana Chaves em seu artigo intitulado “A importância do 

letramento na educação de jovens e adultos”, declara sua intenção em esclarecer o problema 

do letramento na Educação de Jovens e Adultos e afirma que: 

A Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, configura-se como um despertar 

de um período histórico conturbado por problemas políticos, econômicos, 

culturais e sociais. Sua trajetória é marcada por avanços e retrocessos 

educacionais. Por muito tempo, foi como uma compensação e não como um 

direito (CHAVES, 2008, p.7). 

 

Segrillo e Silva (2011) realizaram uma pesquisa com o intuito de compreender se as 

práticas de leitura e escrita no processo de alfabetização dos estudantes da EJA fundamentam-

se nos pressupostos teórico-práticos que orientam a Alfabetização na perspectiva do 
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Letramento. Nesse estudo, a problemática levantada pela autora é de que segundo os dados 

Indicadores de Analfabetismo Funcional (INAF – 2009) ainda existem muitos analfabetos no 

Brasil. 

Já a pesquisa de Freitas (2007) aponta que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

se constrói vinculada com os interesses estabelecidos entre alfabetização e educação popular, 

sendo perceptível que em muitos momentos ao longo da história da Educação brasileira, a 

EJA confunde-se com a Educação Popular, fazendo-se evidentes seus pontos comuns, uma 

vez que ambas visam o resgate do direito de acesso ao saber pelas camadas populares, com 

vistas a promover a educação conscientizadora, sendo assim a Educação de Jovens e Adultos 

deve ser sempre uma educação multicultural, que amplie o conhecimento e a integração na 

diversidade cultural e, como afirma Gadotti (1979), este tem sido ao longo dos anos um dos 

grandes desafios da EJA. Então, a partir de uma visão da sociedade, a EJA acaba sendo uma 

modalidade da educação em que os alunos se engajam para recuperar um tempo de educação 

escolar perdida na infância– o que, segundo Paiva (2005), leva à EJA alcançar uma concepção 

de direito à educação para todos e do aprender por toda a vida, deixando assim no imaginário 

social, a característica principal, ligada à volta à escola, para fazer, no tempo presente, o que 

não foi feito no tempo da infância.  

No mundo capitalista o acesso ao mundo letrado significa uma conquista para os 

trabalhadores que tiveram seus direitos negados. Neste contexto, a educação popular contribui 

para que estes indivíduos oprimidos e marginalizados eliminem a condição do “não saber” e 

participem ativamente do processo de educação libertadora (FREITAS, 2007).  

Silva et al (2012) afirmam que o campo da Educação de Jovens e Adultos deve 

propiciar a consolidação de pesquisas e de investigações que favoreçam intervenções 

pedagógicas voltadas para a valorização dos sujeitos participantes deste processo.  

O compromisso, portanto, da EJA deve ser: 

Ampliar os olhares sobre os sujeitos da EJA, de maneira que considerem não 

apenas suas trajetórias escolares truncadas, mas que construam uma 

sensibilidade para essas trajetórias de vida, para a sua identidade coletiva de 

classe, gênero, raça, etnia. É preciso enxergar, em cada uma das trajetórias, a 

história perversa de exclusão social, de negação de direitos básicos à vida, ao 

trabalho e a sobrevivência a que foram submetidos (SILVA et al,  2011, 

p.24) 

 

Esses mesmos autores realizaram uma pesquisa sobre educação de jovens e adultos a 

fim de averiguar o índice de evasão escolar deste grupo. O estudo foi realizado em três 

escolas municipais do Rio de Janeiro. Os resultados apontam que eficazes na modalidade EJA 
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tomam atitudes explícitas para promover a assiduidade dos alunos. No estudo desenvolvido se 

constata que a educação de jovens e adultos na atualidade exerce um importante papel no 

cenário educacional brasileiro, pois contribui para diminuir os índices de analfabetismo, visto 

que a EJA não é só um direito previsto em lei, é uma questão de igualdade (direito ao 

conhecimento), de inclusão - sendo assim, o estudante resgata sua cidadania através dela, 

violada pelo analfabetismo. Silva (2009) desenvolveu uma pesquisa com o intuito de discutir 

a escolarização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como direito inalienável. Conforme o 

dado deste estudo atualmente existe uma heterogeneidade no alunado da EJA. 

Dentro desse contexto levantado aqui podemos perceber que várias são as abordagens 

e objetivos no debate acerca da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Esses vão desde a 

importância da alfabetização e da garantia dos direitos humanos até a interface entre as 

discussões dos setores acadêmicos e o diálogo com os programas educacionais. Por vezes 

outros trabalhos e pesquisas procuram entender a atual situação da EJA no Brasil ou até 

mesmo discutir o estigma que essa modalidade de ensino ainda é vista no país. 

Porquanto, outro debate importante de se fazer é a importância da formação 

continuada para os docentes que trabalham com a Educação de Jovens e Adultos - isso será 

apontado ao longo do trabalho. Em seu cotidiano escolar os professores vivenciam muitas 

experiências que exigem um contínuo refazer em sua prática pedagógica. São constantes 

desafios que se colocam e que levam à reflexão sobre a necessidade da formação inicial e 

continuada. Esta mesma realidade também se manifesta para os professores da Modalidade 

EJA. 
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3.   PRÁTICAS CORPORAIS NA ESCOLA 

 

Vieira, Priore e Fisberg (2002) orientam que na sociedade atual, com o enorme avanço 

da ciência, em especial através do desenvolvimento das tecnologias da informação, ocorreu 

um retrocesso em relação à adesão pelos movimentos corporais e um acréscimo na inatividade 

física por parte dos indivíduos. Neste cenário, o sedentarismo acaba encontrando um vasto 

espaço para se proliferar, fazendo surgir um enorme potencial de atenção em relação às 

ameaças a respeito da qualidade de vida. Neste quadro o sedentarismo se torna fator de risco 

fundamental para a saúde. Para o autor, de forma resumida, a inatividade física se caracteriza 

como o principal fator determinante para o desenvolvimento da obesidade. Pesquisas recentes 

que envolvem indivíduos jovens acabam confirmando que o nível de atividade física possui 

relação inversa a respeito da incidência de sobrepeso e obesidade. 

É ressaltado ainda pelos autores que, da mesma forma com o que ocorre em adultos, o 

adolescente esta sujeito a tal realidade. Assim, o adolescente por se encontrar em uma fase em 

que participar de um grupo se caracteriza como um acontecimento de busca de identidade, em 

uma fase transitória da infância para o mundo adulto, de certa forma eles buscam pela 

interação através das ferramentas tecnológicas, uma vez que o universo virtual é uma 

realidade onde eles acabam podendo se expressar. Desta forma, acabam falhando com relação 

à prática cotidiana de atividade física. 

