
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

JOYCE MARIANA ALVES BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE NATAL-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL- RN 

2016 



1 
 

Joyce Mariana Alves Barros 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE NATAL-RN 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Educação Física. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Pereira de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL- RN 

 2016 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

JOYCE MARIANA ALVES BARROS 

 

A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE NATAL-RN 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de concentração Movimento 

Humano, Cultura e Educação, linha de Pesquisa Estudos Pedagógicos sobre o Corpo e o 

Movimento Humano, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Educação Física  

 

Aprovado em: 25/02/2016  

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Pereira de Melo (UFRN) – Orientador  

  

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Allyson Carvalho de Araújo (UFRN) – Titular Interno    

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Marta Genú (UEPA) – Titular Externo  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Walter Pinheiro Barbosa Junior (UFRN) – Suplente Interno  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Elaine Melo de Brito Costa (UEPB) – Suplente Externo  

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus pois sem ele nada seria possível, aos meus pais que com amor me 

incentivaram a tornar o mundo um lugar habitável aos sentimentos mais nobres que a 

fragilidade humana é capaz de sentir. Com eles, sempre caminharam junto a mim os 

demais familiares, amigos, colegas e irmãos de uma existência universal. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte que me acolheu e me ensinou 

um ofício em seu conceito mais sublime, o qual revela à sociedade uma jovem adulta 

capaz de produzir novos conhecimentos e compartilhar saberes.  

Aos ensinamentos apresentados afetivamente pelo Grupo de Pesquisa Corpo e 

Cultura de Movimento (GEPEC) e o Laboratório de Estudos em Educação Física, 

Esporte e Mídia (LEFEM) no diálogo com os amigos professores José Pereira de Melo, 

Allyson Carvalho de Araújo, Maria Aparecida Dias e Antônio de Pádua dos Santos. 

Ao CNPq que me permitiu concluir o mestrado depositando todas as minhas 

energias neste trabalho, prolongando minha estada de aprendizados pela UFRN. Ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRN que resistindo na defesa da 

pluralidade sustenta a área de concentração Movimento Humano, Cultura e Educação, 

pois esta dissertação não passaria de símbolos incompreendidos se não existisse a 

coragem e o enfrentamento de professores que trabalham em prol do coletivo. 

Ao Colégio Brasileiro das Ciências do Esporte (CBCE) que em sua edição de 

2011, em Porto Alegre, me permitiu apresentar dados parciais de uma pesquisa sobre a 

EJA e desde então (já na formação inicial) tem sido minha frente de trabalho. 

Aos professores do município de Natal/RN que prontamente me acolheram e 

apresentaram as suas práticas pedagógicas. Este trabalho só foi possível porque me 

viram como alguém que poderia pensar coletivamente. Para além das questões didáticas 

ganhei conselhos, incentivos e um olhar mais sensível para a EJA, fazendo da minha 

coleta de dados uma admiração sincera ao cotidiano destes professores. 

Aos amigos da vida acadêmica Dandara, Mayara, Rafaela, Paula, Rafael, 

Ribamar, Bruna, Carlos, Camila, Dianne, Márcio, Rayanne, Sheylla e tantos outros; os 

companheiros de mestrado, a turma 2010.1, aos queridos calouros da graduação e 

alunos das turmas que cursei Docência Assistida tudo passou a ter mais sentido com a 

ajuda de nossas conversas, risadas, confissões, medos e perspectivas para o futuro. 

Muito obrigado.  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A dificuldade, mesmo grande, sempre passa; o amor sempre vence; a paz sempre 

volta; a boa disposição sempre resolve; e os bons objetivos, bem acalentados, sempre 

se realizam” 

 

Lourival Lopes 

 



6 
 

RESUMO 

  

Compreendendo a educação de forma reparadora, equalizadora e permanente, 

como um direito de todo o indivíduo para o exercício pleno de sua cidadania, o presente 

trabalho tematiza a Educação Física como componente curricular da Educação Básica 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Objetivou-se discutir a organização didática da 

Educação Física na EJA no sistema público de ensino do município de Natal-RN, a 

partir dos seguintes objetivos específicos: a) identificar o contexto didático em que se 

insere a Educação Física na EJA no município de Natal-RN e b) descrever como os 

professores de Educação Física organizam, didaticamente, a disciplina na EJA no 

município de Natal-RN. Por meio do Estudo de caso qualitativo, investigou-se a prática 

pedagógica dos professores desse contexto. Para tanto, foram aplicados questionários a 

15 professores do sistema de ensino do referido município no período de 26 de maio a 

25 de julho de 2015, organizados em três etapas: 1) Identificação, 2) Prática da 

Educação Física na EJA e 3) Atuação na Educação Física na EJA. Concluiu-se que a 

prática pedagógica dos professores investigados aponta encaminhamentos para a 

Educação Física na EJA, tais como: conteúdos, objetivos educacionais, avaliação, 

duração das aulas, metodologia de ensino, dificuldades e perspectivas para atuar nesse 

cenário, corroborando, parcialmente, com as orientações curriculares da EJA no Brasil 

(2002) e em Natal (2008), pois o contexto de cada professor revela uma identidade 

distinta. Como inferências, foram identificadas ausência de uma matriz teórica que 

direcionasse o trabalho docente da Educação Física na EJA no município de Natal-RN, 

inúmeras dificuldades na sistematização do conhecimento, falta de formação continuada 

específica dos professores e, na maioria dos casos, ausência de discussão sobre a EJA na 

formação inicial. Sobre esta última, acredita-se que o processo de organização da prática 

pedagógica dos professores tem estreita relação com a formação inicial e continuada, 

logo, é urgente rever estratégias que fomentem o debate da Educação Física na EJA no 

município de Natal-RN. 

Palavras-Chave: Educação Física. Educação de Jovens e Adultos. Escola. Prática 

Pedagógica. 
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ABSTRACT  

 

 

Understanding education in a reparative, equalizer and permanent way, as a right 

of every individual to the full exercise of their citizenship, this paper studies the 

Physical Education as a curriculum component of Basic Education in the EJA (Youth 

and Adult Education). This study aimed to discuss the didactic organization of Physical 

Education in EJA in the public school system of Natal-RN municipality, from the 

following specific objectives: a) identifying the educational context in which it operates 

Physical Education in EJA in Natal-RN and b) describe how the Physical Education 

teachers organize didactically discipline in EJA in Natal-RN municipality. Through the 

qualitative case study we investigated the pedagogical practice of teachers in that 

context. To this end, questionnaires were given to 15 teachers of the municipality 

education system in the period from 26 May to 25 July 2015, organized in three stages: 

1) identification, 2) Practice of Physical Education in EJA and 3) Performance of 

Physical Education in EJA. It was concluded that the pedagogical practice of teachers 

investigated points referrals for Physical Education in EJA, such as: content, 

educational goals, evaluation, length of classes, teaching methodology, problems and 

prospects to act in this scenario, corroborating partly with curriculum guidelines of EJA 

in Brazil (2002) and Natal (2008), as the context of each teacher reveals a distinct 

identity. As inferences were identified absence of a theoretical framework that would 

direct the teaching work of Physical Education in EJA in the city of Natal-RN, many 

difficulties in the systematization of knowledge, lack of specific continued education 

formation of the teachers and, in most cases, no discussion on EJA in the initial training. 

On the latter, it is believed that the process of organizing the pedagogical practice of 

teachers is closely related to the initial and continued training, so it is urgent to revise 

strategies that promote the debate of Physical Education in EJA in Natal-RN 

municipality. 

Keywords: Physical Education. Youth and Adult Education. School. Teaching Practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Percorrendo a história do homem moderno e sua preparação para atuar na 

sociedade, é possível identificar práticas educativas em diferentes contextos. Nesse 

sentido, instituições - como o seio familiar - são determinantes na materialização do 

processo educativo. Contudo, o próprio seio familiar não é o único que fortalece as 

experiências do homem como agente da sociedade. 

Outros espaços como a igreja, o campo, o mundo do trabalho e tantas outras 

realidades revelam-se com grande potencial para exercer a função de educar. São nichos 

alicerçados por direitos (sociais, políticos e civis) que, sem distinção ou qualquer tipo de 

discriminação, podem promover a educação. 

Idealizando uma educação sistematizada, optamos por tratá-la em um desses 

espaços formais; no caso, na escola. Tornou-se mais confortável, assim, refletir sobre a 

educação, com centralidade nos saberes escolarizados. 

Contudo, não estamos negando os saberes não-sistematizados. Somente fizemos 

uma escolha de campo empírico, pois o conhecimento extraescolar também tem 

significados e contribuições, os quais sinalizam para pensarmos a ação de transpor os 

conhecimentos da virtualidade das ideias assimiladas pelo educando para o aprendizado 

concreto e significativo. Essa atitude nos leva a pensar no processo de ensino-

aprendizado, no currículo, na concepção de homem que se deseja formar, nos 

conteúdos, na avaliação e no contexto socioeconômico e cultural em que se dá esta 

relação entre o professor e o aluno ao concretizar o ensino. 

Esse momento pedagógico orienta nossas reflexões ao ser tecido na realidade 

escolar do aluno, quando identificamos um aprendizado único, subjetivo, que reverbera 

na formação do indivíduo e, sobretudo, na organização didática do educador. O docente, 

nesse sentido, se propõe a transcender os limites da tradicionalidade e da ausência de 

criticidade na sala de aula. 

Respeitando a pluralidade encontrada no fazer pedagógico de cada professor, é 

importante averiguar que nenhum sujeito atendido seja desrespeitado durante sua vida 

escolar. Tendo em vista que somos sustentados pelos mesmos direitos legais, é 

importante democratizar o espaço escolar; e nesse ponto a problemática não é só o 

professor e sua atuação, ela alcança outros elementos.  

 

 



14 
 

Dentre eles, o projeto político-pedagógico, as orientações didáticas, a formação 

docente, as estruturas físicas e curriculares surgem de imediato como se habitassem um 

universo inseparável do ato de educar, concretizando um parâmetro de referência para a 

atuação profissional. 

Por sua vez, ensinar (e aprender) no âmbito escolar vai tomando uma dimensão 

singular ao adaptar-se à realidade de sujeitos subjetivos que ingressam na Educação 

Básica. Diante desse pressuposto, é importante questionar as dificuldades que habitam 

esse espaço, tais como o fracasso escolar, a evasão, a ineficiência do sistema 

educacional público e a taxa de desperdício. Isso porque, atualmente, existem cerca de 

781 milhões de analfabetos no mundo1 e, aproximadamente, 57 milhões de crianças fora 

da escola primária, além de jovens e adultos que permanecem sem acesso ao ensino. 

Com base na realidade apresentada pela União das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no presente, jovens, adultos, idosos e 

adolescentes podem percorrer a mesma trajetória escolar, ao redesenharem a superação 

de entraves que lhes impediram de dar continuidade aos estudos na idade adequada.  

Em pleno gozo de seus direitos de exercer a cidadania há a possibilidade de 

retomar os estudos, independentemente da situação que interrompeu sua trajetória 

escolar. Com isso, é necessário fazer referência a uma modalidade específica que atenda 

a esse público-alvo: a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Ao buscar referência quanto a esses debates, os da EJA, no Brasil e no mundo, 

principalmente após Declaração Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na 

Tailândia (1990), e a Declaração de Hamburgo (1997), que aponta os resultados da V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos CONFITEA2, a UNESCO ganha 

representatividade. Neste período, o conceito de educação de adultos, levantado 

principalmente pela UNESCO, provoca algumas mudanças na configuração da EJA e 

das políticas públicas a ela destinadas, apresentando origens históricas de uma liberdade 

irrestrita de ensino que, posteriormente, perpassou a formação profissional e continuada 

também. 

 

                                                           
1 Ver http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/#c1480638. Acesso em: 14 out. 

2015 
2[...]do francês Conférence Internationale de Éducation des Adultes, daí a sigla CONF-INT-EA” 

(IRELAND, 2013, p. 16) 

 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/#c1480638
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Ao tratarmos de uma investigação da EJA na educação escolarizada, estamos 

fomentando o debate quanto a inserção de políticas públicas no país. Em consequência, 

estamos permitindo que os professores retomem a sua prática pedagógica, indagando-se 

como ela deve se concretizar de fato. Caminho que se delimita com destaque nas 

proximidades dos anos 2000, com a integração da modalidade EJA à Educação Básica. 

Isso por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 e 

do Parecer 11/2000 do Conselho de Educação Básica (CEB), em que a EJA conquista 

mais espaço e novas problematizações são acrescidas a esta modalidade de ensino.  

Esse parecer definiu diretrizes para a EJA, descrevendo três principais 

características da educação nela que representaram a superação do caráter supletivo, 

marca registrada de períodos históricos nacionais tal como a ditadura militar. 

O Parecer tratou da EJA como reparadora e equalizadora de um direito negado 

historicamente, ofertando oportunidades de maneira igualitária e permanente 

(qualificadora). Compreendeu ainda que educar tem um sentido de inacabamento, logo, 

por toda a vida o homem será educado, experienciando novas práticas educativas e 

dando novos sentidos a sua função na sociedade. 

Da infância à velhice, o direito à educação prevalece sustentado pela legislação. 

Entretanto, as políticas públicas aparentemente não acompanharam as demandas 

sinalizadas por essas mudanças. Nos anos 2000, destaca-se a postura de alto 

investimento no combate ao analfabetismo, além de forte presença da iniciativa privada 

e de instituições não-governamentais no processo.  

Situações que foram somatizadas pelo âmbito educativo na possibilidade de 

convergir para escola e, consequentemente, contribuir para uma sucessão de equívocos 

na prática pedagógica do professor. Este habita o meio de convívio dos alunos e os situa 

no espaço de aprendizado e, por isso, precisa refletir sobre situações que, por vezes, 

foram abolidas do seu currículo inicial de formação. 

Esse cenário se resume na fala do Doutor em Educação da UNESCO, Timothy 

Ireland3, ao ser indagado pela revista Nova Escola se os professores estavam bem 

preparados para atuar na EJA. Ele afirmou que a maioria dos educadores era 

improvisada e não tinha preparo específico para atender a esse público, ressaltando a 

necessidade de atuar de modo diferenciado na EJA. 

                                                           
3 Entrevista concedia por Timothy Ireland à revista Nova Escola em junho de 2009. Disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/eja-tem-agora-objetivos-maiores-

alfabetizacao-476424.shtml. Acesso em 17 jan. 2016 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/eja-tem-agora-objetivos-maiores-alfabetizacao-476424.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/eja-tem-agora-objetivos-maiores-alfabetizacao-476424.shtml
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No Nordeste, a situação não apresenta um quadro muito distante do que 

identificado pelo parágrafo anterior. Em pesquisa divulgada por Brasil (2002a), os 

professores reivindicaram, dentre inúmeras questões, cursos de capacitação específicos 

para atuar na EJA. 

Investigando os subsídios fornecidos pelo sistema público para consolidar a 

prática pedagógica dos professores da modalidade, estamos cientes das lacunas na 

formação (inicial e continuada). A partir disso, percebemos que a modalidade EJA se 

torna mais uma variável rica de imprevisibilidades ao construir o cotidiano escolar do 

professor. 

Consequentemente, um fator de dificuldade didática se constitui. A partir das 

diretrizes nacionais, cada estado e município assume sua organização curricular para a 

EJA e para a Educação Básica, de forma geral, sem definir uma base sólida que origine 

os debates.  

Exemplificando essa problemática, resgato minha vivência de bolsista de 

iniciação científica do projeto “Educação Física escolar e a sistematização do 

conhecimento pedagógico na EJA”. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2011, e 

coordenada pelo professor Antônio de Pádua dos Santos. Concluímos que o município 

de Natal possuía 136 escolas municipais, das quais 28 tinham a modalidade de ensino 

EJA. 

A partir de um Estudo de Caso dessa amostra, com duas instituições, 

identificamos, além de muitas dificuldades - como heterogeneidade e evasão -, 

diferentes metodologias de ensino possíveis nas aulas de Educação Física. De forma 

resumida, uma das metodologias buscava atender às questões voltadas para a qualidade 

de vida e saúde, e outra seguia a organização didática dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais através de conteúdos já determinados, como Jogos e Ginástica. 