Já para Alves et al (2005) mesmo de acordo com inúmeras constatações, as maiores 

concentrações dos adolescentes acabam levando uma vida sedentária. Sendo a inatividade 

física considerada um fator preponderante quando relacionado à promoção de risco de 

doenças. São citados estudos epidemiológicos que indicam grande associação entre atividade 

física ou aptidão física e saúde. Inúmeros estudos acabam apontando a inatividade física como 

um fator de risco para doenças, tais como: cardiovasculares, hipertensão arterial e obesidade, 

dentre outras doenças.  

Importante considerar, conforme trazem os autores, que a prática habitual de exercício 

físico, além de reduzir a incidência de fatores de risco, para diversos problemas de saúde, age 

contribuindo como o controle da ansiedade, da depressão, das doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas, da asma, além de acabar proporcionando maior autoestima e auxilio no bem-estar e 

socialização dos cidadãos. Desta forma, através dos dados estatísticos coletados, o autor 

concluiu que a inatividade física durante a adolescência pode acabar aumentando as chances 

de hábitos sedentários na vida adulta. 
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Desta forma Guedes et al. (2001, p. 188) ressaltam que: 

Há documentação na literatura a respeito de todos os benefícios 

conquistados com a prática de atividade física bem como também dos riscos 

de sedentarismo que possuam associação à saúde e ao bem estar. Contudo, 

um enorme número de estudos acaba envolvendo sujeitos adultos. Pouco se 

possui de conhecimento relacionado aos hábitos de prática física de 

adolescentes. 

 

Ainda como esclarecem os autores, apesar de todas as evidencias relacionadas à 

importância da atividade física regular, no presente são poucos os jovens que a tornam uma 

prática diária. Desta forma para Vieira, Priore e Fisberg (2002, p1), “a prática de atividade 

física ajuda no desenvolvimento do adolescente, bem como também na diminuição dos riscos 

de doenças futuras, além do estabelecimento de grandes efeitos psicossociais”. Os jovens 

possuem como prioridades o grupo, a privacidade e a procura por uma identidade. Eles se 

mantêm com maior atenção às inovações virtuais e tecnológicas, fato que os acaba afastando 

de uma convivência natural e ativa. Desta forma, buscam relacionamentos através de 

ferramentas virtuais, contribuindo para se estabelecer uma barreira entre os mesmos e o 

convívio social. 

Assim, Devide (2002) faz referência a diversos estudos e pesquisas que contribuem 

para desmistificação da saúde, promovendo o reconhecimento de que, além do médico, a ação 

conjunta dos inúmeros profissionais deve objetivar a educação dos indivíduos e adoção de 

práticas que visem a otimização de sua saúde e da comunidade em que esteja inserido. Nesta 

perspectiva a saúde acaba passando a ser uma questão didático-pedagógica. Em razão disto, a 

Educação Física no contexto escolar acaba possuindo a possibilidade de ampliação do alcance 

de seus conteúdos, que envolvam aspectos que possuam relação à educação para a saúde, com 

a ajuda de incentivos para aperfeiçoar o estilo de vida e os hábitos diários, possuindo como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida dos alunos. 

Já Lazzoli et al (1998) indicam que, do ponto de vista de saúde pública e medicina 

preventiva, a promoção da atividade física na infância e na adolescência representa o 

estabelecimento de uma base sólida para a redução dos índices de sedentarismo na idade 

adulta, contribuindo, assim, para uma maior qualidade de vida da população. Logo, se 

comprova que para possuirmos adultos saudáveis é fundamental inserir no habito das crianças 

e adolescentes o conhecimento a respeito dos benefícios de hábitos saudáveis e atividades 

físicas, por meio da conquista de resultados positivos para a nossa qualidade de vida. 

Por outro lado, Caparro (2006) destaca que a preocupação com a higiene e saúde 

ocorre desde a Escola Nova, proposta que trazia aos professores o pensamento a respeito de 
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uma Educação Física obtida por meio de uma concepção biológica, ou seja, através da 

comprovação de que para possuirmos adultos saudáveis havia necessidade de adoção de 

hábitos saudáveis por parte das crianças e adolescentes, onde através de tal adoção em 

conjunto com a prática de atividades físicas, ocorria maior conquista de resultados positivos 

para a nossa qualidade de vida. Apesar destas evidências, a maioria dos adolescentes leva uma 

vida sedentária. Sendo a inatividade física fator determinante a promoção de risco de doenças. 

Relacionado aos benefícios para os jovens em termos de relações sociais, Barbosa 

(1991) compreende que articular atividade física e vida social é uma possibilidade que 

contribui para o desenvolvimento humano, especificamente para o adolescente. Neste sentido, 

ele descreve como algumas vantagens para a prática do esporte o estímulo à socialização, 

servindo como um antídoto natural de vícios e ocasionando maior empenho na procura por 

objetivos, reforçando a autoestima, auxiliando o equilíbrio da ingestão e o gasto calórico 

levando a uma menor predisposição a doenças.  

Para Mello e Tufik (2004), o que é essencial ressaltar é a mudança de hábitos diários 

dos adolescentes, os mesmos devem se tornar mais ativos, procurar movimentar-se mais no 

dia a dia, subir escadas, correr, participar de atividades de lazer ao ar livre. E, não 

necessariamente deixar os relacionamentos virtuais, mas dosar sua prática. Faz-se necessário 

construir mecanismos de combate a inatividade física entre os adolescentes na busca de uma 

melhor qualidade de vida, que favoreça a saúde e a vida social futura. Conforme esses autores 

nos faz refletir, se faz necessário estratégias metodológicas efetivas de combate ao 

sedentarismo durante a adolescência devido ao seu alto índice e sua associação com a 

inatividade física decorrente na fase adulta  

Desta forma, conforme mencionam diversos autores ao longo da pesquisa realizada, 

neste capítulo é fundamental ressaltarmos que ambos apontam a realização habitual de 

práticas corporais como um excelente mecanismo para redução de fatores de risco que 

acarretam diversas doenças, atuando no controle de problemas como ansiedade, depressão, 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, da asma, além de proporcionar maior autoestima e 

auxilio no bem-estar e socialização dos cidadãos. Assim, proporcionando tais benefícios é 

fundamental sua prática ser algo comum e, para tanto, acredita-se que a mesma deva ser 

inserida desde cedo nos hábitos individuais de cada individuo, daí a importância da mesma 

fazer parte do ambiente escolar, para que assim crianças, adolescentes, jovens e adultos criem 

o interesse pela prática da mesma. 
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3.1 A Importância da Educação Física para a Saúde no Ambiente Escolar 

 

De acordo com Correia (2009), a Educação Física através de uma perspectiva crítica e 

inovadora e, enquanto componente curricular; procura o subsidio da construção de saberes de 

modo que proporcione aos educandos a compreensão de sua condição social e existencial, 

procurando uma libertação no que abrange aos processos sociais de opressão, alienação, 

exclusão e discriminação. 

Desta forma, Betti (1992) indica que a Educação Física deve possibilitar com que o 

aluno descubra motivos e sentidos nas práticas corporais, favorecendo o desenvolvimento de 

atitudes positivas para com elas, levar à compreensão de comportamentos adequados à sua 

prática, levando ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto os dados científicos 

e filosóficos que possuem relação à cultura corporal de movimento, dirigindo sua vontade e 

emoção para a prática e a apreciação do corpo que se movimenta. 

Já para Machado (2009), através das aulas de Educação Física é o momento em que 

pode ocorrer além da discussão de atividade física conceitual, a compreensão daquilo que ela 

representa para a sociedade, trabalhando os aspectos que possuem relação com os 

conhecimentos procedimentais e atitudinais da cultura corporal do movimento. E assim acaba 

propiciando uma educação para autonomia de escolha relacionada as atividades que procurem 

alcançar seus objetivos e a quebra de mitos e lendas que possuem relação com a atividade 

física que permeiam o senso comum. 

Ainda, Marangon e Ribas (2011) ressaltam que os jogos, esportes, ginásticas, lutas e 

danças são práticas sociais impregnadas por valores, conceitos, códigos, normas e formas de 

relação. Cabe à Educação Física permitir a análise crítica dessas práticas, procurando revelar 

os sentidos e significados sociais nelas presentes. Com base nessa análise, buscamos a 

construção de novas possibilidades, outros sentidos e significados que superem as 

desigualdades, injustiças, preconceitos e discriminações que surgem através de um fruto 

indesejado das relações sociais. 

Segundo Rosário e Darido (2005), a conotação atual do conceito de Educação Física é 

a de que esta é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que trabalha a 

partir do corpo em movimento. Ou seja, o objetivo dessa disciplina não é fazer com que as 

pessoas saibam jogar basquete, mas sim que elas consigam vivenciar essa prática, 

compreender sua origem, estruturar reflexões sobre o comércio envolvido nos materiais 

esportivos, sobre a compra e venda de atletas, dentre outras coisas. 
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Para Costa et. al. (2007), a Educação Física é tão importante quanto às demais 

disciplinas escolares e o trabalho com o corpo é tão importante quanto o trabalho com a 

mente, mas a pedagogia tradicional, com sua disciplina rígida, que perdurou por séculos, foi 

um mecanismo que dificultou a evolução do trabalho com o corpo, pois o homem era 

preparado através de uma visão muito mecanicista, tendo por base ensinamentos cartesianos.  

Para Voser e Giusti (2002), através do respeito a leis biológicas de individualidade, do 

crescimento, do desenvolvimento e da maturação humana, a Educação Física vai desenvolver 

em seus alunos o respeito pela sua corporeidade e das outras pessoas, percebendo e 

compreendendo, assim, o papel real da atividade física realizada desde a infância na escola 

como meio de promoção e manutenção da saúde. 

Os autores indicam ainda que uma das metas da Educação Física no momento atual é 

promover a autonomia dos grupos e, no jogo, valorizar o universo da cultura lúdica. A 

cooperação, a inclusão social, a participação global, a criatividade e a diversidade cultural, 

aprendizagem e lazer, prazer e qualidade de vida são temas que viraram discussões dentro das 

novas abordagens da Educação Física. 

Para Guimarães et. al. (2001) a Educação Física, como qualquer outra disciplina, tem 

responsabilidade na concretização do processo de formação e desenvolvimento de valores e 

atitudes.  

De acordo com Sousa e Daniel (2010) a prática da atividade física é importante para a 

promoção da saúde dos indivíduos e, ao ser aplicada na escola, tal prática vai além desse 

benefício, pois é possível trabalhar os inúmeros aspectos relacionados ao desenvolvimento, 

crescimento, características motoras, cultura corporal, questões de sociabilidade, afetividade, 

cooperação, aptidões físicas, formação do cidadão e outros. 

Segundo Martins (2009), o mais importante é proporcionar aos alunos a aprendizagem 

de forma prazerosa descontraída, mas tendo sempre em mente que o diferencial da educação 

física é os conteúdos que podem e devem ser trabalhados através de atividades divertidas e 

descontraídas, porém não menos importantes que os conteúdos de qualquer outra disciplina. 

Conforme Miranda et al (2006), a relação direta entre a Educação Física Escolar bem 

como a proposta transdisciplinar da disciplina, sua função social e ainda a promoção da 

qualidade de vida estão sendo tema de inúmeros estudos e pesquisas na área, como identifica-

se a seguir: 
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(...) ao se considerar os avanços do conhecimento biológico relacionado a 

repercussão da atividade física sobre a saúde dos indivíduos e as novas 

condições urbanas de vida que acabam levando ao sedentarismo, essa 

proposta revitaliza a idéia de que a principal tarefa da EF é a educação para a 

saúde ou, em termos mais genéricos, a promoção da saúde (BRACHT, 1999 

apud MIRANDA et al, 2006, p.25). 

 

Educação Física Escolar contempla vários aspectos que englobam corpo, movimento, 

lazer e cultura. A prática de atividade física no período da infância e adolescência apresenta 

como benefícios: a promoção do desenvolvimento neuropsicomotor; integração social; 

vivências corporais que melhoram a autoestima. Na dimensão fisiológica reduz o índice de 

ocorrência de doenças que são provocadas pelo sedentarismo (ORFEI; TAVARES, 2010). 

No ambiente escolar o professor de educação física pode ser o agente para promover a 

saúde, uma vez que as práticas esportivas regulares podem ser um meio de favorecer melhores 

condições físicas aos indivíduos. 

Além disto, deve-se ressaltar que o professor de educação física tem maior liberdade 

para organizar os conteúdos de forma que os alunos possam vivenciar diferentes situações, 

sem se restringir apenas aos programas propostos no currículo (BETTI, 1992). Desta forma, 

devido à maior possibilidade de flexibilização de conteúdo, a área de educação física pode 

contribuir para promoção da saúde dos alunos (MIRANDA et al, 2006). 

No ambiente escolar, por meio da prática de atividades físicas, durante as aulas de 

Educação Física, pode-se promover a qualidade de vida dos alunos. Ressalta-se que qualidade 

de vida diz respeito à maneira como as pessoas vivem seu cotidiano (RAMOS et al, 2010). 

Rocha (2009, p.54) explica que: 

A prática de atividade física regular é um hábito de vida saudável, portanto 

fundamental para a vida de cada indivíduo, por isso é preciso estar sempre 

atento aos fatores de risco, e algumas das formas de avaliar a evolução de 

alguns desses fatores são a relação cintura quadril e o índice de massa 

corporal.  

 

É importante que o Professor de Educação Física esteja sempre atento às queixas, às 

ansiedades e aos objetivos dos alunos, de modo a identificar qual o grau de associação que se 

estabelece entre a atividade física e o que se chama de estilo de vida (RAMOS et al, 2010). 