Na busca de mais subsídios que dessem suporte a essa organização didática, 

segui uma busca investigativa nos anos posteriores, na tentativa de compreender as 

dificuldades que se repetiram, com recorrência, desses professores. 

Ao desenvolver meu Trabalho de Conclusão de Curso (2013)4, optei por uma 

investigação na modalidade EJA com base na pesquisa-ação em uma turma do ensino 

fundamental na Escola Estadual desembargador Floriano Cavalcanti. Sendo campo de 

                                                           
4 BARROS, Joyce Mariana Alves. Dialogando com os saberes da Educação Física na Educação de 

Jovens e Adultos: ressignificando as lutas. Natal, RN: 2013. Trabalho de Conclusão de Curso, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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estágio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conclui o componente 

curricular de minha formação inicial na mesma escola, para que pudesse conhecer 

melhor a realidade daqueles sujeitos.  

Com isso, percebi que as dificuldades relatadas pelos professores durante a 

iniciação científica eram concretas, algo inquestionável durante os dias de intervenção 

em que poucos alunos estavam presentes. No segundo semestre, de uma turma com 

mais de 30 alunos matriculados, frequentavam em média 5 alunos. Consequentemente, 

foi necessário adaptar e reestruturar o planejamento ao longo de todo o processo 

intervencionista. 

Mesmo com poucos alunos, ao término do TCC, conclui que seria possível 

sistematizar o conteúdo lutas e promover um aprendizado significativo nas aulas de 

Educação Física na modalidade EJA.  

No entanto, outra reflexão se construiu. Desde então, percebi que essa 

sistematização deveria romper pontos já determinando pelo trato pedagógico do 

professor, tal como definir inicialmente conteúdos engessados em que o aluno não 

poderia opinar ou interferir no processo e no produto final. 

Além disso, a criação de outras estratégias em que os conhecimentos específicos 

respeitassem a evasão, a heterogeneidade e o processo de alfabetização comum à 

realidade dos sujeitos foi determinante na organização didática do processo.  

Compreendi, por isso, que precisava de mais dedicação investigativa nessa 

modalidade para perceber melhor de que forma os professores promovem o aprendizado 

e mediam processos educativos em meio a tantas dificuldades cotidianas, poucos 

subsídios curriculares, políticas públicas frágeis etc. 

Com base nisso, concentramo-nos no município de Natal-RN, que, atualmente, 

atende à modalidade EJA em 24 escolas do seu sistema público de ensino. Essas 

instituições estão distribuídas nas 4 zonas da cidade para ofertar a modalidade em 

questão, sendo 2 das escolas atuantes com projetos fora do sistema formal da Educação 

Básica (Tecendo Saber e Tecendo Caminho) - embora todas elas sejam desenvolvidas 

no turno noturno, prioritariamente.  

Ademais, a oferta da EJA se dá para os alunos a partir de 15 anos nos níveis I e 

II do 1º segmento, o que corresponde às séries iniciais do ensino fundamental; e níveis 

III e IV do 2º segmento, correspondendo aos anos finais do ensino fundamental. 
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Definida esta autonomia municipal, a partir da legislação, problematizamos esse 

contexto, dado que o Art. 44 da Resolução do CNE/CEB nº 7 de 14/12/20105 reconhece 

que a oferta da EJA garante a formação integral e a alfabetização em diferentes etapas 

da escolarização ao longo da vida. Tal realidade exige uma série de medidas, dentre as 

quais a criação de um modelo pedagógico próprio que contextualize o conteúdo das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e uma política de formação permanente dos 

professores. 

Logo, fica perceptível que existe uma estrutura legal organizada para que o 

professor atue na EJA sem contratempos. Entretanto, é necessário acompanhar, dentro 

da sala de aula, a prática pedagógica do professor, cotidianamente, para perceber de que 

forma as ações mediadas pela legalidade na educação estão proporcionando uma 

organização didática do professor com mais segurança, confiança e perspectivas para o 

avanço. 

A Educação Física, nesse contexto, reconhecida como componente curricular da 

Educação Básica, com oferta obrigatória, integra o construto de um modelo pedagógico 

para o público da EJA, e seu rumo é delimitado para o aluno por meio da orientação 

regida pelo professor.  

A organização didática deve convergir para uma educação corporal que respeite 

o direito à cidadania, estabelecendo um diálogo educativo para além dos conteúdos já 

pré-determinados, ou seja, deve também se aproximar da cultura de movimento destes 

indivíduos. 

Para tanto, a produção dialógica de novos conhecimentos deve ocorrer entre 

alunos, professores, coordenadores e comunidade escolar, atentando às demandas da 

realidade, muitas vezes ocultadas da sala de aula.  

 

 

                                                           
5 Art. 44 A Educação de Jovens e Adultos, voltada para a garantia de formação integral, da alfabetização 

às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive àqueles em situação 

de privação de liberdade, é pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer: 

I – um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao Ensino 

Fundamental regular;  

II – um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais; 

III – a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação; 

IV – uma política de formação permanente de seus professores; 

V – maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados (BRASIL, 2013, p. 

141) 
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Com isso, ao discutirmos a organização didática na escola, dois elementos são 

determinantes: o primeiro refere-se à prática pedagógica que intermedia processos com 

o alunado; o segundo, à formação inicial e continuada dos profissionais que refazem, 

diariamente, as ações dos professores. 

 Tendo em vista que os alunos podem corresponder positivamente (ou não) aos 

estímulos do processo educativo em que se inserem, em suma, os conhecimentos 

designados para cada componente curricular, as opções didáticas e metodológicas dos 

professores podem fortalecer a linearidade, sistematizando o que se assimilou como 

resultado e único produto. E, de outra forma, pode ampliar o olhar do educando para 

possibilidades outras além do espaço escolar, valorizando o processo educacional. 

Desse modo, definimos como objetivo geral da presente pesquisa discutir a 

organização didática da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos no sistema 

público de ensino do município de Natal-RN. Como objetivos específicos, por sua vez, 

apontamos: a) identificar o contexto didático em que se insere a Educação Física na EJA 

do Município de Natal; b) descrever como os professores de Educação Física organizam 

didaticamente a disciplina na EJA do Município de Natal. Sustentando-nos nessas 

proposições, utilizamos a seguinte questão de estudo: “Como se configura a 

organização didática da Educação Física na EJA?”. 

Partindo desse componente curricular, defendemos esse delineamento de 

pesquisa por perceber que a área da Educação Física ainda demonstra certo afastamento 

da modalidade de ensino discutida. Ela ainda é pouco problematizada em congressos e 

debates acadêmicos que fortaleçam as ações dos docentes na escola. 

Nesse sentido, compreendemos que este trabalho é importante para configurar a 

Educação Física no atual cenário da Educação de Jovens e Adultos do município de 

Natal, relatando como os professores reestruturam sua atuação em meio às adversidades 

com que precisam atuar diariamente.  

Além dessa assertiva, a investigação oportuniza a divulgação das experiências 

dos profissionais de Educação Física na modalidade EJA, reforçando que esse 

componente curricular também possui sentidos, significados e muitas contribuições para 

o desenvolvimento da Educação Básica.  

Dessa maneira, os desafios foram lançados no sistema público de ensino de 

Natal-RN, buscando respeitar sua dimensão complexa e os saberes apresentados na 

prática pedagógica dos professores de Educação Física. Elaboramos, assim, a 

dissertação em 5 Capítulos, conforme apresentados a seguir.  
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No Capítulo 1, apresentamos a metodologia utilizada durante a pesquisa, a qual 

teve como elemento norteador a organização didática dos sujeitos participantes, 

especialmente os elementos didáticos a partir do Estudo de casos múltiplos (YIN, 2001; 

2005). 

No Capítulo 2, A Educação e a Educação de Jovens e Adultos, abordamos o 

conceito polissêmico de educação trazendo apontamentos para sua implicação como um 

direito básico de todo cidadão. Em seguida, perpassamos o cenário posto a nível 

mundial no período pós-guerra, e, por conseguinte, a legislação e o contexto histórico 

brasileiro para melhor compreender o desenvolvimento da EJA - desde seu sentido 

compensatório e supletivo até ser oportunizada ao longo da vida6. 

Diferentemente do anterior, no Capítulo 3, O Currículo na EJA, tratamos do 

espaço escolar e suas problematizações para materialização curricular na educação 

básica e, em especial, na EJA, partindo de uma construção em que o currículo deve 

registrar o contexto cultural, respeitando elementos característicos do lugar em que se 

constrói. Logo, ele traz implicações para a prática pedagógica dos professores como 

parâmetro substancial para a concretização do fazer pedagógico. 

Já no Capítulo 4, A Educação Física e a EJA, tecemos discussões quanto à área 

do conhecimento da Educação Física, no espaço escolar, na modalidade EJA. Além da 

Educação Física, reconhecida como componente curricular da educação básica, 

demarcamos outros momentos de aproximação com a EJA do ponto de vista didático na 

escola. 

 No Capítulo 5, buscando reflexões para delimitar a identidade da Educação 

Física na EJA, situamo-nos no município de Natal-RN como lócus de pesquisa, e 

abordamos a discussão dos dados a partir de categorias estabelecidas. Além disso, 

delimitamos o perfil metodológico do referido componente na EJA e, por conseguinte, 

apontamos suas implicações no aprendizado significativo dos alunos e na formação dos 

docentes. 

 

  

                                                           
6“[...]o significado de ‘ao longo da vida’ não é que as pessoas devem participar de aprendizagem 

organizada do útero ao túmulo, mas na idade de dois ou três anos até o final da vida, devem ter acesso a 

oportunidades de aprendizagem (KNOLL, 2012, p.36) ”. 
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2. CAPÍTULO I: METODOLOGIA 

 

Ao desenharmos a metodologia da presente pesquisa, optamos pelo Estudo de 

Caso no sentido de desvelar a prática pedagógica dos professores de Educação Física da 

EJA do município de Natal-RN. Tratamos a organização didática da Educação Física na 

EJA como objeto de investigação metodológico.  

Na medida em que foi definida a amostra, adotamos o estudo de casos múltiplos  

(YIN, 2001; 2005), ao selecionarmos 15 professores que atuavam no referido 

componente curricular da modalidade EJA do município de Natal. Todos os professores 

responderam o instrumento de coleta de dados, o questionário, composto por perguntas 

abertas e fechadas, e aplicado no período de 26 de maio a 25 de julho de 2015.  

Em relação a sua estrutura, o questionário foi organizado a partir de três aspectos 

principais, a saber: 1) Identificação, 2) Prática da Educação Física na EJA e 3) Atuação 

na Educação Física na EJA. O primeiro elemento buscou informações referentes ao 

professor e a unidade escolar; já o segundo, objetivou delinear as aulas de Educação 

Física na EJA no que se refere à metodologia, planejamento e ações.  

Por fim, o terceiro tópico, “Atuação na Educação Física”, visou a compreender o 

olhar do professor diante do processo de ensino na EJA. A partir do tópico 2, 

apresentamos 5 questões fechadas e 10 questões abertas, além de um espaço destinado a 

observações gerais, no qual o interrogado teve liberdade de apresentar outras 

informações. 

Os questionários foram respondidos de forma direta - exceto um deles, que foi 

enviado por e-mail devido a grande dificuldade de agendar encontros presenciais com 

os professores participantes, sobretudo nas proximidades do período de férias escolares 

do primeiro semestre do ano de 2015. 

A partir dessas dificuldades, com base em Negrine (2004), justificamos a 

escolha desse instrumento, o questionário, por perceber que ele permitiria o atendimento 

a um número significativo de pessoas e, diferentemente da entrevista, não precisaria se 

adaptar à realidade de cada participante. 

Além disso, foram disponibilizados 5 planejamentos pelos professores para 

melhor compreendermos a organização didática de sua prática pedagógica. Todavia, 

decidimos não os apresentar neste trabalho por uma questão de organização estrutural 

do texto. 
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Alguns dos encontros para entrega dos questionários aos participantes ocorreram 

na escola em que o professor atuava, sendo possível conhecer o espaço (estrutura) e o 

perfil dos alunos. Porém, a maioria dos professores disponibilizou-se para participar da 

pesquisa em outras escolas ou estabelecimentos diferentes do que atuavam na EJA 

durante o período noturno. Logo, foram mais recorrentes os turnos vespertino e 

matutino 

Apesar das dificuldades para encontrar os professores - tendo em vista que os 

números telefônicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação não 

atenderam as nossas ligações de imediato ou os funcionários da escola desconheciam o 

horário exato do professor de Educação Física -, alcançamos uma amostra significativa. 

 Entendendo os entraves, prolongamos a nossa busca através de outros meios, 

tais como visitas a algumas das escolas (somente para tomar conhecimento dos horários 

dos professores), busca do número pessoal (celular), e-mail ou aplicativos (WhatsApp). 

Ao definirmos a amostra, o principal critério de inclusão dos professores foi 

estar vinculado a uma instituição escolar municipal de Natal-RN que atendia à 

modalidade EJA. Ao final da coleta de dados, tivemos como resultado 15 escolas, 

distribuídas nas 4 zonas da cidade (ver tabela 1). 

 

Tabela 1- Escolas de atuação dos sujeitos da pesquisa 

 

 Escolas Municipais com a modalidade EJA   

Zona Escolas por Zona Atuação dos sujeitos da pesquisa 

Sul 2  E. M. Ulisses de Góis e Josefa Botelho 

Leste 1 E. M. Santos Reis  

Oeste 9 E. M. Professor Zuza; Celestino Pimentel; Mário 

Eugênio Lira; Ferreira Itajubá e Almerinda 

Bezerra Furtado.  

Norte 10 E. M. Waldson Pinheiro; José Frazão; Dalva de 

Oliveira; Iapissara Aguiar; José do Patrocínio; 

Irmã Arcângela e Amadeu Araújo.  
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Total 22 15  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Levamos em consideração que a E. M. Josefa Botelho e a E. M. Celestino 

Pimentel tinham um professor para o 1º segmento e outro para o 2º segmento da EJA, o 

que aumentaria a nossa amostra. Contudo, o professor da E. M. Ferreira Itajubá (2º 

segmento) também estava lotado na E. M. Josefa Botelho (1º segmento). 

Além disso, na E. M. Iapissara Aguiar e na E. M. José do Patrocínio, atuava a 

mesma professora tanto no 1º segmento quanto no 2º segmento, por isso o número da 

amostra não foi modificado. 

Optamos por não revelar a identidade dos professores durante as discussões ao 

longo do trabalho utilizando a letra “P” ao referenciar cada um deles atribuindo-lhes um 

número correspondente a ordem de preenchimento do questionário ao longo da 

pesquisa. 

Apesar de anunciarmos as escolas participantes, com o intuito de apresentar ao 

leitor a abrangência da pesquisa no que se refere à atuação dos sujeitos participantes, 

buscamos ocultar essa informação no instante de descrição das falas dos profissionais, 

preservando a identidade dos sujeitos amparados pela ética profissional durante a 

investigação. 

Outra estratégia adotada para que não ocorresse perda de informações peculiares 

a cada realidade foi solicitar aos professores que atuavam em mais de uma escola para 

que preenchessem questionários independentes. Isso no sentido de que um situasse a 

realidade da instituição “x”, por exemplo, e o outro a realidade “y”. 

É preciso perceber que cada prática pedagógica se organiza diante de um 

contexto específico. Em uma escola, por exemplo, o professor atuava no 1º segmento 

com uma estrutura; já em outra, o mesmo docente trabalhava no 2º segmento com 

espaço, material, perfil de aluno e Projeto Político-Pedagógico diferentes. 

Entretanto, àqueles professores que atuavam em dois segmentos distintos – 

embora numa mesma instituição -, solicitamos que preenchessem um questionário 

explicitando, quando necessário, se a resposta era destinada para ambos os seguimentos 

ou somente para um específico. 

Adotamos essa estratégia para que os resultados, por segmento da EJA, fossem 

apresentados de modo mais claro, sem ocorrência de erro metodológico durante a coleta 
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de dados. Dessa forma, obtivemos 17 questionários, aos quais nos referimos de P1 a 

P17.  