Crianças e adolescentes que praticam atividades físicas regularmente apresentam 

maior capacidade física e suportam melhor o stress escolar relacionados às provas ou a 

vestibulares. Além disto, apresentam melhores resultados na aprendizagem escolar (ALVES 

et al, 2005).  
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Neste sentido, se verifica que o espaço escolar possui o ambiente adequado para a 

promoção da saúde por meio da Educação Física, pois os alunos podem criar hábitos de vida 

saudáveis e desenvolver aptidões físicas, contribuindo também para prevenir o surgimento de 

doenças crônico-degenerativas. 

Conforme explicam Araújo et al (2008), o sedentarismo influencia no 

desenvolvimento de doenças, dentre eles a obesidade. Diante disto, realizar a avaliação da 

relação entre atividade física e gordura corporal em escolares é crucial, pois contribui para 

prevenir distúrbios entre crianças e adolescentes. 

Com isso, muitos métodos antropométricos vêm sendo utilizados para medir a massa 

corporal, seja a massa gorda ou magra, contudo os mais utilizados atualmente, segundo 

Novello et. al. (2007, p. 44), principalmente pela sua praticidade, são o IMC - Índice de 

Massa Corporal – que é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de 

obesidade, como método quantitativo e a RCQ - Relação Cintura Quadril (RCQ), como 

método qualitativo. O método antropométrico é obtido por meio das medidas de perímetros, 

diâmetros e espessuras de dobras cutâneas. Este método apresenta baixo custo, utiliza material 

simples, e há rapidez e facilidade na coleta de dados, aplicabilidade em grandes populações e 

também por ser um método não invasivo. 

Segundo Ceriani et al (2007), o Índice de Massa Corporal (IMC), desenvolvido por 

Lambert Quetelet em 1871, é um dos procedimentos mais usados para avaliação do excesso 

de peso e obesidade e estudos epidemiológicos. A mensuração do Índice de Massa Corporal 

(IMC) permite a associação com a incidência de várias doenças crônicas não transmissíveis, 

assim como risco a inúmeros agravantes à saúde, como o aumento do risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol – LDL, aumento da concentração de 

triglicerídeos no sangue, diabetes mellitus e algumas formas de câncer. Na prática esportiva é 

importante estabelecer a relação ao índice de Massa Corporal (IMC) e a relação entre as 

medidas das circunferências da cintura e do quadril (RCQ) (POZZOBON et al, 2006).  

Em relação a isto Guedes et al. (2001, p.3) esclarece que: 

O perímetro da cintura, isoladamente, pode ser o melhor preditor de gordura 

visceral, pois o perímetro da cintura é sensível ao acúmulo tanto de gordura 

superficial quanto de gordura intra-abdominal, enquanto que o perímetro do 

quadril é sensível somente ao acúmulo da gordura subcutânea. 

 

Já Machado (2009) afirma que a distribuição de gordura corporal tem forte 

determinação genética, mas fatores como sexo, idade, e outros comportamentais, como 
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tabagismo e atividade física, podem ser determinantes para se compreender a forma como 

ocorre tal distribuição. 

Rocha (2009) define a relação cintura quadril (RCQ) como sendo uma forma bastante 

comum de estimar e perceber a distribuição da gordura dos segmentos superiores em relação 

aos segmentos inferiores, tendo sido desenvolvida para prognosticar o risco de doença 

crônica. 

Para Guedes et al. (2001) o IMC é muito utilizado na prática com grandes populações, 

pois é um método antropométrico de procedimento rápido e de baixo custo que se 

correlaciona bem com a gordura corporal e algumas incidências de doença. 

Para Amer et al (2001) quando a gordura corporal está depositada mais na região 

abdominal, há maior risco à saúde, em relação ao acúmulo em outra parte do corpo, como na 

região dos quadris.  

Em suma, é importante observar que a cultura corporal do movimento mostra um 

conhecimento para ser trabalhada na área da Educação Física nas escolas, produzindo assim 

um saber em torno das práticas corporais. Esse conhecimento se construiu através da 

humanidade ao longo de muito tempo, melhorando as várias possibilidades em usar o corpo 

para solucionar diversas necessidades, sendo desde o combate militar até a necessidade 

artística (BRASIL, 1998). 

Considerando-se que no ambiente escolar o aluno se vê em contato com várias 

pessoas, donas de hábitos e culturas distintas, é interessante ressaltar que a inserção da 

educação física dentro do ambiente escolar pode beneficiar aos alunos da melhor forma 

possível. Uma vez inserida, a educação física se tornará uma prática usual do indivíduo, 

possibilitando com que o mesmo possua uma vida mais saudável, uma vez que a prática da 

atividade física inibe os mais variados tipos de doenças, uma vez que exige esforços de 

diferentes aspectos do aluno. 

Desta forma, através dos benefícios oriundos da prática de atividades físicas, o aluno 

acaba desenvolvendo uma melhor qualidade de vida, melhorando em diversos aspectos do 

ambiente que esteja inserido, fato este considerado como diferencial para alunos da EJA, que 

muitas vezes já são alunos que carregam uma grande carga de atividades e acabam ficando 

mais suscetíveis ao aparecimento de problemas. 
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4. ELAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR COM A EJA 

 

 

A disciplina de Educação Física na Educação de Jovens e Adultos possui importante 

papel, representando a possibilidade de contato dos alunos com as culturas corporais do 

movimento. Desta forma, Bernaldino (2007) defende que a escola precisa realizar a 

aproximação com seus alunos, e a Educação Física de forma especial tem de fornecer 

condições mais aconchegantes e de maior significado para as aulas de uma forma global e, 

principalmente para os alunos oriundos do Ensino Noturno. Conforme destaca o autor, é 

fundamental analisar o curso noturno através do fato de a maioria de seus alunos possuírem 

uma atividade laboral durante o dia.  

Assim, Machado (2009) acaba destacando que um dos fatores que desobrigam o 

ensino da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é de que, a maior parte do 

público atendido pela mesma, que estuda no período noturno, acaba cumprindo uma jornada 

de trabalho tão desgastante durante o dia que a prática de atividades corporais acaba sendo 

considerada incompatível com a prática de ensinos destes. Contudo, é ressaltado pelo autor 

que não há justificativa para tal, uma vez que a Educação Física não se compõe apenas de 

exercícios físicos desgastantes e treinamento corporal, devendo ser observada através de um 

aspecto mais amplo do que somente a condição motora. 

Importante observar Foucault (1987), cuja obra nos faz pensar que a apropriação da 

cultura, por meio da Educação Física nas escolas, tanto pode quanto deve ser constituída 

como um instrumento de inserção social, de exercitar a cidadania e de melhorar a qualidade 

de vida. O conceito de cultura corporal é visto como sendo o produto de uma sociedade e 

ainda como um processo dinâmico que, de forma simultânea, tanto constitui quanto 

transforma a coletividade à qual os indivíduos pertencem. 