A análise dos dados foi dividida em dois momentos, conforme a estrutura do 

instrumento de coleta já sinalizava. A primeira parte foi apresentada na metodologia, 

identificando o perfil dos sujeitos pesquisados, e a segunda parte no capítulo 5 ao 

descrever as categorias. 

Assim, pudemos inferir dessa primeira etapa do questionário (Ver Quadro 1) que 

não houve uma discrepância dos professores de Educação Física da EJA do município 

de Natal-RN em relação ao sexo. Existe uma leve predominância do sexo masculino, 

em que identificamos 9 homens e 8 mulheres de maioria adulta (30 a 49 anos) por um 

período de 2 a 5 anos frente à modalidade de ensino em questão.  

 

Quadro 1- Identificação dos sujeitos da pesquisa 

 

Sexo Masculino  

52,94% (9) 

Feminino  

47,06% (8) 

 

Idade 30~ 49 anos  

(11: 5H e 6 M7) 

50~69 anos  

(6: 4 H e 2 M) 

 

Turno de Trabalho Noturno   

Segmento da EJA 1º segmento (2)  2º segmento (9) 1º e 2º 

segmento (6) 

Ano de Conclusão do 

Curso 

1979~1989 (6) 

 

1990~ 1999 (1) A partir de 

2000 (10) 

Tempo de Serviço na 

EJA 

6 meses a 1 ano (3)  

 

2 a 5 anos (8) 6 a 10 anos (6) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebemos que a faixa etária desses sujeitos também apresentou um equilíbrio 

em relação ao sexo. 11 respostas (a maioria) se concentraram na idade entre 30 e 49 

anos de idade, das quais identificamos 5 homens e 6 mulheres. 

Encontramos ainda um número significativo de docentes que já exerciam a 

profissão na modalidade EJA: por um período de 6 a 10 anos (6 respostas); de 2 a 5 

                                                           
7 Total: H (homens) e M (mulheres) 
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anos (8 respostas); em minoria, de 6 meses a 1 ano (3 respostas). Fato que demonstra 

uma experiência desses sujeitos no que se refere à atuação nesse componente curricular 

- especificamente, nessa modalidade -, aspecto muito relevante para apontar 

encaminhamentos às reflexões tratadas neste trabalho. 

Todos os participantes atuavam no período noturno, com a seguinte recorrência: 

(9 respostas) apenas no segundo segmento (níveis III e IV); e 6 respostas para os que 

atuam no primeiro (níveis I e II) e segundo (níveis III e IV) segmentos da EJA, de 

maneira concomitante. 

No que se refere ao período de formação inicial desses sujeitos, entre 1979 e 

1989 apareceram seis (6) respostas; uma (1) resposta em 1991; e a partir dos anos 2000, 

mais da metade dos questionados concluíram o curso, somando-se dez (10) respostas. 

Compreendemos, com isso, que a maioria dos sujeitos concluiu a formação inicial em 

um momento mais recente da história da Educação Física, no qual o leque de 

possibilidades foi ampliado para o professor ministrar suas aulas. 

Traçando o perfil desses participantes, compreendemos um potencial que foi 

revelado por eles ao longo do desenvolvimento do trabalho. Desse modo, a segunda e a 

terceira parte do questionário deram continuidade ao processo de compreensão da 

realidade dos professores. Assim, a segunda e terceira parte do questionário foram 

tratadas no Capítulo 5: 

 

[...] quando utilizamos o questionário como único elemento de coleta 

de informações de um determinado estudo, é fundamental que sejam 

definidas previamente algumas categorias de análise, para garantir 

certa coerência interna do estudo. Nesse caso, é fundamental que as 

perguntas encaminhem-se nessa direção e estejam ajustadas ao 

problema e objetos do estudo (NEGRINE, 2004, p. 81). 

 

Dessa maneira, da questão 2.1 a 2.108, foi constituída a base das nossas 

categorias: 1. Aulas (frequência, tempo e composição da turma); 2. Planejamento e Base 

teórica; 3. Objetivos da Educação Física; 4. Conteúdos da Educação Física; 5. 

Metodologia de Ensino; 6. Avaliação; 7. Objetivos e Resultados; 8. Formação 

Acadêmica; 9. Importância da Educação Física; 10. Dificuldades; 11. Perspectivas; 12. 

Observações Gerais. 

Ao replicarmos9 os dados no Capítulo 5, eles seguiram na aproximação das 

inferências com a fundamentação necessária para a elaboração das categorias, e, com 

                                                           
8 Ver Apêndice 1 (Questionário- instrumento de coleta de dados) 
9 Ver nota de rodapé 5 
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isso, foi necessária uma aproximação dos elementos discutidos ao longo de toda a 

dissertação. Foram excluídas das análises as categorias 9, 11 e 12 por compreendermos 

que elas não trazem, no momento, coerência com o objeto de estudo investigado. 

A categoria 12, por exemplo, indicou uma recorrência de reinvindicações 

políticas por parte dos professores. Apesar de concordarmos com o posicionamento de 

alguns deles, o foco investigativo perpassa os elementos da didática, e as questões de 

cunho estrutural surgem como implicações em segundo plano. 

Embora ensaiemos uma discussão de cunho político - ao reconhecermos que a 

Educação de Jovens e Adultos acontece como uma oportunidade de ofertar o direito à 

cidadania através da educação, conforme trataremos no capítulo 2 -, isso segue em 

segundo plano de nosso debate investigativo. 
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3. CAPÍTULO II: A EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

3.1 Primeiras reflexões sobre o direito à educação 

Na atual era da informação, todo o conhecimento parece permanecer em 

constante dinâmica. O compartilhamento de saberes, as conquistas científicas, os 

avanços tecnológicos, as lutas ideológicas, as reivindicações políticas e tantas outras 

tensões seguem por um caminho descontínuo que já não obedece ao fluxo linear de uma 

sociedade conservadora. 

Diante disso, os processos educativos ganharam outros elementos a partir da 

fragilidade do limite territorial e da globalização10. Neles, a hierarquização dos saberes 

já não é algo simples (ou rentável). Pensar na escola como um espaço institucionalizado 

é não se distanciar da reflexão acerca do momento atual, para que seja definido que tipo 

de educação será mediado. 

Assim, “até muito recentemente a questão da escola limitava-se a uma escolha 

entre ser tradicional e ser moderna. Essa tipologia não desapareceu, mas não responde a 

todas as questões atuais da escola” (GADOTTI, 2011, p. 33). 

Os pressupostos filosóficos, sociológicos e a concepção de indivíduo que se 

deseja formar, logo, também devem ser tratados pedagogicamente. Isso em razão da 

multiculturalidade que se faz presente.  

Ao intermediar o cumprimento da lei e a legitimidade da prática cotidiana, a 

educação, de acordo com suas opções metodológicas, pode integrar ou excluir o 

indivíduo da sociedade. Desse modo, retomamos o pensamento de Gadotti (2011), que 

situa a escola numa construção histórica. Nesta, para incluir ou construir novos 

conhecimentos educativos, podemos encontrar na instituição escolar a tentativa de 

implementar a “ordem” social através das tendências pedagógicas mais conservadoras, 

como a tradicional11 e a tecnicista12. Estas, inclusive, que não incentivam a criticidade e 

a reflexão constante na experiência educacional. 

                                                           
10Não se restringe à reorganização mundial da economia, de acordo com Santos (1997) apud Meksenas 

(2007). O conceito de globalização pode ser entendido a partir de 4 elementos: o localismo globalizado 

(imposição de fenômenos locais como globais); o globalismo localizado (impacto social do localismo 

globalizado)  que favorecem as elites mundiais e o cosmopolitismo (mecanismos de contato com o 

sistema mundial) e o patrimônio comum da humanidade (temas que possuem sentido quando tratados no 

âmbito global) que são resultantes de lutas democráticas. 
11 “[...] o objetivo da tendência pedagógica tradicional é a transmissão de conhecimentos acumulados no 

decorrer da história. A figura do professor passa a ocupar lugar central na sala de aula. Cabe ao professor, 

através de aulas expositivas, transmitir as informações necessárias ao aluno. Este, por sua vez, deve 

procurar ouvir em silêncio, a fim de enriquecer sua cultura individual” (MEKSENAS, 2007, p. 52) 
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Em contrapartida, coexistem outros caminhos que se aproximam de uma lógica 

mais progressista, democrática e emancipatória. Eles percebem o aluno como agente da 

cultura, na certeza de que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo” (Freire, 1996, p. 98), e as reflexões políticas fazem parte do 

ciclo formativo; aliás, são imprescindíveis. 

Ao pensarmos a educação na direção entre o tradicional e o atual, constatamos 

uma transitoriedade com que esses elementos se adaptam, se reconfiguram de acordo 

com cada contexto histórico e social, no Brasil e no Mundo. Dado que a realidade 

educacional carrega o registro de pessoas que foram instruídas por diferentes 

abordagens - e, ainda hoje, mesmo imersas na cultura digital, a antítese novo/velho 

surge com recorrência -, em se tratando de educar, precisamos retomar também este 

debate. 

Nesta discussão, situamos a sociologia através de um breve comentário sobre o 

pensamento de Durkheim e de Marx, com base em Meksenas (2007). Isso porque, ao 

tratarem da educação como elemento presente na sociedade, as conclusões deles 

divergem, embora se tornem alicerce para outras maneiras de concretizar o direito à 

educação. 

Dessa forma, arvorando-se em algumas ideias de Durkheim, Meksenas (2007) 

acrescenta que a moral social e a conduta do sujeito podem determinar suas relações 

pessoais e sociais. Segundo ele, “uma das tarefas da educação nas sociedades tem sido a 

de mostrar que os interesses individuais só se podem realizar plenamente através dos 

interesses sociais” (MEKSENAS, 2007, p. 39). 

De maneira funcionalista, a educação é una e múltipla por reproduzir valores 

individuais e de grupos específicos. Já para Marx, a educação é de classes e não pode se 

caracterizar como una porque, enquanto alguns são educados para comandar a 

sociedade, outros são comandados e treinados para o trabalho, exercendo o papel de 

submissão. Nesse sentido, o espaço escolar para ele, Marx, tem função ideológica e de 

manutenção dos interesses da classe empresarial (MEKSENAS, 2007). 

A partir dos desdobramentos e reflexões desta última proposição Marxista, em 

diálogo com outros estudiosos, surgem práticas pedagógicas progressistas, que se 

                                                                                                                                                                          
12 “Parte do princípio de que a melhor forma de adaptar o indivíduo à sociedade capitalista é fazer com 

que receba certas informações a partir do eixo estímulo-resposta, isto é, o aluno recebe a informação 

(estímulo), à qual deverá apresentar uma resposta adequada” (MEKSENAS, 2007, p. 52-53) 



29 
 

preocupam em conduzir a educação como meio de transformação social, e não o sentido 

inverso, o qual enquadra o indivíduo em estereótipos, reforçando as desigualdades.  

Como exemplo, encontramos a pedagogia libertadora, a qual nasce no seio da 

prática de alfabetização de adultos. Sobre ela, diz-se: 

 

Metodologicamente, a prática libertadora valoriza o debate, as 

assembleias e a formação de conselhos populares, com o objetivo de 

resgatar a cultura popular [...] A recuperação da história da vida dos 

trabalhadores passa a ser fundamental no processo de transformação 

social. Por isso essa tendência pedagógica é também chamada de 

educação popular. São autores ligados a essa tendência: Paulo Freire, 

Carlos Rodrigues Brandão[...] (MEKSENAS, 2007, p.88). 

 

Partindo do pressuposto de que o conceito de educação é complexo e resultante 

de muitos enfrentamentos, cada nação deve avaliar profundamente a sua realidade e 

definir o seu próprio conceito de educação, para que assim possa traçar diretrizes 

coerentes com a realidade vivida (LEITE, 2013).  

Dentro das implicações do ato de educar, situamos os primeiros comentários 

sobre o direito à educação de jovens e adultos, a partir do surgimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos13 (DUDH). Esta, em seu Artigo 26, aponta o direito à 

instrução gratuita nos graus elementar e fundamental, sendo aquele obrigatório. 

No que se refere ao respeito à liberdade e ao direito humano, isto é considerado: 

 

[...] ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 

com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 

tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino 

e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, 

pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 

universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição 

[...](IRELAND; SPEZIA, 2012, p. 79). 

 

 Reconhecida internacionalmente, a DUDH renova uma agenda de cooperação 

estabelecida na Carta das Nações Unidas14, 1945, em São Francisco, a qual legitima a 

                                                           
13 “A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos 

direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as 

regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 

10 de Dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma norma 

comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção 

universal dos direitos humanos”. 

Fonte: http://www.dudh.org.br/declaracao/. Acesso em 12 out. 2015. 
14 “A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes na Conferência 

sobre Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco, de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 

No dia 26 de junho, último dia da Conferência, foi assinada pelos 50 países a Carta, com a Polônia – 

http://www.dudh.org.br/declaracao/
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criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Paiva (2009) a Declaração 

se tornou referência para documentos posteriores, tal como a Carta Internacional dos 

Direitos Humanos. A partir da DUDH, é possível estabelecer um parâmetro 

internacional de respeito aos direitos humanos. Isso em razão de, em sua estrutura, ficar 

assegurada a universalidade do direito para todos os homens e mulheres, caracterizando 

o direito à liberdade e à igualdade como inato e não alienante, dado que reconhece o 

indivíduo como sujeito moral e racional titular pleno dos direitos estabelecidos.  

Os demais artigos versam sobre direitos civis, políticos e sociais, abarcando a 

pluralidade de sentidos presente na concessão de direitos humanos. Dessa maneira, 

revela aspectos da vida pública e privada para preservar a igualdade, perante os homens, 

em qualquer situação buscando a manutenção da paz, do respeito e da cooperação entre 

as nações (integrantes ou não da ONU). 

Reconhecida como necessária para a construção democrática de cada nação, tal 

como o exemplo da DUDH, a educação ganha inúmeras roupagens, com abordagens 

diferentes em cada cultura. Porém, existe um ponto de convergência: a legislação, o 

direito reconhecido.  

Observando isso na realidade nacional, a partir da Constituição Federal de 1988, 

encontramos o Art. 205. Nele, a educação está presente como um“[...] direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2015a, p. 118). 

Na recorrência da defesa do direito, a Constituição acrescenta em seu Art. 3º que 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são: I) a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; II) a garantia do desenvolvimento nacional; III) a 

erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais; IV) e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e seja qual for o tipo de discriminação (Id.). 

Assim, a educação transcende os limites legais e estruturais da escola, tendo em 

vista que ela poderia promover um choque cultural ou ampliar o olhar do educando que 

se inicia na Educação Básica. Após a família, é função escolar o primeiro complemento 

educativo, e, portanto, é preciso organizar da melhor forma possível tal processo. 

                                                                                                                                                                          
também um membro original da ONU – assinando-a dois meses depois” Fonte: 

http://nacoesunidas.org/carta/.  

http://nacoesunidas.org/carta/
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Deste modo, Giles (1983, p. 27) assevera que “Essa tarefa da escola já amplia o 

conceito de educar e faz que ele ultrapasse a simples função de transmitir 

conhecimentos, pois assume outra feição: a de capacitar a pessoa para que ela possa 

assumir um papel ativo e responsável dentro da coletividade”. 

Tendo em vista que a diversidade e o aprendizado estão presentes no cotidiano, é 

necessário que este espaço normativo, a escola, medeie processos, perceba as 

aprendizagens ocultas, acolha o indivíduo e some às experiências da cultura em que se 

insere o aluno o saber formalizado e sistematizado. Isso porque a imposição de um 

conhecimento supremo remonta a um passado da privação do direito de liberdade, o que 

não é o caso do século XXI em grande parte das nações. 

 Na perspectiva de Saviani (2014), a educação é um caminho, um meio pelo qual 

o homem se torna pleno, apropriando-se da cultura e da produção humana acumulada ao 

longo da história. Isso traz uma tríade de implicações: a educação, a ética e a cidadania. 

Logo, a educação promove (e intermedeia) o contato do homem com a ética, para que 

ele perceba sua existência na sociedade e, finalmente, seus direitos e deveres. 