Logo, conforme Barbosa et. al. (2000), através da EJA a Educação Física é um 

componente do currículo obrigatório, contudo o que a acaba diferenciando das demais 

disciplinas é o característica facultativa da mesma em determinadas condições, ou seja, caso o 

aluno se enquadre em alguns dos tópicos orientados pela lei, há opção em realizar ou não as 

aulas. Através desta questão o professor acaba possuindo um papel fundamental, uma vez que 

para realizar a persuasão destes alunos amparados pela lei, o mesmo deverá possuir 

características diferenciais em suas aulas como: estimulo e adequação de conteúdos.  
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Ainda conforme Costa et. al. (2007) a disciplina Educação Física acaba sendo 

compreendida no ambiente escolar como prática esportiva e desenvolvimento de habilidades 

motoras, desconsiderando-se o fato dela poder ultrapassar tais aspectos, confirmando a 

possibilidade que se desenvolva da melhor forma possível o raciocínio, concentração, 

relaxamento corporal e desenvolvimento de habilidades mentais, que acabam gerando 

importantes benefícios a todos os jovens e adultos que frequentam os núcleos de EJA, 

possibilitando situações únicas e valiosas para aqueles que, geralmente, frequentam os 

núcleos após uma dura jornada de trabalho.  

A Educação Física possui tamanha importância às demais disciplinas, e trabalhar com 

o corpo é tão fundamental quanto trabalhar com a mente, contudo através da pedagogia 

tradicional, por meio de sua rígida disciplina, que perdurou por séculos, contribuiu 

negativamente para o processo de evolução da educação física, uma vez que o homem sempre 

se preparou possuindo uma visão mecânica, com base em ensinamentos cartesianos (SILVA, 

2000). 

De acordo com o passar do tempo, essas ideias foram questionadas por vários autores, 

como por exemplo: Piaget, Vygotsky, entre muitos outros que foram ajudando a mudar a 

pedagogia tradicional, onde colocava o trabalho com o corpo em segundo plano, e começaram 

a trabalhar tanto o corpo quanto a mente, estabelecendo um limite para cada pessoa, mas não 

deixando de desenvolver as suas habilidades (BRASIL, 2005). 

Não se deve considerar a pessoa apenas como um corpo ou uma mente, distinto e com 

um grau de importância diferente. É necessário que os alunos não sejam apenas um corpo 

objeto e vire um corpo-sujeito. A essência do homem no mundo ao seu redor e no seu 

processo de humanização não tem como alcançar essa essência sem contar com a presença 

corporal (RUMMERT, 2005). 

É por meio do movimento do corpo que ocorre o desenvolvimento das ideias, 

responsáveis por expressar os sentimentos, valores e até as emoções. Assim, para se conseguir 

chegar a um conceito do que é a corporeidade é necessário lembrar-se sempre de que isso 

envolve a compreensão das emoções e os sentimentos abstratos (NASCIMENTO, 1988). 

Segundo Freire (2001), se o corpo e o espírito não fossem tão separados um do outro, 

os homens então seriam mais humanos, mais sensíveis, até mais inteligentes, além de 

conseguirem entender melhor tudo aquilo que os cerca. É através da sua existência que o ser 

humano se torna humano, humanizado, criativo, expressando todas as suas emoções, dando 

um significado para a sua existência.  



31 

 

Assim, Nascimento (1998) traz que não é possível conseguir imaginar uma educação 

que se volte apenas a educar a mente, uma vez que a educação corporal também está presente 

no dia a dia, no mundo em que se vive, e preparar a mente é tão importante quanto preparar o 

corpo. O aluno consegue se manifestar por meio dos movimentos, correndo, brincando, 

pulando, gesticulando, gritando, interagindo com os outros alunos, sendo ativo e tomando 

conta do seu próprio espaço de vivência da melhor forma possível. 

Eles sempre procuram maneiras novas de conseguirem se manifestar novas chances de 

conseguirem sentir o mundo e sentir o ambiente, e ainda de serem sentidos pelo mundo e pelo 

ambiente (BRASIL, 1996).  

Posto isso, Freire (2001) ressalta que nas primeiras séries do ensino fundamental, a 

atividade física possui uma importância muito grande, privilegiando as habilidades motoras, 

iniciando na cultura do esporte, e já nos anos seguintes conseguindo associar a vivência e o 

conhecimento, fazendo assim uma interdisciplinaridade, juntando a teoria com a prática.  

Desta forma, é a partir do Ensino Médio, que é uma fase onde a maioria dos alunos 

não possui o menor interesse na prática da atividade física, que é fundamental dar maior 

atenção especial para a busca motivacional pela prática esportiva, tendo que assim procurar 

formas da educação física se tornar importante e significativa, inovando e fazendo desse 

instante um momento de lazer, de saúde e de competição esportiva (MOURA, 2007). 

E para que se alcance sucesso com essa tarefa, é preciso que tenhamos novas e boas 

estratégias e metodologias diferentes de ensino, satisfazendo assim os princípios de inclusão, 

de diversidade, de complexidade, e principalmente a de conseguir enquadrar o aluno nessa 

prática, uma vez, que quando se tem algo para realizar, deve-se no mínimo ser interessante, 

desafiador, para despertar algum interesse e conseguir mostrar para o aluno que ele está no 

meio das práticas esportivas, e assim, eles sempre estarão motivados a participar das aulas 

(CAGLIARI, 1999). 

Porém é importante prestar atenção para que as aulas de educação física não sejam 

apenas brincadeira, deve-se levar em conta todo o processo avaliativo, desde os aspectos 

formais quanto os aspectos informais, solidificando-se nas observações sistemáticas e 

assistemáticas e ainda as anotações sobre o interesse, sobre a participação e a capacidade do 

aluno em cooperar, a auto avaliação, os trabalhos e as provas escritas contam tanto quanto os 

testes para avaliar tanto de forma quantitativa quanto qualitativa das habilidades e das 

capacidades físicas, alertando os alunos sobre a avaliação formal, quais pontos serão 

avaliados e transformados em conceitos (GONÇALVES, 1994).  
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A avaliação é um momento usado para refletir sobre o fazer pedagógico, reorientando 

o processo de ensino e de aprendizagem. É de responsabilidade de o professor deixar o aluno 

consciente de que a educação física escolar tem por principal objetivo contribuir para a 

formação geral do estudante, por meio do desenvolvimento das capacidades motoras, 

cognitivas, afetivas e sociais, visando adquirir o hábito de praticar regularmente atividades 

físicas para uma vida saudável (CARMO, 1985). 