Nesta intenção, ou autor acredita que a educação: 

 

[...]fará, ainda, a mediação entre ética e cidadania, viabilizando ao 

homem a compreensão dos limites éticos do exercício da cidadania, 

assim como da exigência de que a ética não se restrinja ao plano 

individual-subjetivo, mas, impregnando a sociedade, adquira foros de 

cidadania. Em outros termos, pela mediação da educação será possível 

construir uma cidadania ética e, igualmente, uma ética cidadã (Id., 

p.48). 

 

O pensamento de Saviani (2014) provoca uma reflexão muito importante ao 

pensarmos nas práticas sociais. Mais adiante, ele afirma que “[...] embora as formas de 

educação não escolar tenham precedido historicamente à forma escolar, a situação que 

hoje se configura nos coloca diante do fato de que não nos é mais possível compreender 

a educação sem a escola” (Id., p. 35).  

Com semelhante olhar, inferimos que a escola não é o único espaço em que a 

educação acontece, porém ela revela ações do Estado que, segundo Brasil (2015), 

devem defender os direitos de todos os cidadãos, primando pela manutenção da 

democracia. Esta fundamentada na soberania, na cidadania, na dignidade, nos valores 

sociais do trabalho e no pluralismo político. 
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Com isso, todos os processos educativos podem ocorrer em espaços formais15, 

não formais16 ou informais17, como aparece no Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), a educação: “[...]abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 2015, p. 25). 

Reconhecendo que “[...] a educação é um direito civil por ser garantida pela 

legislação brasileira como direito do indivíduo, independente de sua situação 

econômica, social e cultural” (BRASIL, 2013, p. 103), precisamos nos apropriar disso 

para legitimá-la em qualquer espaço. Entendemos como um desafio que deve ser 

pensado em conjunto, recriado em cada contexto sociocultural e indagado 

constantemente.  

Apropriar-se do direito à educação é saber exatamente o seu sentido, para 

estabelecê-lo em sua vida cotidiana com uma relação muito mais estreita do que uma 

teoria ou um documento que descreve símbolos sem significância. Assim, não estamos 

falando de uma “curiosidade ingênua” (Freire, 1996), mas sim daquela que exige 

criticidade e, logicamente, não se desvincula da pesquisa. Os próprios direitos comuns à 

sociedade (políticos, sociais, humanos) precisam ser questionados, deixando claros 

quais são os compromissos direcionados para aquele que deles faz uso. 

 Confluindo tal pensamento para a diversidade que habita os diversos espaços 

educativos existentes, constatamos uma infinidade de sujeitos, histórias e objetivos que 

se integram a padrões normativos para comungar de um mesmo direito à educação e, a 

partir daí, compartilhar o aprendizado. Dessa forma, os negros, os indígenas, os que 

convivem em sistemas prisionais, os diferentes gêneros e sexualidades, faixas etárias 

díspares, o homem do campo e o do meio urbano devem ser atendidos. 

                                                           
15“[...] desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados [...]” (GOHN, 2010, p. 16). 

“Pressupõe ambientes normatizados, com regras, legislações e padrões comportamentais definidos 

previamente. Perfil do corpo docente e metodologias de trabalho são previamente normatizados” (GOHN, 

2010, p. 17-18).  
16“[...] aquela que se aprende ‘no mundo da vida’, via processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos [...] a educação não formal não é nativa, ela é 

construída por escolhas ou sob certas condicionalidades, há intencionalidades no seu desenvolvimento, o 

aprendizado não é espontâneo, não é dado por características da natureza, não é algo naturalizado” 

(GOHN, 2010, p. 16). 
17“[...] aquela na qual os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização gerada nas relações e 

relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, escola, religião, clube etc.). A informal incorpora valores 

e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados. Os indivíduos pertencem àqueles espaços 

segundo determinações de origem, raça/etnia, religião etc. São valores que formam as culturas de 

pertencimentos nativas dos indivíduos” (GOHN, 2010, p. 16). 
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Portanto, dois novos desafios surgem para o alunado em questão: o exercício da 

cidadania18 e a qualificação para o trabalho, que inspirados nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, buscam o desenvolvimento dos contemplados com 

a educação nacional por meio do ensino. 

Como prescrito no Art. 3º da LDB, o ensino abrange a igualdade para o acesso 

ao espaço escolar e a permanência nele; a liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar a 

cultura e os saberes; a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; o respeito à 

liberdade e tolerância; e a coexistência do ensino privado e público com gratuidade para 

este último em estabelecimentos oficiais, prezando por uma gestão democrática 

(BRASIL, 2015b). Além disso, o artigo aponta a valorização do profissional que atua na 

área educacional e da experiência extraescolar com garantia do padrão de qualidade, 

vinculando educação escolar, trabalho e práticas sociais. Além disso, considera a 

diversidade étnico-racial. 

Retomando a diversidade, sob uma ótica escolarizada, ao tecer uma análise dos 

princípios citados anteriormente, que balizam o ensino no Brasil, podemos rever a 

importância desses elementos para atender ao perfil diverso e complexo dos jovens, 

adultos e idosos. Isso porque todas essas reflexões sobre o direito à educação serão 

materializadas na prática pedagógica do professor, em contato com o aluno, ao atender 

determinado público com princípios de ensino específicos somados a um conjunto de 

normatizações propostos pelo Estado.  

Diante da multiplicidade de sentidos produzidos no exercício da cidadania e no 

direto à educação que permeiam a escola, quanto mais os princípios democráticos e 

inclusivos da lei se apresentarem enraizados à realidade dos educandos, de forma 

crítica, mais o ensino regular vai materializar o que se espera da educação nacional por 

meio da formação de alunos autônomos. 

Afirmamos a necessidade de reconhecer a diversidade no ensino escolar tal 

como é a proposta da EJA, dado que o Art. 4º da LDB instiga o debate, organizando a 

educação escolar pública no Brasil em: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, 

apresentando a obrigatoriedade da educação básica dos quatro aos dezessete anos. 

Ademais, em seu ponto IV, tal Artigo efetiva o acesso público e gratuito aos ensinos 

                                                           
18 Ancoramo-nos em Gadotti (2001), que trata da cidadania como uma categoria estratégica para a 

construção de uma sociedade melhor, em que cada indivíduo reconhece seus direitos (políticos, civis e 

sociais). Desta maneira, “[...] é essencialmente consciência de direitos e deveres e exercício da 

democracia. Não há cidadania sem democracia” (GADOTTI, 2001, p. 38). 
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médio e fundamental para todos os que não concluíram na idade própria (BRASIL, 

2015b).  

Convém salientar que os jovens e adultos deixam de ser contemplados 

parcialmente pelo direito à educação ao desejarem retomar os estudos fora da idade 

“obrigatória”. Após os dezessete anos, enquadram-se em uma suposta facultatividade, e 

isto revela que: 

 

O direito foi garantido no texto legal, mas, na maioria das vezes, 

esquecido na prática. Por muito tempo, no Brasil, foi negado a uma 

parcela considerável da população o direito social básico de educar-se, 

especialmente aos jovens e adultos das camadas populares que se 

encontravam à margem do processo de escolarização. Ao longo da 

história surgiram medidas de democratização do ensino e movimentos 

em defesa do ensino público. Porém, pouco foi feito para torna-las 

efetivas (LEITE, 2013, p. 12). 

 

Sabendo disso, colocaremos neste debate o pensamento de Freire (1996), 

evidenciando uma curiosidade epistemológica em detrimento da curiosidade ingênua. 

Da curiosidade epistemológica, restar-nos-emos indagar os procedimentos necessários 

para estabelecer uma educação para o povo que consolide o direito à educação.  

O primeiro passo é crer que a “[...] educação como um instrumento eficaz de 

transformação é essencialmente utópica (GADOTTI, 2007, p. 18)”. Assim, será 

concreta a busca incessante de estabelecer uma “utopia” diária em que novos anseios 

serão incentivados a tornar o educando crítico de seus próprios direitos. 

Nesse intento, a educação de que falamos não é somente de percepção legal - 

como anteriormente começamos a ensaiar -, pois precisamos também dissertar sobre os 

valores e questões vinculados à educação desenvolvida no Brasil. 

Ao passo que conhecemos essa educação, precisamos situar melhor o contexto. 

Para Gadotti (2007), a escola, como instituição, depende da sociedade, e esta a constrói 

conforme sua maneira de sobrevir diante das demais problemáticas existentes.  

Nesse sentido, modificar a sociedade é ter em mente que isso perpassará pelo 

vigente modelo político e econômico, na mesma medida em que a postura será 

produzida pela escola. Nessa complexidade, ela se comporta ora como fator (produto) 

ora como determinante do fluxo social (produtora).  

Dessa maneira, os ritos de aula e a educação escolarizada são uma forma de 

reproduzir o enquadramento do que é necessário aprender para se adequar à vida social. 

Em contrapartida, Brandão (1984) vai nos mostrar que o aprendizado e a prática 
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pedagógica também estão inseridos no cotidiano, mesmo que se suponha certa 

desorganização desses saberes desde o período mais antigo da história do homo sapiens. 

Aqui, encontramos um paradigma que necessariamente nos faz retomar aquela 

“utopia” freiriana, pois, se a escola provoca mudanças, a educação pautada por ela 

também provocará. Entretanto, se a instituição de ensino torna-se apática, esse processo 

tampouco terá sentido, e construirá indivíduos somente para o mundo do trabalho, sem 

compreenderem o efetivo papel do exercício da cidadania. 

 

Amparado, desse modo, em uma concepção de educação como 

formação humana, que pressupõe aprendizados de forma continuada, 

ao longo de toda a vida, entende-se que enquanto há vida há 

possibilidade de formação/transformação, ou seja, aprendizados ao 

longo da vida constituem processos educativos que se efetivam no 

seio da cultura, pelas práticas culturais dos sujeitos no e com o mundo. 

(SOARES; PAIVA; BARCELOS, 2014, p.19). 

 

Ao preocupar-se com outras dimensões além das técnicas formais do saber 

científico, estamos atendendo à possibilidade de encontrar a cidadania dentro/fora do 

“chão” da escola. Consequentemente, o que aprendemos (ou vamos aprender) está 

correlacionado aos espaços que habitamos, sejam eles educativos ou não.   

Reportamo-nos novamente a Gadotti (2007) para concluir que, no que diz 

respeito às condições de aprendizagem de cada indivíduo e às comunidades às quais 

eles se dirigem, outros sentidos são estabelecidos, revelando-se, então, a identidade 

cultural desses aprendizes nas adversidades cotidianas. 

Porém, garantir o direito à educação pode ser contraditório até aqui, pois, na 

dimensão de ser e de conviver com a pluralidade, as condições de aprendizado mudam, 

interagem com outros sentidos e se desenvolvem de formas peculiares. Por isso, é 

preciso manter-se no exercício da criticidade, isto é, educar-se. 

Na busca de instigar problematizações mais a fundo nesta modalidade de ensino 

atreladas ao direito igualitário, colocaremos a EJA na centralidade do texto de agora em 

diante. Iniciaremos com um percurso histórico no cenário mundial da UNESCO e seus 

principais movimentos que buscaram sistematizar uma base teórica para esta 

modalidade de ensino da educação básica.  Com isso, melhor situaremos esta 

organização, suas controvérsias, avanços e possibilidades. 

 

3.2 O cenário da EJA na UNESCO 
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No mundo, as reflexões, acordos, debates e proposições colocando este público 

em destaque, ou seja, identificando o direito à educação para todas as pessoas jovens, 

adultas e idosas, ocorreram a partir de determinadas circunstâncias problematizadoras.  

Com a criação da UNESCO (1946), é possível ter um estrato desta realidade da 

EJA ao longo das últimas décadas. Anterior à sua institucionalização, já existiam 

documentos oficiais garantindo a universalização do direito igualitário, tal como a 

DUDH, além de outras instituições que buscaram preparar um campo democrático para 

a concretude de um pensamento crítico em relação à efetivação da EJA. 

De qualquer forma, elegemos a UNESCO para apresentar esta incursão devido a 

sua constância no fomento à organização da educação de adultos por um período 

prolongado, do qual o Brasil participou constantemente. Além disso, o acesso ao acervo 

sobre a temática é extremamente fácil. 

Assim, a inserção da EJA na Educação Básica com vistas a propor uma 

educação ao longo da vida19 é anunciada no Brasil após anos de debates, que 

permanecem ativos até os dias atuais, especialmente nas CONFITEA, buscando a 

efetividade da EJA no mundo. Contudo, Ireland alerta que, no Brasil: 

 

[...] as práticas na sua maioria têm sido orientadas por uma concepção 

de EJA restrita à visão escolar, compensatória e reparadora. A visão 

ampliada e menos escolar da EJA abraçada como um avanço em 

Hamburgo- uma EJA que é continuada e oferece oportunidades para 

todos os adultos e jovens, mesmo os que concluíram toda a sua 

escolaridade formal- não se concretizou (IRELAND, 2009, p.11). 

 

 

 

Nessa intencionalidade, Paiva (2009) afirma que esse campo de estudo se 

originou como educação de adultos, por volta da década de 1980. Na V CONFITEA 

(1997), identificou-se a inserção dos jovens nesta modalidade, caracterizando-a com 

outra perspectiva, a partir de indicações dos países do hemisfério sul, pleiteando a 

necessidade de consolidar a problemática da juventude como uma demanda em vigor. 

Assim, Paiva (2009) faz uma importante reflexão em relação aos movimentos 

internacionais e suas ações, como no caso da UNESCO20. Esta, mesmo agindo de 

                                                           
19 “[...] o significado de ‘ao longo da vida’ não é que as pessoas devem participar de aprendizagem 

organizada do útero ao túmulo, mas na idade de dois ou três anos até o final da vida, devem ter acesso a 

oportunidades de aprendizagem (KNOLL, 2012, p.36) ”. 
20 “[...] objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o 

desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – hoje são 193 países – na busca de soluções 
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maneira incoerente em alguns momentos ao se aproximar dos interesses do capital, 

ainda assim carrega um grande mérito por sua importância na democratização da 

educação como um direito comum a todos. A partir dos comentários da autora, 

apresentamos, nesta dissertação, algumas das ações da UNESCO que compreendemos 

como importantes para a organização da EJA do ponto de vista conceitual, didático, 

metodológico e legal. 

A UNESCO surgiu no período pós-guerra em que emergia o desejo de 

reconstrução do ambiente amistoso entre os povos, no ano de 1945. Dessa forma, a 

educação foi defendida como um caminho para reestruturar as nações assoladas por um 

longo período de conflitos. 

A Constituição das Nações Unidas para a Educação21, a Ciência e a Cultura, 

assim, assegura que “[...] a ampla difusão da cultura, e da educação da humanidade para 

a justiça, para a liberdade e para a paz são indispensáveis para a dignidade do homem, 

constituindo um dever sagrado, que todas as nações devem observar [...]” (UNESCO, 

2002, sp). 

Nesse contexto, surgem as CONFITEA, com sua primeira edição em Elsinore, 

na Dinamarca (1949). Porém, Ireland (2012) recorda que vinte anos antes da I 

CONFITEA foi realizada, no ano de 1929, a primeira Conferência Mundial de 

Educação de Adultos em Cambridge, Inglaterra. Ela foi organizada pela Associação 

Mundial de Adultos, fundada em 1918 por Albert Mansbridg, que teve grande 

importância no desenvolvimento da educação de adultos na Grã-Bretanha e alhures, 

depois da I Guerra Mundial. 