Assim deve-se sempre ressaltar que a aula de educação física no ambiente escolar é o 

momento onde o corpo e as suas habilidades ficam mais evidentes. Por conta disso, a inclusão 

ganha destaque nela. E como um dos objetivos da educação física é conseguir preparar o 

aluno para ser um praticante das atividades físicas, fazendo do esporte um componente 

essencial da sua vida, lhes fornecendo informações políticas, históricas e sociais e, por causa 

disso, eles possam ponderar de forma criticamente ativa sobre a violência, sobre o doping, os 

interesses políticos e os interesses econômicos do esporte (COSTE, 1981). Trago esse 

destaque do esporte, pois foi um elemento crucial para trabalhar com os alunos dentro das 

vivências no PIBID, com todas suas temáticas e propostas, sendo importante de grande valia 

essas discussões e práticas, caminhando sempre junto para a compreensão dos mesmos.  

Deve-se deixar claro que a maior parte dos alunos da EJA estuda no período noturno, e 

que segundo a LDBEN nº 9.394/96, a Educação Física não é obrigatória. Porém essa 

conclusão é uma concepção antiga da Educação Física, sendo baseado de forma exclusiva nos 

parâmetros energéticos e fisiológicos, desconhecendo assim a possibilidade de se adequar os 

conteúdos e as estratégias das características e das necessidades dos alunos que trabalham fora 

do horário de aula, assim como possibilitar a inclusão dos conteúdos específicos dos aspectos 

ergonômicos dos movimentos e da postura, do trabalho e do lazer, por exercícios de 

relaxamento e pela compensação muscular, entre outros (BRASIL, FNDE, s/d). 

  Assim, o professor pode elaborar um plano de aula para os alunos da EJA que esteja 

dentro do projeto educativo da escola, de acordo com a preconização da LDBEN nº 9.394/96, 

reforçando muito mais a necessidade da disciplina se integrar com a proposta pedagógica da 

escola (BRASIL, 1996). 

Silva (2000) ressalta que é fundamental deixar claro que os alunos da EJA têm, na 

maior parte das vezes, uma opinião já formada sobre a Educação Física, se baseando em 

experiências anteriores. Se essas experiências tiverem sido boas e agradáveis, o aluno terá 

uma visão positiva sobre a aula de educação física, caso contrário, se o aluno não teve sucesso 

em suas aulas anteriores, dispensará as aulas futuras. 
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Mudar essas opiniões é um desafio muito grande para os professores da EJA. Adotar 

essa diferente concepção de ensino pode diminuir o afastamento de suas aulas. É dever da 

Educação Física, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), fazer com 

que o aluno conheça o próprio corpo, não saber apenas como funcionam os órgãos e os 

sistemas, entendendo principalmente como o próprio corpo funciona e os reflexos por 

decisões pessoais importantes, como fazer dieta perigosa, usar anabolizantes, praticar 

exercícios físicos e exercer a sexualidade. 

Sousa e Oliveira (2004) ressaltam que a disciplina de Educação Física deve ser 

ofertada de forma obrigatória no Ensino Noturno, tendo como motivação para o fato da 

mesma ser extremamente importante para se formar os alunos desse período, uma vez que ela 

acaba possibilitando maior estímulo para que os mesmos interajam entre si, podendo efetivar 

maior integração entre eles mesmos e ainda com seus respectivos professores, se 

caracterizando desta forma como uma importante ferramenta de combate à evasão e, ainda, 

possuindo enorme potencial para se estimular a vida saudável.  

Ainda assim, de acordo com Machado (2009), considerando-se que os alunos da EJA 

não concluíram o curso na época específica, e por esta razão se encontram no curso noturno, 

fica evidente que também acabaram não possuindo acesso à Educação Física. E, uma vez que 

tenham passado por um dia desgastante de trabalho, deixando o lazer se resumir aos finais de 

semana, a Educação Física acaba surgindo como uma possibilidade de demonstrar para eles o 

conhecimento da necessidade que todo homem possui em ser ativo, no intuito de trazer uma 

melhor disposição para as atividades diárias, além de estreitar os relacionamentos de forma 

mais harmoniosa através do convívio diário com as pessoas no ambiente de trabalho, escolar e 

familiar. 

A Educação Física Escolar traz ao seu praticante o direito de se afastar de todas as 

sobrecargas físicas e emocionais, que se adquire durante o dia, trazendo para os mesmo uma 

sensação de bem-estar físico e emocional, ofertando-lhe também, o benefício de um 

aprendizado menos árduo e mais eficaz, reduzindo-se assim as barreiras que existem ao do 

processo de ensino-aprendizagem (RISCIK, 2009).  

De certa forma, a Educação Física no Ensino Noturno é caracterizada por alguns 

docentes como uma disciplina estanque das demais, considerada somente como parte da grade 

curricular de um curso noturno, e em uma época não muito distante, um docente de qualquer 

outra área acabava podendo ministrar a Educação Física, que através de uma compreensão 

geral não trazia qualquer contribuição para que o aluno pudesse se desenvolver, 
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permanecendo apenas como um complemento da carga horária dos alunos. Contudo, através 

dos professores da disciplina, profundos conhecedores da forma como a Educação Física 

possui relevância para a vida social e acadêmica, exercendo contribuição para, dentre outros 

fatores, melhoria da saúde e qualidade de vida dos alunos (CALDAT, 2009). 

Martins (2009) ressalta novamente que o fato da Educação Física ser uma disciplina 

facultativa no Ensino Noturno é um dos aspectos negativos para a mesma, que já possui uma 

séria discriminação, possuindo pouco espaço e valorização nas escolas, contudo, caso o 

professor desenvolva um trabalho de destaque, conseguindo conquistar seus alunos e trazendo 

desta forma, provas de que a aula Educação Física não sirva apenas para o descanso dos 

professores de outras disciplinas, “tapar buraco” de outra aula; ele demonstra que a disciplina 

possui especialidades, objetivos e importância. Daí a importância do Professor da área 

defendê-la e a maneira mais eficaz em se realiza isto é executando o trabalho e demonstrando 

a todos que o espaço conquistado na escola não é ao acaso, desta forma, toda oportunidade 

dada ao ensino da disciplina de Educação Física necessita ser levada adiante, considerando-se 

sempre que o mais importante nisso tudo é o aluno, que precisa receber sempre sua 

valorização. 

Para Costa et. al. (2007) a ausência da Educação Física nos cursos noturnos possui 

uma justificativa plausível, trata-se de uma observação reducionista, que se localiza somente 

no âmbito das práticas corpóreas, caracterizadas pura e simplesmente por meio de exercícios 

desgastantes e treinamento corporal. Tal idealização de Educação Física, marcante ainda nas 

escolas, que até hoje tentamos ultrapassar, acaba nos reportando ao passado, momento onde 

os corpos deveriam se fortalecer para o trabalho mecânico e repetitivo a que se submetiam.  