                                                                                                                                                                          
para os problemas que desafiam nossas sociedades. É a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes 

áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e 

Informação. A Representação da UNESCO no Brasil foi estabelecida em 1964 e seu Escritório, em 

Brasília, iniciou as atividades em 1972, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade 

para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social” Fonte: 

http://nacoesunidas.org/agencia/unesco/.  
21 “No setor de Educação, a principal diretriz da UNESCO é auxiliar os países membros a atingir as metas 

de Educação para Todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis e 

modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos. Para isso, a Organização desenvolve ações 

direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além de prover acompanhamento técnico e 

apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da 

educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países”. Para as 

Ciências sua atuação se divide em Ciências  Naturais e Humanas e Sociais; a primeira atua no 

desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a promover a transformação social, a conservação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável. Já as Ciências Humanas e Sociais disseminam o 

conhecimento, promovendo a cooperação intelectual, na busca de promover transformações sociais 

coerentes com a justiça, a liberdade e a dignidade humana. Já na Cultura, atua por meio de instrumentos 

normativos, de atividades de preservação do patrimônio cultural, da diversidade, e do incentivo ao 

diálogo entre as civilizações. Fonte: http://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. 

http://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
http://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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Enquanto a primeira Conferência Mundial de Educação de Adultos em 

Cambridge se concentrou em apaziguar as crises enfrentadas através de uma educação 

de pessoas jovens e adultas prática, completamente díspare do perfil das CONFITEAs, 

promovidas pela UNESCO, nestas, reúnem-se os governos dos Estados-membros para 

fomentar a política educativa internacional e nacional (KNOLL, 2009).  

Partindo dessa compreensão, a cada edição, relatórios, avaliações, 

compromissos, indicadores, metas e tantas outras estratégias metodológicas foram 

colocadas em movimento. Isso para que os países socializassem suas fragilidades e 

avanços na construção de políticas públicas voltadas para a educação, tanto em sua 

realidade local quanto no âmbito mundial. 

Nesse intento, a I CONFITEA foi realizada em Elsinore, Dinamarca, de 19 a 25 

de junho de 1949, no Colégio Internacional do Povo, reunindo 106 delegados 

representantes de 27 países, sendo 19 Estados-membros da UNESCO e 21 de 

organizações internacionais. Revelando ainda o impacto do evento, ele foi o primeiro 

específico no campo da educação de adultos, e com tal magnitude (IRELAND, SPEZIA, 

2012). 

Na busca de fortalecer os valores humanos nas relações sociais, Gadotti (2011) 

ressalta que, a partir desse período, a educação de adultos atua sob uma ótica da 

educação moral. 

Tendo em vista que a demanda formativa de educar para a paz não foi atendida 

pela escola historicamente, Gadotti (2011) reforça que se fez necessária uma educação 

“paralela” que respeitasse os direitos humanos e, consequentemente, contribuísse para a 

construção de uma paz duradoura; no caso, por meio de uma educação continuada 

atendendo a jovens e adultos, mesmo depois do período escolar. 

 

De acordo com o Relatório Resumido da Conferência Internacional de 

Educação de Adultos22, os dois primeiros dias da I CONFITEA foram dedicados às 

sessões plenárias, e os trabalhos se iniciaram com a discussão dos objetivos da educação 

de adultos. Em seguida, ocorreu a divisão de 4 comissões, intituladas de “conteúdos”, 

“instituições e problemas de organização”, “métodos e técnicas” e, por último, “meios 

de estabelecimento de colaboração internacional permanente” (IRELAND, SPEZIA, 

2012). 

                                                           
22 IRELAND; SPEZIA, 2012, Anexo 2. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf.> Acesso em 12 out. 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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Dentre os palestrantes, foi unanimidade a conclusão de que era praticamente 

impossível convergir para um parecer final que deixasse claro uma educação de adultos 

mundialmente compreendida. Assim, de acordo com o relatório, só foi possível destacar 

“tarefas” para a educação de adultos: 

 

Ajudar e incentivar os movimentos que visam à criação de uma 

cultura comum para acabar com a oposição entre as chamadas massas 

e a chamada elite; Estimular o verdadeiro espírito de democracia e um 

verdadeiro espírito de tolerância; Dar aos jovens a esperança e a 

confiança na vida, que foram abaladas pela desorganização do mundo 

atual; Restaurar o senso de comunidade das pessoas que vivem em 

uma época de especialização e isolamento; Cultivar um sentimento 

claro de pertencimento a uma comunidade mundial (IRELAND, 

SPEZIA, 2012, p. 86). 

 

Esta comissão que tratou dos objetivos da educação de adultos e não definiu um 

conceito fechado, optou por apresentar em seus debates a declaração de um princípio, o 

qual confirmava a educação com a tarefa de satisfazer as necessidades e aspirações dos 

adultos diante de toda a sua diversidade.  

Sobre este ponto, Knoll (2009) comentou que o próprio título da conferência 

“Educação de Adultos” denotava como objetivo principal chegar a uma descrição do 

campo, analisando-o criticamente, bem como foi feito para apontar perspectivas futuras 

positivas para a educação de adultos na sociedade. 

O autor acrescenta que essas perspectivas - tratadas no parágrafo anterior - 

acompanhavam um pensamento dos países industrializados, onde a problemática para 

planejar a vida individual e social seria, no futuro, a educação política e o aumento do 

tempo livre (e o que fazer com ele). Neste instante, a educação cívica poderia ofertar 

atividades direcionadas às pessoas (KNOLL, 2009). 

Ele, Knoll, ainda ressalta um alerta para não configuração de países que 

possuíam uma “educação de adultos” e outros com uma “educação fundamental”, tendo 

em vista a pluralidade econômica, política e social de cada realidade. Porém, isso 

acabou por ocorrer posteriormente ao se determinar a educação de países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. 

Ademais, foi enfatizada a importância da participação da iniciativa privada na 

educação de adultos, equiparando inclusive o seu papel ao do Estado (sem desmerecê-

lo), e a pesquisa científica em universidades surgiu como estratégia de aproximar a 

realidade do universo acadêmico da educação de adultos. 
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No que se refere aos métodos e técnicas utilizados na educação de adultos, a I 

CONFITEA sugeriu que todos os especialistas desta área adotassem uma abordagem 

funcional para o seu trabalho, compreendida pela comissão a partir do uso de métodos 

como cursos e palestras, sem esquecer da cultura dos alunos por meio de um 

planejamento mais amplo (IRELAND, SPEZIA, 2012). 

Refletindo sobre a atuação na EJA, percebe-se que, desde o primeiro evento com 

a temática, sinalizava-se a necessidade de uma organização dos conhecimentos 

apresentados ao público em questão. Igualmente, fazia-se necessária uma compreensão 

do conceito de educação de adultos por parte de pesquisadores e profissionais da área. 

Com a necessidade de fortalecer o conceito em debate, a última comissão do 

evento apontou a colaboração internacional permanente entre educadores de adultos, 

sugerindo a elaboração de um comitê consultivo, que deveria ser composto pelos 

representantes mais importantes de agências envolvidas com a temática. Isso com o 

objetivo de assessorar a divisão de educação de adultos da UNESCO. 

De modo geral, a I CONFITEA representa um marco porque foi o ponto de 

partida de uma discussão específica a nível mundial. Todavia, Paiva (2009), sinaliza 

alguns entraves nesta edição, tais como a falta de compreensão do que significa 

claramente a educação de adultos – assim como do direito à educação –, além da 

existência de uma cooperação que objetiva mediar as relações entre os países, em vez de 

assumir as metas de desenvolvimento da educação de adultos, deixando isso a cargo da 

UNESCO. 

A partir das experiências da primeira edição, o caminho foi trilhado para a 

edição seguinte do evento que aconteceu em Montreal, Canadá, de 22 a 31 de agosto de 

1960. De acordo com o Relatório da 2ª Conferência Internacional de Educação de 

Adultos23, atendendo à recomendação da comissão de 1949, a UNESCO oficializou a 

criação do Comitê Consultivo, o qual, em reunião, no ano de 1957, convocou outra 

Conferência Mundial de educação de adultos, dada a dinamicidade social e o aumento 

dos Estados-membros. 

A partir desta convocação, o Comitê, anunciou o tema: “A educação de adultos 

em um mundo mutável”, sugerindo, em maio de 1959, a organização dos debates em 3 

grandes categorias: “O papel e o conteúdo da educação de adultos em diferentes 

                                                           
23 Ver IRELAND; SPEZIA, 2012, Anexo 3. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf.> Acesso em 12 out. 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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ambientes”; “Métodos e técnicas em educação”; e “A estrutura e a organização da 

educação de adultos”. 

Ao enviar as cartas-convite para todos os Estados-membros, associados e 

organizações não-governamentais, o Comitê solicitou que os Estados-membros e as 

organizações enviassem um documento24 anteriormente, demonstrando o interesse de 

conhecer a realidade mundial sobre a área discutida. 

Dessa forma, compareceram ao evento 7 representantes de 47 Estados-membros 

da UNESCO, 46 organizações não governamentais, além de outros participantes que 

iniciaram as atividades da conferência. Segundo Gadotti (2011), a II CONFITEA teve 

dois enfoques distintos: a educação permanente, em que a educação formal era tratada 

de modo continuada; e a educação de base ou comunitária.  

Ao término da II CONFITEA, foi recomendada a integração da educação de 

adultos ao sistema educacional, como também a programas de educação geral e 

profissionalizante. Ampliando sua área de atuação, a EJA ganhou outras razões e 

especificidades que reforçaram a complexidade de ofertar o direito à educação. 

O papel do gestor do Estado foi reconhecido nesta organização, incentivando a 

participação cooperativa do trabalho voluntário dos educadores de adultos, 

recomendando o uso dos meios de comunicação de massa em sua prática em virtude da 

sua forte influência na educação de adultos (IRELAND, SPEZIA, 2012). 

Percebe-se, a partir do papel do gestor, um olhar menos instrumental no 

tratamento do direito à educação, a qual não pode ser abordada como mera instrução; 

deve ser mais ampla, buscando outras estratégias de atender profundamente ao 

crescimento dos povos, inclusive o quantitativo de recursos para atender a todos de 

forma igualitária. Assim, sua continuidade deve alcançar todos. 

Os escritos resultantes da II CONFITEA apontam a problemática educacional do 

desenvolvimento tecnológico e científico, a industrialização, os novos meios de 

comunicação e o progresso da era moderna como determinantes para a educação de 

adultos ganhar status de promover novos aprendizados para o desenvolvimento social. 

                                                           
24 O Comitê “[...] também solicitou que os Estados e organizações encaminhassem ao Secretariado da 

UNESCO, até 30 de abril de 1960, informações sobre diversos aspectos da educação de adultos, listados 

sob 24 títulos. Antes da abertura da Conferência, o Secretariado da UNESCO preparou e distribuiu, em 30 

de junho de 1960, um documento preparatório intitulado “Educação de adultos em um mundo em 

mudança”. O objetivo desse documento (UNESCO/2 Conf./Ad. ED/3) não foi apresentar uma doutrina ou 

um conjunto de conclusões, mas sim servir como um guia aos delegados para a discussão dos vários itens 

da agenda. O documento consistia de 53 parágrafos e foi elaborado em seções que correspondem à 

agenda e à lista de temas propostos para discussão pelas Comissões. 
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Sobre essas questões, Paiva (2009) acrescentou que a tônica do evento perpassou 

o humanismo, os valores culturais e a igualdade de direitos. Com isso, reprovou 

qualquer tipo de discriminação de raça, de sexo (gênero) e etnia, reduzindo o 

desequilíbrio social em todos os setores, incluindo a diminuição da distância entre 

educação rural e urbana.  

Para tanto, a formação educacional deveria tratar da capacidade intelectual, do 

senso estético e da reflexão, promovendo a valorização das formas tradicionais de 

manifestação da arte popular enquanto patrimônio a ser preservado. 

Aproximando-se das conclusões da II CONFITEA, o evento relatou a 

importância de se fazer um estudo para acompanhar os países em rápido 

desenvolvimento na Ásia, na África e na América Latina, além de realizar seminários 

nestes locais, visto que suas realidades demandaram muito da educação de adultos 

(incluída a alfabetização) para atender aos novos padrões sociais (IRELAND, SPEZIA, 

2012). 

Além do que já foi exposto, em síntese, as recomendações da II CONFITEA 

consideraram a significância da educação de adultos, apontando maior orçamento pela 

UNESCO e atenção do Comitê consultivo de modo permanente. Isso indica certa 

preocupação com a troca de experiências entre as nações e o não uso de instrumentos 

efetivos, como indicadores, monitorando o processo. 

Abrindo a agenda para a III CONFITEA em Tóquio, Japão, que aconteceu de 25 

de julho a 7 de agosto de 1972, o tema proposto foi: “A educação de adultos no 

contexto da educação ao longo de toda a vida”, conceito influenciado fortemente pelo 

Relatório de Edgar Faure  – “Aprender a ser”25. 

O evento teve como referências norteadoras avaliar a educação de adultos da 

última década, as estratégias utilizadas no desenvolvimento educacional e as funções da 

educação de adultos no contexto da educação ao longo da vida. Com isso, tornou-se um 

marco conceitual “[...] na discussão da política educativa da educação de adultos com 

uma perspectiva mundial; este nível de discussão quase não voltou a ser alcançado 

desde então” (KNOLL, 2012, p.22). 

Dessa forma, avançou nos debates, em meio à efervescência midiática que 

aflorava, o crescimento tecnológico e econômico apontado pelo surgimento de novas 

territorialidades.  

                                                           
25 Relatório “Aprender a ser”- Acesso ao relatório original- “Learning to Be: The World of Education 

Today and Tomorrow”:   http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223222e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223222e.pdf
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Nesse entendimento, o Relatório Resumido da III CONFITEA buscou uma 

conscientização pública do conceito de aprendizagem ao longo da vida, melhorias nas 

coordenações nacionais e aumento dos participantes em programas de educação de 

adultos, como no âmbito rural e industrial. Além disso, percebeu a existência de dois 

movimentos paralelos: a educação formal e a educação de adultos, que passaram a 

convergir devido às tensões sociais existentes. 

Assim, não bastava o acesso à educação; era preciso disseminar meios de 

aprender continuamente, o que, de acordo com Paiva (2009), seria necessário atentar 

para a funcionalidade da educação, permeando os diversos âmbitos da sociedade (o 

trabalho, o lazer) – como apontado no Seminário Latino-Americano de Educação de 

Adultos em Havana, 1972. Neste, a educação funcional26 foi discutida a partir da 

relação entre o homem e o trabalho no desenvolvimento da comunidade e dos interesses 

individuais. 

Em síntese, a educação é revelada como um processo de compreensão de todos 

os aspectos que competem ao exercício da cidadania, sejam eles políticos, sociais ou 

econômicos.  

A educação de adultos, então, passa a ser discutida com mais afinco do ponto de 

vista metodológico, organizacional e conceitual. Ela se consolida no contexto da 

educação ao longo da vida, tomando como base o direito tratado na DUDH, que deu 

visibilidade a uma educação permanente27.  

Em consequência, a paz mundial levantada como frente de trabalho inicial da 

UNESCO ganhou outros elementos, tais como a justiça social e as condições 

econômicas das nações ao resolver os problemas morais, políticos e educacionais. 

Caminhando para as conclusões da III CONFITEA, os debates e proposições 

advindos dela se tornaram base para a elaboração das Recomendações sobre o 

desenvolvimento da educação de adultos28. Estas que foram materializadas durante a 19ª 

                                                           
26 “A educação funcional entendida como aquela pela qual o homem se realiza no quadro de uma 

sociedade em que a estrutura e os elementos de superestrutura facilitam o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana, contribuiria para a formação de um homem criador de bens materiais e espirituais, 

ao mesmo tempo em que lhe permitiria usufruir, sem restrições, de sua obra criativa” (PAIVA, 2009, p. 

27) 
27 “O conceito de educação permanente tem uma abordagem fática no documento, entendida como a que 

se expressa por um projeto global voltado para reestruturar o sistema educativo existente, assim como 

para desenvolver todas as possibilidades de formação fora do sistema educativo”. (PAIVA, 2009, p. 32) 
28Ver: IRELAND, Timothy Denis; SPEZIA, Carlos. Anexo 5. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf. Acesso em 11 out. 2015. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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Conferência Geral da UNESCO, ocorrida em Nairóbi, no Quênia, de 26 a 30 de 

novembro de 1976.  

O caminho preparado até a IV CONFITEA contou com a elaboração do 

documento “O Desenvolvimento da Educação de Adultos: Aspectos e tendências”, o 

qual apresentou a situação atual da educação de adultos, trazendo o mesmo tema da 

conferência que ocorreu em Paris, França, de 19 a 29 de março de 1985.  

De acordo com o Relatório Geral29 da IV CONFITEA, a pauta dos debates 

seriam a educação de adultos a partir do ano de 1972 e seu desenvolvimento como uma 

extensão da alfabetização; a contribuição da educação de adultos para atenuar mazelas 

perenes na sociedade; formas de cooperação internacional e regional; e, por fim, as 

prioridades destinadas a fomentar a participação ativa dos adultos na vida econômica, 

social e cultural. 

Knoll (2009), contudo, ressalta que, na IV CONFITEA, deu-se mais importância 

à conservação e manutenção da paz através da educação e do direito de aprender do que, 

em segundo plano, às questões econômicas e o papel da educação de adultos. Aspectos 

que foram reforçados por Paiva (2009), afirmando que o sistema de educação 

permanente passou a vincular-se ao desenvolvimento econômico, na edição de Paris. 

O Relatório Geral da IV CONFITEA indicou que o desafio da humanidade era o 

reconhecimento do direito de aprender. Este foi caracterizado como sendo o direito de 

ler e escrever, de questionar e analisar, de imaginar e criar, de ler seu próprio mundo e 

escrever a história, de ter acesso aos recursos educativos e de desenvolver competências 

individuais e coletivas (IRELAND, SPEZIA, 2012). Aspectos em que as questões de 

leitura e escrita acabaram predominando a configuração deste novo desafio da 

humanidade. 

Para Knoll (2012), a IV CONFITEA foi confusa, limitada e não conseguiu criar 

metas que contribuíssem com o desenvolvimento do milênio. Entretanto, diferente da 

situação descrita pelo autor, até ocorrer a V CONFITEA, em Hamburgo, Alemanha 

(1997), aconteceram inúmeros avanços no cenário mundial. Neste período, a UNESCO 

já recomendava o acompanhamento da realidade dos países através de indicadores, 

pesquisas e conferências regionais, fato que foi executado no período de transição entre 

a IV e V CONFITEA. 

                                                           
29 Ver: IRELAND, Timothy Denis; SPEZIA, Carlos. Anexo 6. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf. Acesso em 11 out. 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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 Percebendo a existência de uma dívida continental com o direito à educação, 

especificamente com a EJA, a V CONFITEA foi produto de uma movimentação 

anterior que reverberou no mundo e, a passos lentos, chegou a tomar forma no Brasil, 

posteriormente. Segundo Ireland (2012), nesse intervalo, ocorreu um ciclo de 12 

conferências30, nas quais os governos participantes assumiram o compromisso de 

construir uma nova agenda no plano mundial para atenuar os problemas enfrentados na 

década de 1990. 

Nessa perspectiva, a Conferência Mundial de Educação para Todos que 

aconteceu em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, demarcou o que foi 

denominado pela UNESCO como o Ano Internacional da Alfabetização. 

Como resultante do evento, foi elaborada a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem31. Ela reconheceu o 

direito universal da educação para todos (as crianças, os jovens, os adultos), frisando 

sua importância para o progresso social das nações e situando os excluídos e as 

minorias que não tiveram acesso à educação. 

A edição de 1997 das CONFITEA emergiu após a conclusão do relatório 

produzido para a UNESCO, sob a responsabilidade da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, intitulado de “Educação: um tesouro a descobrir”32, no 

ano de 1996, presidida por Jacques Delors. Dos resultados, é de suma importância 

destacar isto: 

 

O conceito de educação ao longo da vida é a chave que abre as portas 

do século XXI; ele elimina a distinção tradicional entre educação 

formal inicial e educação permanente. Além disso, converge em 

                                                           
30 “1990 – Cúpula Mundial para a Infância (Nova York) 

1992 – Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro) 

1993 – Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena) 

1994 – Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo) 

1994 – Conferência Global da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável de Pequenos Estados Insulares 

em Desenvolvimento 

(Bridgetown, Barbados) 

1994 – Conferência Internacional sobre a Redução de Desastres Naturais 

1995 – Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social (Copenhagen) 

1995 – 4ª Conferência Mundial de Mulheres (Beijing) 

1995 – 9o Congresso da ONU sobre a Prevenção de Crime e o Tratamento de Infratores 

1996 – 2a Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) (Istambul, Turquia) 

1996 – Cúpula Mundial de Alimentos (Roma, Itália) 

1996 – 9a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento (IX UNCTAD)” (IRELAND, 2012, 

p.44) 
31 Ver Declaração Mundial sobre Educação para Todos: (1990). Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em 13 out. 2015 
32Ver Relatório Delors (2010). Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf Acesso em 13 out. 2010 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf


46 
 

direção a outro conceito, proposto com frequência: o da “sociedade 

educativa” na qual tudo pode ser uma oportunidade para aprender e 

desenvolver os talentos (UNESCO, 2010, p. 32). 

 

Assim, a existência de uma cidadania global produz o desenvolvimento da 

educação ao longo da vida, baseando-se em quatro pilares da educação: aprender a ser, 

aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. 

Após esse caminho, aconteceu a V CONFITEA – de 14 a 18 de julho de 1997 –, 

que produziu documentos de relevância para a educação de adultos: a Declaração de 

Hamburgo33 e a Agenda para o futuro34.  

Nesta edição do evento, o número de participantes foi muito superior às demais 

edições das conferências, totalizando 1507. Destes, ministros e outros gestores, 

representantes de Estados-membros e não membros, organizações não governamentais e 

fundações se fizeram presentes. 

Com essa movimentação, novos elementos surgem, ampliando a compreensão 

do direito à educação, que torna a educação de adultos ponto fulcral do século XXI. Isso 

porque, no exercício da cidadania, a democracia, baseada na justiça e na promoção do 

desenvolvimento, ao longo da vida, leva em consideração o idioma, a etnia e outras 

diversidades que pautam a aprendizagem. 

Em alguns momentos, a Declaração de Hamburgo apresenta o termo “educação 

de jovens e adultos” e não mais “educação de adultos”, o que nos faz refletir sobre o uso 

deste conceito. Em relação a isso, Paiva (2009) infere que a inserção do jovem, 

precocemente, no universo “adulto”, muitas vezes, adjetiva-o como tal – embora essa 

visão deixe de lado as demais juventudes existentes. Isso porque “a educação de adultos 

engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou não, em que pessoas consideradas 

‘adultas’, pela sociedade à qual pertencem desenvolvem suas habilidades [...]” 

(IRELAND, SPEZIA, 2012, p. 215).  

Com a nova linguagem abordada, o processo de ensino passou a criar estratégias 

que respeitassem a diversidade. Assim, adequar as práticas educativas à mudança 

conceitual é um desafio reconhecido mundialmente para o modelo de sociedade atual, 

pois a autora, PAIVA (2009) deduz que é, na verdade, assumir o fracasso dos sistemas 

de ensino, visto que eles não conseguem sustentar o término da educação básica dos 

jovens e dos adolescentes. 

                                                           
33 Ver IRELAND, Timothy Denis; SPEZIA, Carlos Humberto. Anexo 7. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf. Acesso em 11 out. 2015. 
34 Ver 25. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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Os objetivos propostos para a educação de jovens e adultos pela Declaração de 

Hamburgo sustentam-se na formação autônoma, no senso de responsabilidade e na 

participação crítica e criativa do sujeito para lidar com as transformações do mundo. 

Sendo essencial, para isso, que as abordagens referentes à aprendizagem de adultos 

estejam baseadas no patrimônio das pessoas, na cultura, em valores e experiências que 

encorajem todos os cidadãos a estarem ativamente envolvidos e participantes. 

Logo, percebe-se uma ênfase ao trato metodológico dos educadores que atuam 

na EJA, pois esta prática deve corroborar com os valores atuais de uma sociedade 

educativa, que não está limitada na escola, mas sim delimitada pelo modo de atuação 

cidadã. 

Destarte, na Declaração de Hamburgo, a alfabetização é concebida como um 

direito primário base para o empoderamento, o que requer atender a toda a diversidade 

da educação de jovens e adultos sem abandonar a cultura indígena, o acesso à 

informação, o envelhecimento da população e a urgência de investimentos nesta área, 

seja pelo Estado ou outras entidades.  

Após o V CONFITEA, ocorreram ações de avaliação da UNESCO sobre a 

educação de adultos no mundo, o que foi acordado em Jomtien (1990), por exemplo, em 

relação à universalização da educação básica e o aumento dos recursos financeiros na 

modalidade foi apresentado em Conferências nacionais, na Conferência Regional de 

Educação para Todos nas Américas, na República Dominicana (2000) e no Fórum 

Mundial sobre Educação (2000), em Dakar. 

Deste último evento, divulgou-se a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos35, que buscou cumprir metas e objetivos que os países deveriam elaborar planos 

nacionais até o ano de 2002.  

De um total de XII objetivos apresentados por este documento da Unesco 

(2001), realçamos o objetivo III, o qual versava sobre o atendimento às necessidades 

dos jovens e adultos por meio do “[...] acesso equitativo à aprendizagem apropriada e às 

habilidades para a vida” (UNESCO, 2001, p. 9). Nesta assertiva, o direto se aproxima 

da funcionalidade da educação, já discutida pela Unesco em anos anteriores, e fortalece 

a reflexão no que se refere ao mundo do trabalho e sua relação pedagógica na EJA.  

Nessa perspectiva, em Bangkok, na Tailândia, de 6 a 11 de setembro de 2003, o 

denominado Balanço Intermediário da V Conferência Internacional36 de Educação de 

                                                           
35 Ver http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf. Acesso em 14 out. 2015 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf
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Adultos alertou que os objetivos do milênio não vinham sendo cumpridos. Destacaram-

se como entraves para a elevação do nível de aprendizado a insuficiência da educação, a 

precarização da saúde e os altos índices de HIV/AIDS, a não inclusão dos deficientes, 

mais de 110 milhões de analfabetos funcionais e a estagnação (ou diminuição) do PIB 

destinado à educação. Além disso, caracterizou-se uma mercantilização da educação, 

inúmeras privatizações, descentralização do poder do Estado e concentração em outras 

instituições. 

Por meio das reflexões produzidas no ano de 2003, iniciou-se a VI CONFITEA 

em Belém, no Brasil, de 1 a 4 de dezembro de 2009, a qual contou com a participação 

de 1.125 pessoas, além de ministros, embaixadores, representantes de fundações, 

organizações não governamentais e associações de alunos. 

Como resultado dessas discussões, o Marco de Ação de Belém37 apresentou as 

intenções da Conferência em efetivar a aprendizagem de educação de adultos como 

importante ao longo da vida, sendo a alfabetização o seu ponto de partida. Enfatizou-se 

o papel da educação e do aprendizado para cumprir a agenda internacional: EPT, ODM, 

LIFE, dentre outras que permitissem passar da retórica e da eloquência dos discursos 

para a ação concreta. 

Em suma, Ireland (2012) afirmou que a Conferência e o Marco de Belém, diante 

do ensejo, tiveram dois focos principais: (i) situava-se na articulação entre educação e 

aprendizagem e (ii) tratava da implementação de políticas públicas.  

Dentre os desafios propostos, surge a importância da formação de professores e 

a urgência com que a educação precisava avançar no cenário mundial e nacional – como 

se perceba a seguir: 

 

A falta de oportunidades de profissionalização e de formação para 

educadores tem um impacto negativo sobre a qualidade da oferta de 

aprendizagem e educação de adultos, assim como o empobrecimento 

do ambiente de aprendizagem, no que diz respeito a equipamentos, 

materiais e currículos. Raramente são realizadas avaliações de 

necessidades e pesquisas sistemáticas, no processo de planejamento, 

para determinar conteúdos, pedagogia, modo de provisão e 

infraestrutura de apoio adequados. Monitoramento, avaliação e 

mecanismos de feedback não são um componente constante na busca 

de qualidade na aprendizagem e educação de adultos. Quando 

existem, seus níveis de sofisticação estão sujeitos à tensão do 

                                                                                                                                                                          
36 Ver Relatório de Síntese do Encontro de Balanço Intermediário da V CONFINTEA. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf. Acesso em 14 out. 2015 
37 Ver IRELAND, Timothy Denis; SPEZIA, Carlos Humberto (Org.) 6ª Conferência Internacional de 

Educação de Adultos. Anexo 9. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf. Acesso em 11 out. 2015.. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf
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equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da oferta (IRELAND; 

SPEZIA, 2012, p. 277). 

 

Na retomada da problematização destes desafios, o evento apresenta o direito à 

alfabetização como o próprio direto à educação, sem dicotomia, além da fragilidade das 

práticas voltadas a ofertá-lo às minorias indígenas, rurais e imigrantes. Ademais, 

mostrou-se a falta de planejamento financeiro e ausência da educação de adultos nas 

agendas nacionais. 

Nesse tracejado organizado pelas CONFITEA, demais conferências e ações 

propostas versam sobre o paradigma atual da agenda pós-2015, que estabelece o fim do 

prazo para cumprir os ODM.  

Assim, os movimentos internacionais seguem a dialogar com as dificuldades 

enfrentadas pelas nações, para respaldar uma educação de qualidade, contando com o 

incentivo não só da UNESCO, mas também de outras agências – como as organizações 

não governamentais, iniciativas privadas, sociedade civil e, sobretudo, os gestores 

educacionais. A EJA vem se estruturando no mundo, porém precisa avançar muito, 

principalmente no que diz respeito à estruturação didática e aos elementos 

metodológicos. 

 Partindo desse pressuposto, isto é, de que a EJA necessita avançar muito no que 

se refere a elementos didáticos e na organização metodológica, buscaremos amplificar 

as descobertas e problemáticas sob uma ótica que converge para uma realidade mais 

próxima deste trabalho, no Brasil. 

 

3.3Reconhecendo a EJA no Brasil 

 Apesar dos equívocos, incoerências e lacunas que preenchem a história nacional, 

os quais situaremos neste capítulo, a EJA revela-se, atualmente, como uma nação 

diplomática que dialoga, coopera, propõe e oportuniza o direito à educação às pessoas, 

ao longo de toda vida. Mesmo que elementos do capital e da especulação permeiem os 

debates referentes à educação no cenário mundial e nacional, o Brasil tem participado 

ativamente desta dinâmica proposta pelos CONFITEA (desde sua 1ª edição) e demais 

eventos. 
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Coadunando com isso, a UNESCO38 apresenta que o Brasil nas últimas décadas 

avançou muito no direito à educação, apontando a obrigatoriedade da matrícula escolar 

na idade pré-escolar e o ensino fundamental universalizado (em processo). 

Além disso, a progressão brasileira mostra-se na expansão da educação 

profissional e do aumento dos recursos destinados à educação (6,4% do PIB), na 

aprovação do plano decenal da educação (2014-2024) e na notória redução das taxas de 

analfabetismo de pessoas jovens e adultas com 15 anos ou mais, que passou de 12,4%, 

em 2001, para 8,7% em 2012 (UNESCO). 

Esse desenvolvimento na educação nos apresenta descontinuidades quanto à 

aproximação com as condições básicas para promover o bem-estar, a qualidade de vida, 

o mundo do trabalho, a inclusão e outras tensões comuns à realidade humana. Estas que 

edificaram uma lógica de antíteses como natural do contexto brasileiro, tal como do 

rico/pobre, urbano/rural, liberdade/opressão ou do apto/não apto. 

Em alguns momentos, um desses elementos se sobressaiu, por meio da 

intolerância ou da luta democrática, produzindo novas formas de se organizar em 

coletivo. Isso implica em condições econômicas, culturais, políticas, religiosas, 

educacionais e profissionais que convergiram para o espaço educativo formal por meio 

do direito à educação, como se percebe abaixo: 

 

A dimensão cultural é intrínseca aos processos pedagógicos, ‘está no 

chão da escola’ e potencia processos de aprendizagem mais 

significativos e produtivos, na medida em que reconhece e valoriza a 

cada um dos sujeitos neles implicados, combate todas as formas de 

silenciamento, invisibilização e/ou inferiorização de determinados 

sujeitos socioculturais, favorecendo a construção de identidades 

culturais abertas e de sujeitos de direito, assim como a valorização do 

outro, do diferente, e o diálogo intercultural (CANDAU, 2011, p. 

253). 

 

Pontuamos esta reflexão para retomar a construção da legalidade do direito dos 

jovens, adultos e idosos à educação, sobretudo na Educação Básica, através de 

intenções, de práticas e da oferta educacional do país, que indicou implicações 

subjetivas no exercício cidadão.  