Desta forma Silva e Silva (2007) indagam que o corpo neste determinado momento 

histórico era analisado de uma maneira completamente utilitarista, e por esta razão, esquecido 

de todas as suas demais potencialidades que não possuíam qualquer relação ao exercício 

corporal, o que exige uma maior compreensão a respeito de Educação Física Escolar para o 

Ensino Noturno que atenda ao aluno em todos os seus domínios, ou seja, que traga 

oportunidades para que estes alunos expressem seus valores, suas vontades, seus desejos e 

fazer com que eles efetuem suas libertações das “algemas da dependência”. Ou seja, que 

sejam seres humanos detentores de uma visão crítica a respeito de seu papel na sociedade e, 

desta forma, compreendam seus papeis diante da sociedade. Pra complementar essa ideia, 

podemos destacar a ideia de Carvalho (2017) quando nos faz pensar que o diálogo da 

Educação, Educação Física e EJA, vai além da leitura, porque a mesma juntamente com a 
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oralidade, expressões faciais, sendo assim o corpo aparece em todo esse processo, pela leitura 

de mundo, transformando o corpo em texto, constituinte do mundo. 

Assim, Tavares (2009) orienta que a Educação Física, na EJA pode ser inserida por 

meio de uma abordagem interdisciplinar, uma vez que o turno noturno possui em sua maioria 

alunos que, realmente, buscam uma formação, seja em razão de exigência profissional, seja 

através de realização pessoal, visto que, muitas vezes, acabaram não possuindo as devidas 

oportunidades para estudarem no período regular de curso, sendo necessária a opção da EJA 

para efetivação da conclusão de estudos. Os professores da EJA possuem maior envolvimento 

com seus alunos, posto isso é fundamental professores de Educação Física se integrar com os 

de outras disciplinas.  

De acordo com Barbosa et. al. (2000) o desenvolvimento completo de um cidadão é 

considerado de muita importância na sociedade, e na escola é prezado por todas as disciplinas 

que o aluno se desenvolva plenamente e criticamente, para que consiga fazer reflexões sobre 

os diversos assuntos. No ensino da Educação Física na EJA não é diferente, pois busca fazer 

com que os alunos vivenciem a prática de atividades físicas, conscientizando-se do bem que 

faz a sua prática e, que venham a ter um bom conhecimento sobre o corpo. 

Logo, para Machado (2009), levando em consideração que os alunos da EJA, na 

grande maioria estão em busca somente de uma maior qualificação para o mercado de 

trabalho e não se preocupam muito com o bem-estar, as aulas de Educação Física poderiam 

auxiliar para este trabalho de conscientização, onde a atividade física entraria como meio de 

melhorar a saúde e a qualidade de vida dos alunos.  

Para Machado (2009) é preciso fazer com que estes alunos compreendam estas 

relações e passem a valorizar a prática das atividades físicas, colocando-as como parte das 

suas atividades diárias. Uma vez que é grande o número de adultos que contribuem para o 

aumento das estatísticas associadas às doenças crônico-degenerativas, em consequência dos 

maus hábitos de vida, principalmente no que se relaciona com a prática de atividade física. 

A partir disso a escolha da docência na EJA é um elemento crucial, pois exige 

dedicação para que esses alunos recebam educação da mesma forma que as demais 

modalidades e níveis de ensino. No entanto, a carreira de magistério, por ser muito 

desvalorizada no Brasil, aliada à precariedade da formação inicial, em que há falta de recursos 

suficientes para promover a educação de qualidade, tanto em instituições públicas quanto em 

privadas, faz com que a escolha pelos cursos de licenciatura apresente aspectos que limitam 

sua escolha como carreira docente (NOGUEIRA et al, 2010).  
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Frasson e Campos (2011, p.2) afirmam que:  

Este complexo processo de desqualificação, as novas exigências impostas ao 

professor, às novas funções atribuídas à escola, as péssimas condições 

materiais de realização do trabalho docente e o processo de desvalorização 

profissional estão intimamente relacionados, contribuindo para o que hoje se 

reconhece como mal-estar docente.  

 

A profissão docente exige do indivíduo o desenvolvimento pessoal e profissional para 

fazer face às exigências da sociedade. A complexidade desse processo de formação para a 

profissão de professor muitas vezes afasta a escolha para esta profissão. 

Segundo Silva (2006), a formação continuada do professor da EJA está relacionada à 

dinamicidade e renovação da prática pedagógica. Mobilizando competências e habilidades. 

Trabalhar com a educação de jovens e adultos é um desafio, exigindo do professor o 

desenvolvimento de um processo lento e de longo prazo que é a formação continuada. 

O Parecer CNE 11/2000, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos, em relação à formação do professor para a EJA afirma que: 

O preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das 

exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à 

complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse 

profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente 

com esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo 

(BRASIL, 2000, p.56). 

 

O que está ligado ao dever da Educação de Jovens e Adultos cumprir o que está 

disposto no artigo 22 da LDBN (BRASIL, 1996), o qual diz que “educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” - para tanto, é preciso que o professor esteja comprometido com o exercício da 

cidadania. 
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5.  ANÁLISE E CONCLUSÕES 

 

Este trabalho incialmente tinha como objetivo investigar a atual conjuntura da EJA e a 

atuação do professor de educação física nessa modalidade de ensino, com suas respectivas 

abordagens e perspectivas. Contudo, após alguns percalços acadêmicos, simplifiquei a 

pesquisa visto o curto período de tempo e da suma importância que o tema traz, optei por 

fazer uma revisão literária do tema e dialogar um pouco com minha atuação enquanto bolsista 

de iniciação à docência na EJA, através do PIBID, a fim de entender criticamente todo o 

processo da EJA no Brasil com os desafios da Educação Física no ensino dessa modalidade. 

Sendo assim, o presente estudo aponta uma futura especialização nessa área.  

Através do PIBID, que é um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, mantido pelo Governo Federal, o qual oferece bolsas de iniciação à docência aos 

alunos de cursos presenciais que se dediquem às escolas públicas e que, ao se graduarem 

acabam se comprometendo com o exercício do magistério na rede pública, há possibilidade de 

inserção da Educação Física no ambiente escolar, uma vez que o programa possui como 

objetivo a antecipação do vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública.  

Com o PIBID há uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais, onde através da união das 

secretarias estaduais e municipais de educação, em conjunto com universidades públicas há 

possibilidade de melhoria do ensino como um todo, pela valorização do magistério. Diante 

desta particularidade, as práticas corporais, pela educação física escolar, tonam-se elemento 

interessante para se trabalhar com alunos dentro das vivencia do PIBID, através de todas suas 

temáticas e propostas de acordo com relatórios semestrais e anuais de nossa equipe de 

acadêmicos. 