Assim, na organização da escola brasileira, inserida na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº9.394/96 e na Constituição Federal de 1988, a EJA começa a 

ser percebida até encontrar um lugar com mais destaque na atualidade. 

                                                           
38 Ver http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/#c1480638. Acesso em: 14 out. 

2015 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/#c1480638
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Ao tematizarmos a EJA, é fundamental esclarecer que não “[...] se trata apenas 

de uma discussão sobre métodos ou princípios pedagógicos, mas de uma discussão 

estritamente política” (VÓVIO, 2009, p. 65). Sobre isso, refletindo acerca do 

analfabetismo apresentado no ano de 2000, o qual chegou a 2 milhões de jovens entre 

15 e 24 anos, revela-se: 

 

[...] a extensão dos problemas sociais brasileiros no início do século 

XXI: a concentração de renda, o acirramento das desigualdades 

sociais, a precariedade das condições de vida e de trabalho, os avanços 

e as rupturas no processo de expansão da educação básica, a exclusão 

e o empobrecimento de milhões de brasileiros. Não se trata de um 

problema residual, mas de uma questão que se perpetua e decorre do 

modelo econômico (VÓVIO, 2009, p. 69). 
 

Logo, a educação apresenta a nossa própria história de conquistas e 

enfrentamentos na execução do direito no Brasil, seguindo por um caminho que muitas 

vezes foi deixado à margem das políticas públicas, no campo da indiferença. Refletindo 

também sobre o trato didático do ensino, é necessário retomar um período anterior à 

Constituição Federal de 1934 para compreender melhor este processo. 

Ao ler criticamente a obra de Saviani (2007), História das ideias pedagógicas no 

Brasil, Gonçalves (2009) descreve que, no conteúdo do livro, existem 4 períodos que 

acabam por influenciar a ação educativa até os dias atuais. O primeiro período é situado 

de 1549 até 1759, a partir da Pedagogia Tradicional e o modelo de educação jesuítica do 

Ratio Studiorum39. 

O segundo período surge de 1759 a 1932 sob a tutela da Pedagogia 

Tradicional40, coexistindo com as vertentes leiga e religiosa em que aparecem as ideias 

republicanas de uma pedagogia fundamentada no positivismo e na laicidade. Já o 

terceiro período, de 1932 a 1969, a Pedagogia Tradicional – após muitos 

enfrentamentos – cede lugar à Pedagogia Nova41, quando, no final da década de 1960, 

surge a Pedagogia tecnicista42.  

                                                           
39Ver: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studiorum.htm. Acesso em 

20 jan. 2016  
40 Ver nota 11..  

41 “[...] o objetivo não é transmitir conhecimento, mas ensinar o aluno a produzi-lo, então a figura do 

aluno deve ser tão importante quanto a do professor. Este passa a se ver como orientador. A aula 

expositiva não se faz necessária. Mais importante que a exposição do professor se tornam os trabalhos em 

grupo, a dinâmica, o debate, pois todas essas técnicas levam à valorização da experiência, da prática, 

enfim, do aprender fazendo. [...] Entretanto, a noção de democracia empregada aqui não se refere a 

igualdade de oportunidade para todos. A democracia é vista como a liberdade de ascensão social através 

da competição e, nesse sentido, essa tendência pedagógica também não questiona e não critica os 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ratio_studiorum.htm
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O quarto período, por fim, de 1969 a 2001, trata de uma concepção produtivista 

em paralelo com a pedagógica. Nesta ótica, por um caminho progressista de educação 

pública combativa frente aos preceitos do neoliberalismo que foram crescendo, 

encontrava-se Paulo Freire43 (GONÇALVES, 2009). 

Em cada um desses momentos, a educação e a EJA, especificamente, passaram a 

materializar o direito à educação com uma roupagem determinada. Nessa realidade, 

surgiram rupturas, avanços e construções que renovaram o direito a educar-se até os 

tempos atuais. 

A partir disso, situamo-nos no tempo da colônia, após a expulsão dos jesuítas, 

período em que o alvará de 28 de junho de 1759 autorizou o ensino público ou 

particular. Com a vinda da família real para o país, a educação se configurou por meio 

da formação de mão de obra qualificada, atendendo ao processo de urbanização e 

crescimento com o ensino superior – embora elitizado (LEITE, 2013). 

Com a independência e o ingresso na fase do Império, após a Constituição de 

182444 e o reconhecimento dos cidadãos com direito à instrução primária e gratuita, a lei 

de 15 de outubro de 182745 apresentou a construção de escolas de primeiras letras, 

trazendo um ensino elementar acompanhado de uma educação moral e cristã.  

Já em 1834, de acordo com Leite (2013), o Ato Adicional descentralizou o 

ensino elementar e médio deixando o ensino superior a cargo do governo. Isso provocou 

a precarização do ensino elementar e a impossibilidade de efetivar um sistema 

educacional coerente. 

Abarcando as sucessões de acontecimentos a partir da Constituição de 1824, 

vale salientar que o direito era extremamente excludente. Nele, a mulher e os negros 

(ainda escravos) não tinham espaço. Somente os homens da elite eram reconhecidos 

como cidadãos, reforçando, assim, as desigualdades.  

Neste período, inúmeras proposições tentaram materializar o sistema 

educacional, enquanto o número de pessoas fora da escola aumentava. Contradizendo 

uma forma dialogada de constituir um sistema educacional que superasse esta 

problemática presente, o analfabetismo, as províncias organizavam-se de forma 

                                                                                                                                                                          
fundamentos da nossa vida social; ela mantém, embora de maneira dissimulada, o objetivo de adaptar o 

indivíduo à sociedade para não transformá-la” (MEKSENAS, 2007, p. 53). 
42 Ver nota 12 
43 Referência à pedagogia libertadora e/ou educação popular. 
44 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em 15 de out. 

2015. 
45 Ver a Lei 15 de outubro de 1827: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm 

Acesso em: 14 out. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm
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independente para atender à educação primária e o Império centralizava os recursos no 

atendimento ao ensino superior. Com base nesse quadro, 82% da população com mais 

de cinco anos de idade era analfabeta (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Numa profunda descentralização de poder, em que a educação brasileira 

caminhou durante a Primeira República, o ensino primário permanecia como 

responsabilidade das províncias e muitos problemas foram surgindo, principalmente 

pela falta de recursos. 

 

Mais uma vez garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma 

educação para as amplas camadas sociais marginalizadas, quando 

novamente as decisões relativas à oferta de ensino elementar ficaram 

dependentes da fragilidade financeira das Províncias e dos interesses 

das oligarquias regionais que as controlavam politicamente 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109). 

 

De acordo com Almeida (2013), a lógica social brasileira foi muito criticada, 

sobretudo em 1910 e 1920, destacando os problemas na educação, no trabalho, na 

economia, na modernização, na moralidade política, na estrutura, além de outras 

questões que tencionaram ainda mais a situação. 

Por ser um país predominantemente agrário, a educação, no Brasil, não era 

prioridade, e a escolarização também não. Com as mudanças na economia brasileira 

frente à quebra da bolsa de Nova York, iniciou-se um processo de industrialização em 

que os altos índices de analfabetismo se tornaram um mal a ser combatido, 

principalmente a partir da Era Vargas (1930-1945) (LEITE, 2013). 

A mudança do eixo econômico, dada a crise do café, a Revolução de 1930 e o 

Manifesto dos Pioneiros (1932) foram eventos importantes, no início da década de 

1930, para situar as medidas adotadas a um novo modelo de educação que continuasse 

respeitando o direito constitucional.  

Antes, no entanto, do término da primeira república – apontam Haddad e Di 

Pierro (2000) – um grande movimento intelectual se iniciou, buscando ampliar as 

escolas, melhorar sua qualidade, implementar políticas públicas para educação de 

jovens e adultos e, sobretudo, diminuir os índices de analfabetismo. 

É importante destacar deste período o Manifesto dos Pioneiros (1932)46. Para 

Xavier (2004), o documento é como um retrato de mudanças políticas na sociedade 

brasileira, que se aproxima da elite intelectual, criando ações como a criação do 

                                                           
46 Ver Azevedo et al. (1932). 
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Ministério da Educação e Saúde (1931) e reformas educacionais implantadas por 

Vargas. 

Mesmo com suas limitações, o Manifesto dos Pioneiros representa uma 

educação renovada, pública, gratuita e obrigatória. Ele, com base em um “[...] plano de 

reconstrução educacional previa ainda a laicização do ensino e a co-educação, 

introduzindo, dessa forma, valores realmente inéditos em nossa estrutura educacional” 

(XAVIER, 2004, p. 33). 

Neste intento, o surgimento de um novo paradigma educacional é representado 

por este documento que: 

 

Inicialmente, efetuava a defesa de princípios gerais que, sob a rubrica 

de novos ideais de educação, pretendiam modernizar o sistema 

educativo e a sociedade brasileira. Além da laicidade, da gratuidade, 

da obrigatoriedade e da coeducação, o Manifesto propugnava pela 

escola única, constituída sobre a base do trabalho produtivo, tido 

como fundamento das relações sociais, e pela defesa do Estado como 

responsável pela disseminação da escola brasileira. Nesse sentido, 

distinguia-se do que denominava educação tradicional, 

particularmente no que considerava como a maior contribuição da 

Escola Nova: a organização científica da escola (VIDAL, 2013, 

p.579). 

 

Neste mesmo período do Manifesto, surge a Escola Nova, com capacidade para 

produzir transformações no modelo social, encontrando equilíbrio, até então 

completamente perturbado. Assim, o Manifesto dos Pioneiros denota o surgimento de 

uma educação como função pública, dever do Estado, com o papel de determinar grupos 

específicos para fomentar uma transformação social na educação (XAVIER, 2004). 

Porém, é importante lembrar que, apesar do grande avanço para a época em que 

surgiu este documento, continham-se algumas limitações em seu texto. Dentre elas, a 

autora, Xavier (2004), relata os resquícios da eugenia na ideia de cientificidade da 

educação em coerência com o modelo social da época, de modo que concluiu que, 

mesmo inovando, o Manifesto reproduziu algumas características da sociedade elitista.  

Ainda assim, o momento histórico em questão revelou a importância de buscar 

uma educação mais igualitária, com princípios democráticos e plurais, organizada no 

saber didatizado. Ao pensarmos na EJA, o Manifesto revela a luta diária que é 

aproximar os saberes escolarizados da concepção de homem que se deseja formar, 

principalmente para o mundo do trabalho, expressando isso no currículo e nos métodos 

utilizados e princípios pedagógicos. 
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O Manifesto dos Pioneiros nos revela um olhar para as camadas sociais a partir 

do mundo do trabalho em que a educação integral pode preparar o sujeito para a vida, 

baseando-se nos ideais de solidariedade e cooperação, sendo útil à sociedade com base 

no direito à educação que se tornou “biológico”. 

Seguindo esse avanço, no período Vargas, pela primeira vez, a Constituição 

Federal de 193447 declara em seu Art. 149 o que se vê a seguir: 

 
A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 

pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros 

e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 

eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 

num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana 

(BRASIL, 1934, sp). 

 

Em suma, “[...] a Constituição de 1934 abriu o debate para discutir a educação 

como um direito de todos, dessa forma, uma obrigação do governo em proporcioná-la” 

(LEITE, 2013, p. 124).  

Dessa forma, o Art. 150 da constituição de 1934 caracterizou, dentre outras 

medidas, o plano nacional de educação, no qual se afirmou exercer ação supletiva onde 

fosse necessário, definindo do ensino primário integral gratuito e frequência obrigatória 

também para os adultos. 

Refletindo sobre o direito divulgado na Constituição de 1934, identificamos um 

fundo elitista, em que o direito à educação funciona como um “contrato” social. Isso 

significa que é preciso educar-se para atender a uma demanda urgente do momento 

econômico do país (industrial), ou seja, exercer a cidadania e compreender o seu papel 

na pirâmide social, contexto historicamente proposto para a EJA. 

Resgatando a LDB atual nº 9.394/96, em seu Art. 4º, a obrigatoriedade aparece 

somente dos 4 aos 17 anos, e não abrange os adultos. Diferentemente de uma situação já 

prevista na Constituição de 1934, talvez isso se dê ao fato de que em 193748, ao ser 

elaborada uma nova Constituição, alguns avanços que se encontravam na constituição 

de 1934 foram abandonados. 

Conforme Leite (2013), ocorreu uma descentralização nesta nova Constituição 

de 1937, deixando a cargo dos Estados decidirem o momento oportuno, a necessidade e 

as condições para ofertar a educação de adultos. 

                                                           
47 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 15 out. 2015. 
48http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em 20 jan. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
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Ao averiguar mais de perto a Constituição de 1937, ancoramo-nos em Almeida 

(2013), o qual descreve um cenário diferente com a implantação do Estado Novo (1937-

1942). Nesse cenário, todos os campos do país sofreram reformas, inclusive a educação 

básica, por meio de uma repressão ainda não vivenciada até então. 

Ainda neste período, como parte dessa reconfiguração da sociedade brasileira, 

fez-se presente também uma forte cultura higienista (e eugenista), na qual 

“embranquecer” a população era importante para dialogar com o cenário europeu. 

 Nesse interregno, a Constituição Federal de 1937 torna obrigatório e gratuito o 

ensino primário. Além disso, em seu Art. 131, diz-se: “A educação física, o ensino 

cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, 

normais e secundárias [...]” (BRASIL, 1937, sp.). 

 Com a centralização do poder no Estado, o perfil do autoritarismo começa a 

surgir, bem como na ditadura. Só que, nesse período da Constituição de 1937, a 

Educação Física é tratada como um hábito higiênico, e, para melhorar a formação dos 

indivíduos, passa a ser democratizada. 

Sabendo que “[...] a higiene escolar era obra de profilaxia antes de tudo” (GÓIS 

JÚNIOR; SIMÕES, 2011, p. 101), a Educação Física integra uma educação moral em 

que “a educação passa a assumir papel transformador da sociedade, ensinando novos 

valores e hábitos que, segundo seus defensores, construiriam uma sociedade mais 

próspera” (Id., p. 110). 

Em relação à educação ofertada aos trabalhadores, a Educação Física também 

teve sua notoriedade. Com a inserção do método francês no país e a aceleração da 

industrialização, era necessário preservar a saúde dos trabalhadores. 

Os autores, Góis Júnior e Simões (2011), ainda acrescentam que a atividade 

física se tornou hábito higiênico (prescritos nos manuais de higiene, inclusive), 

melhorando a condição de saúde do indivíduo, que, consequentemente, adaptar-se-ia 

melhor à fadiga causada pelo trabalho. 

Logo, os valores capitalistas de controle das classes populares são atrelados ao 

aumento da produtividade em troca de direitos trabalhistas, como diminuição da carga 

horária de trabalho e melhora da saúde, construindo uma sociedade educada 

corporalmente para a indústria. 

 

 

 



57 
 

 

Assim, a partir da década de 1940, a compreensão da educação de jovens e 

adultos começa a se modificar, e no Brasil percebe-se outro olhar além da alfabetização. 

Inúmeras reformas são articuladas, compondo as Leis Orgânicas do ensino, chamadas 

Reformas Capanemas, que visaram a normatizar e estruturar o ensino industrial, 

secundário, comercial, primário, normal e agrícola (LEITE, 2013). 

 Em 1942, o regime do Estado Novo começa a enfraquecer. Almeida (2013) 

alega que a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial tem grande influência neste 

processo. Em 1946, com a nova Constituição49, deixa-se claro o atendimento obrigatório 

ao ensino primário para os trabalhadores. Ela, a nova Constituição, amplia o 

estabelecimento do voto obrigatório, inclui também o voto feminino e reduz de 21 para 

18 anos a idade eleitoral, fica restrita, contudo, somente aos alfabetizados. 

Em relação a EJA, especificamente, encontramos o Art. 168 desta constituinte 

que versa sobre a legislação do ensino baseado em alguns princípios. Dentre os 

parágrafos deste artigo, destacamos: I- reconhece o ensino primário obrigatório; o III- 

trata das empresas industriais, comerciais e agrícolas (com mais de cem pessoas) são 

obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os funcionários e seus filhos; e o IV- 

que obriga as empresas industriais e comerciais a ministrar aos trabalhadores menores 

situações de aprendizagem, reconhecendo o direito dos professores (BRASIL, 1946, 

sp). 