Já relacionando o conceito de práticas corporais com a educação, especialmente 

através da EJA, observa-se de acordo com o estudo realizado que por ser uma prática 

pedagógica facultativa, diante da legislação específica que considera os alunos desta 

modalidade de educação sendo como sua maioria, alunos do turno noturno, que possuem uma 

ocupação profissional e desta forma, acabam sendo incapacitados de realizarem qualquer 

outro tipo de atividade física. 

Observa-se que a prática das atividades físicas é mais usual para os alunos mais novos, 

uma vez que tal prática acaba servindo como um mecanismo para desenvolvimento intelectual 
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da criança, contudo, é importante ressaltar os efeitos positivos das práticas corporais, para 

todos, conforme mencionado neste estudo.  

Diante deste beneficio, há de se considerar a importância para alunos da EJA, 

contrariando o determinado pela legislação, uma vez que a maior parte do público atendido 

pela EJA noturno são pessoas que já podem apresentar inúmeros problemas de saúde, 

motivados principalmente pelo ritmo no qual esses indivíduos se sujeitam, onde muitas vezes 

acabam conciliando trabalho, família e escola e ai sofrendo com crises de ansiedade e 

depressão, que acabam sendo porta de entrada para outros problemas de saúde – as quais 

podem ser plenamente contidas mediante a movimentação por meio de atividade física. 

Outro fator determinante para a inserção das práticas corporais na EJA é a maior 

abertura ao convívio social, uma vez que a atividade física pode promover maior interação 

entre os indivíduos, fazendo com que seja ampliada a rede social do individuo e desta forma 

seja promovida maiores condições para o mesmo. 

Observa-se também, através da realização deste estudo, que há uma grande falha na 

concepção da EJA, que foi idealizada pensando-se quase exclusivamente no horário noturno, 

acreditando-se que a maioria dos alunos que a cursasse já mantivesse uma atividade laboral 

durante o dia, desta forma acaba não ocorrendo previsão legal para o ensino da educação 

física no ambiente escolar, algo que acaba sendo prejudicial para o aluno, uma vez que através 

da atividade física, o organismo acaba apresentando melhores resultados, o que faz com que o 

ensino de forma geral seja assimilado de forma eficaz. 

Ainda, há que se considerar que a adoção da educação física na EJA pode se 

caracterizar como uma excelente ferramenta para inserção de profissionais por meio do 

PIBID, servindo desta forma como um excelente mecanismo que possibilite ao profissional 

em formação colocar em prática tudo o que aprende no ambiente acadêmico, possuindo como 

experiência a influência de alunos que em alguns casos poderá ter uma idade bem superior a 

sua, fato que pode representar uma significativa conquista, uma vez que é uma excelente 

experiência adquirida por este graduando em Educação Física. 

Ao tecer o presente estudo tive grandes dificuldades na hora da pesquisa, visto que até 

o início da elaboração do trabalho, na Universidade Federal Fluminense não tinha nenhuma 

disciplina obrigatória que tratasse sobre EJA, nem mesmo optativa, tinha ao menos um 

projeto de inclusão dessa temática na grade, sendo incluída somente no ano de 2017 pela 

Professora Drª Rosa Malena Carvalho, não tendo tempo para aprofundar nessa disciplina, 

seria de extrema importância essa disciplina para o estudo. 



39 

 

A partir desse fato, vejo a importância de uma disciplina que trate na graduação sobre 

EJA com toda sua temática, contexto histórico, diálogos, perpassando assuntos da atual 

conjuntura, pois no diálogo com referências do estudo, vemos que o corpo docente não vem 

sendo preparado devidamente para atuar nessa modalidade de ensino, reproduzindo então a 

mesma perspectiva didática ou semelhante às demais modalidades e níveis de ensino.   

De acordo com o observado ao longo deste estudo o ensino da educação física é 

extremamente importante, não só por uma questão de saúde do corpo, como também por 

questões relacionadas ao convívio social, uma vez que a atividade física pode promover maior 

interação entre os indivíduos. 

Por se tratar de uma modalidade de ensino que em sua maioria oferecida na parte da 

noite, e a educação física não tem uma obrigatoriedade para todos os envolvidos, sendo 

facultativa para certas pessoas, conforme já evidenciado, cabe a nós professores de Educação 

Física entender e criticar o que é nos imposto de uma escala “de cima para baixo”, dialogando 

a problemática que aflige diretamente a ação na EJA, a relação trabalho / Educação, 

destacando sempre os reais objetivos da Educação física escolar na EJA. 

Com isso, o que faz garantir a importância Educação Física enquanto componente 

curricular na EJA é o conteúdo e a intencionalidade pedagógica do professor na atuação 

conjunta com a escola, pois a Educação Física é uma disciplina muito abrangente e que 

através de seus conteúdos oferece mais do que exercícios físicos, mas a possibilidade de 

formar um cidadão mais desenvolvido em toda sua totalidade. 

A partir desse estudo e do meu percurso enquanto graduando de Educação Física e 

bolsista do projeto PIBID, vejo que minha ação na EJA seria mais enriquecedora decorrente 

de toda vivência que tive, entendendo melhor o trabalho intergeracional existente no projeto, 

com ele também pude aumentar meu arcabouço teórico da EJA, ou seja, depois disso tudo 

minha atuação seria muito mais fundamentada, caso continuasse atualmente no projeto, dando 

extrema importância para a formação continuada para complementar minha caminhada 

enquanto professor de Educação Física escolar 

O caminho dessa pesquisa foi árduo, procurei levantar um certo número de referências 

na literatura, em que tratasse a importância da EJA, Educação Física escolar, promoção da 

saúde com isso pude perceber que todas tratam esses temas com bastante importância e que 

dialogam os temas, podendo alcançar os objetivos gerais desse estudo averiguarando a 

importância da Educação Física no ambiente escolar na EJA e; analisando a importância da 

prática da Educação Física para promoção da saúde dos alunos da Educação de Jovens e 
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Adultos (EJA), com algumas ressalvas, pois destacando a minha vivência na EJA pelo PIBID, 

ainda não vejo de fato a promoção da saúde nas aulas de Educação Física nessa modalidade 

de ensino, decorrente de uma lacuna presente dentro das Universidades de uma forma geral, 

com isso se faz necessário uma matriz curricular mais forte, dando ao alunado da EJA uma 

educação de qualidade e não privando os estudantes de seus direitos básicos, colocando em 

prática tudo aquilo que é proposto nas Diretrizes. 

Pela observação dos aspectos analisados, pode-se compreender que a pratica 

pedagógica da Educação Física escolar na EJA é capaz de ser influenciadora na formação dos 

jovens e adultos, sendo capaz de promover a melhoria da saúde nesse espaço, mas para tal é 

necessário reivindicar, justificando a inclusão da EJA na formação docente, pois só assim essa 

modalidade de ensino se tornará mais forte, apesar do total descaso do nosso poder público. 
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