Corroborando com esta lei, ainda percebemos outras ações do Estado 

direcionadas para os trabalhadores, são elas: o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) em 1942; o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria (SESI) 

em 1946. 

Segundo Leite (2013), SENAI, SENAC e SESI resultaram como políticas 

públicas para atenuar a pressão dos setores produtivos – como se percebe abaixo: 

 

As escolas de aprendizagem acabaram por transformar-se em escolas 

das camadas populares. Tal estrutura reforçava a separação dos tipos 

de escola: o sistema oficial de ensino nos ramos secundário e superior 

atendia às classes média e alta e as escolas primárias atendiam às 

camadas populares. Acentuava-se o sistema dual, no qual permanecia 

uma educação propedêutica para a classe favorecida e a formação 

profissional para a classe popular” (Id., p. 129). 

                                                           
49 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em 15 out. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
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Em 1942, o Fundo Nacional do Ensino Primário também é criado com o 

objetivo de ampliar a educação primária, incluindo o Ensino Supletivo para 

adolescentes e adultos. Sendo regulamentado em 1945, 25% dos recursos de cada 

auxílio deveriam ser aplicados num plano geral de Ensino Supletivo destinado a 

adolescentes e adultos analfabetos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Neste momento constitucional apresentado, Leite (2013) aponta que o 

analfabetismo se tornou um problema social grave a ser combatido. Para isso, surgiram 

campanhas das mais diversas que se dedicaram a erradicá-lo através da implementação 

de inúmeras políticas públicas. A única dificuldade foi que elas acabaram por ocorrer 

fora do sistema regular de ensino, voltando-se apenas para demandas específicas. 

Importante lembrar, bem como foi apresentado neste capítulo, que, nesse 

período, década de 1940, ocorre um movimento interessante no mundo, discutindo o 

mesmo problema enfrentado no Brasil, tal como a criação da ONU, da UNESCO, da I 

CONFITEA e a elaboração da DUDH. Além dessas contribuições mundiais, os 

movimentos de educação e educação popular, em um contexto de debate e democracia, 

foram surgindo no país. 

Em 1947, o Ministério da Educação e Cultura cria o Serviço para a Educação de 

Adultos (SEA), o qual ficou responsável pela Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos (CEAA). Nesse processo, acontece ainda o I Congresso de Educação de 

Adultos e o Seminário Interamericano de Alfabetização (1949), aumentando os debates 

na área e buscando compreender o espaço do jovem e do adulto no processo de 

escolarização.  

Já na década de 1950, são promovidas a Campanha de Educação Rural (1952), a 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958)50 e a segunda edição do 

Congresso de Educação de Adultos (1958). Sobre esse período: 

 

Os esforços empreendidos durante as décadas de 1940 e 1950 fizeram 

cair os índices de analfabetismo das pessoas acima de cinco anos de 

idade para 46,7% no ano de 1960. Os níveis de escolarização da 

população brasileira permaneciam, no entanto, em patamares 

reduzidos quando comparadas à média dos países do primeiro mundo 

e mesmo de vários dos vizinhos latino-americanos (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 111). 

 

                                                           
50 Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a Campanha de Educação Rural (1952) e a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (1958) tiveram um curto período e poucas realizações. 
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A partir da década de 1960, a sociedade parece começar a ter esperança de ser 

contemplada pelos princípios da igualdade de modo mais efetivo. Os intelectuais da 

educação começam a ser mais vistos e incentivados ao engajamento na luta por uma 

educação para todos. 

É importante ressaltar a prática pedagógica neste percurso da década de 1940 e 

1950, porque antes de surgirem novas abordagens no ensino de jovens, adultos e idosos, 

tal como a libertadora enveredada por Paulo Freire, “a aprendizagem, na visão popular, 

está centrada na ação do professor. É ele que coloca o conhecimento dentro dos alunos” 

(CARLOS; BARRETO, 2005, p. 65). 

Acreditando-se que somente a figura do professor pode transmitir 

conhecimentos, “costumam achar pura perda de tempo quando um colega fala. Na 

opinião, o conhecimento vem do professor, nunca dos colegas. Por isto, irritam-se, 

quando a professora estimula a discussão entre os alunos” (Id.). 

Nessa tradicionalidade do ensino, Carlos e Barreto (2005) afirmam que as 

tensões em sala de aula ganham elementos repetitivos, como, por exemplo, nas tarefas 

que os alunos desejam aprender por meio de atividades elementares. Além disso, a 

organização da sala de aula voltada para o professor tem uma perspectiva de fracasso 

escolar prévio, em que os alunos não aprendem porque não tiveram a capacidade de 

compreender o que o professor estava ensinando.  

Situação semelhante ocorre quando o professor busca tratar de conhecimentos 

presentes no dia a dia dos educandos. Para esses alunos, o propósito de ir à escola é se 

aproximar de um conhecimento que eles não “possuem” e que está, logicamente, 

distante da realidade deles. Nesse equívoco do pensamento dos discentes, o 

conhecimento será responsável pela melhoria da sua vida, sobretudo das condições 

econômicas (Id). 

A educação como oportunidade de superar uma visão ingênua do educando, 

materializa-se metodologicamente a partir da educação popular, quando ela permite que 

o aluno perceba que é sujeito de uma sociedade desigual. Caso contrário, se perpetuará 

uma crença de que a escola é um local de mudança de rumo da vida social quando, na 

verdade, é um direito à educação encoberto por processos de exclusão.  

Assim, os códigos linguísticos, as normas, as técnicas e o conhecimento de uma 

forma geral são expectativas do aprendizado escolar, pois: 
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Quanto ao conteúdo que espera da escola, isto é, ler, escrever e falar 

bem não é possível colocar nenhum reparo. Sua sensibilidade lhe 

permitiu perceber que uma das causas de sua fragilidade social é a sua 

exclusão do código linguístico dominante. Tem, portanto, o direito de 

esperar isso da escola (Id.). 

 

Ao fazer um diálogo entre o conceito de educação e educação popular, Brandão 

(1984) nos provoca no que diz respeito à vida individual e coletiva em que os saberes 

culturais começam a nos demonstrar outras formas de aprender.  

Assim, a prática pedagógica do educador é crucial para ampliar a visão do 

indivíduo que se contenta com o reproduzir do saber escolarizado sem criticidade, pois, 

sobretudo na EJA: 

O professor pode e deve transmitir informações, desafiar e estimular 

os alunos no estabelecimento das relações. Mas a produção do 

conhecimento é exclusiva dos que realizaram esse trabalho. E esse 

exercício de pensar, isto é, de estabelecer relações não se restringe ao 

que é dito pelo professor. Pode acontecer e acontece a todo momento, 

inclusive a partir do que é dito pelos colegas (Id., p. 66). 

 

 Logo, este professor tem uma grande responsabilidade de direcionar o caminho 

de aprendizado do aluno jovem, adulto ou idoso, não somente do ponto de vista 

conceitual, técnico, constitucional e organizacional, mas, principalmente, do político, 

conscientizando esses indivíduos para efetivarem sua cidadania. 

 A educação popular, portanto, tem pelo menos 4 diferentes sentidos, conforme 

afirma Brandão (1984, p. 13): “1) como educação da comunidade primitiva anterior à 

divisão social do saber; 2) como educação do ensino público; 3) como educação das 

classes populares; 4) como educação da sociedade igualitária”. 

Com um ideal muito claro de transformação social, a educação popular surge 

como “[...] um tipo de educação não apenas para transformar as pessoas [...] mas 

haveria educação que refletisse com as pessoas a transformação do país inteiro” 

(FREIRE, NOGUEIRA, 2014, p. 31). 

Dando autenticidade a uma educação que transforma a sociedade, os 

movimentos populares ganharam força no início da década de 1960, sendo de grande 

importância as ações já produzidas. Isso porque elas serviram de base para consolidar as 

políticas públicas para a EJA no Brasil nas décadas que se sucederam – ou, numa 

perspectiva menos otimista, iniciaram um processo de aprimoramento delas. 

Entre a democracia e a ditadura, em 1961, finalmente, é lançada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4.024/1961), que desde 1948 seguia a ser 
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discutida e reescrita, até ser aprovada. Nela, aparece a formação de cursos supletivos, de 

forma descentralizada, e exames para obtenção de certificados para maiores de 16 

(ginasial) e de 19 anos (colegial) (LEITE, 2013). 

A autora, Leite (2013), apresenta os principais acontecimentos na década de 

1960 em prol da alfabetização de jovens e adultos. Deles, destacamos o Movimento de 

Educação de Base (MEB) da CNBB, Movimento de Cultura Popular do Recife, 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” e os Centros Populares de Cultura 

iniciados em 1961. 

O movimento democrático e político se corporifica nos Centros Populares de 

Cultura51, onde o teatro, a música, a poesia e a educação retomam a construção de uma 

cultura genuinamente popular, “feita” pelo povo, diferentemente da introdução de uma 

cultura “para” o povo. 

Para a educação de jovens e adultos, foi um momento de contensão. Os que se 

consideravam “subversivos” continuavam a confrontar o regime militar, atuando às 

escondidas em projetos de Educação Popular. Em contrapartida, o governo, com uma 

postura de contenção desta efervescência cultural, incentivou, estrategicamente, 

programas como a Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC), de princípios conservadores e 

partindo de uma lógica da educação funcional, e não da perspectiva libertadora (Paulo 

Freire) (GADOTTI, 2011). 

Haddad e Di Pierro (2000) apontam que esse movimento serviu para preencher 

as lacunas deixadas pelos movimentos extintos pela ditadura. Ademais, ele teve um viés 

assistencialista, dado que o governo não poderia perder a proximidade com o público 

em processo de escolarização (no caso, com os jovens e adultos), para preservar a 

imagem do país frente as demais nações, sobretudo com baixos índices de 

analfabetismo. 

Esse período da década de 1970, de acordo com Leite (2013), conta com uma 

nova Constituição Federal (1967), com uma Emenda Constitucional (1969), com a nova 

LDB (5.692/71), acrescida do Ensino Supletivo, e com o avanço do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL (1967) como principal política de governo para 

os jovens e adultos. 

Passando a educação para o controle do regime vigente, Haddad e Di Pierro 

(2000) afirmam que muitas críticas foram tecidas ao MOBRAL. As principais se 

                                                           
51Ver: Enciclopédia culturalhttp://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399389/centro-popular-de-

cultura-cpc Acesso em: 15 out. 2015 e KREUTZ (1979). 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399389/centro-popular-de-cultura-cpc
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399389/centro-popular-de-cultura-cpc
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referem à falta de diálogo com outros projetos, seu caráter descentralizador, com 

comissões estaduais e municipais ligadas diretamente a sua gerência central. 

 O MOBRAL caracterizou-se como um espaço de fortalecimento do movimento 

Esporte para Todos (EPT)52, dado que os egressos do processo de alfabetização 

reclamavam sobre a continuidade dos estudos. Para atender a essa demanda, surgiu o 

Programa de Educação Integrada (PEI), o qual contemplava alunos que também tinham 

a oportunidade de vivenciar o esporte.  

De acordo com Teixeira (2009), na época em questão, as estratégias adotadas 

pelo governo eram, sobretudo, reunir grande contingente de pessoas para praticar 

atividades físicas, na intenção de massificar o esporte e manter práticas disciplinadoras 

na sociedade. O apoio da iniciativa privada, da mídia e do MOBRAL, para isso, foram 

determinantes. 

Anterior à efetivação desse movimento, a frente de trabalho dos programas de 

alfabetização no país se caracterizavam pela sua funcionalidade, que, superficialmente, 

corroboravam com a UNESCO. De acordo com Oliveira (1989), esses projetos traziam 

esclarecimentos sobre saúde, trabalho, lar, recreação e cidadania, que disfarçavam o 

caráter funcional proposto pela UNESCO em prol de programas de massa que 

mobilizavam o povo, tal como o MOBRAL, que priorizava simplesmente a 

alfabetização de pessoas de 10 a 30 anos. 

Com duas categorias bem demarcadas para a educação de jovens e adultos no 

país, segundo Leite (2013), a ditadura militar (1964-1985) coloca o Ensino Supletivo e a 

alfabetização como frentes de trabalho, tentando fazer da educação uma ferramenta de 

controle social, atendendo àqueles indivíduos com condição social menos favorecida 

por meio de uma política compensatória e funcional. 

Nesta perspectiva, a educação de jovens e adultos tem muitos avanços, 

principalmente com a Constituição de 1988 e a LDB nº 9394/96 – situadas em um 

contexto de diversos planos econômicos, tentativas de contenção da inflação, 

                                                           
52 [...]surgiu no Brasil, a partir de 1973, eivado de pressupostos filosóficos que propunham a 

democratização das atividades físicas e desportivas. Em 1975, o primeiro evento de impacto em 

favor da mobilização da população foi realizado pela Rede Globo, sob o nome de MEXA-SE, 

que coincidiu com a elaboração do Plano Nacional de Educação Física e Desportos (PNDE, 

1976) e, tinha como objetivos principais aprimorar a aptidão física da população, elevar o nível 

do desporto em todas as áreas, intensificando a sua prática às massas, ampliar o nível técnico 

das representações nacionais e difundir as atividades esportivas como forma de utilização do 

tempo de lazer (TEIXEIRA, 2009, p. 2). 
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privatizações, criação de um sistema político, primeira eleição direta para presidente da 

república e aumento da dívida externa (LEITE, 2013). As desigualdades econômicas e 

sociais presentes no Brasil se materializaram também no sistema educacional, 

apresentando deficiência na oferta de vagas e na qualidade do ensino, reforçando os 

índices de reprovação (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 198853, os jovens e 

adultos passam a ter o direito à educação com gratuidade de oferta pelo Estado, 

inclusive para os que não tiveram acesso na idade adequada. 

Nessa década, o presidente Fernando Collor extinguiu a Fundação Educar e 

criou o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), visando a reduzir o 

analfabetismo. Todavia, com a crise econômica e o impeachment, o projeto foi 

abandonado. Apesar dos documentos, projetos e o cenário mundial favorável a 

superação do analfabetismo, sendo considerado o Ano Internacional da Alfabetização 

(UNESCO), o Brasil estava entre os 9 países com maiores índices de analfabetos 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Com a criação do Plano Decenal de Educação para Todos (1993/2003), a década 

previa três grandes desafios para a educação brasileira: “[...] resgatar a dívida social 

representada pelo analfabetismo, erradicando-o; treinar o imenso contingente de jovens 

e adultos para a inserção no mercado de trabalho; e criar oportunidades de educação 

permanente” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.122).  

Considerando a educação de jovens e adultos como um direito ofertado ao longo 

de toda a vida, de modo permanente, foram elaboradas ainda as Diretrizes para uma 

política Nacional de Educação de Jovens e Adultos (1994)54, reconhecendo que as 

demandas da EJA ultrapassam a escola e se inserem em outros campos, como os 

movimentos sociais. 

Seguindo no governo Fernando Henrique Cardoso, foram descontruídos os 

avanços do governo de Itamar Franco, pois os jovens e adultos começaram a perder 

espaço e recursos do governo federal. Com Emenda Constitucional 14/1996 (EC), os 

estados não tinham financiamento sem que as matrículas do ensino supletivo fossem 

computadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF) (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

                                                           
53Ver Constituição de 1988: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 

em 20 jan. 2016. 
54 Ver Diretrizes Nacionais In: Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta. Moacir Gadotti; 

José E. Romão (organizadores).- 12ed.- São Paulo: Cortez, 2011, p. 141-154. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Com esta medida e a municipalização da educação de jovens e adultos, os 

autores afirmam que a EJA passou a competir por recursos com a educação infantil, na 

esfera municipal, e com o ensino médio na esfera estadual. Como até 1998 a EC 

14/1996 previa erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, a 

situação ficou insustentável com essa desresponsabilização do governo.  

Com isso, a saída foi buscar estreitar relações com outras instâncias, agências 

não-governamentais e iniciativas privadas para ofertar a educação para jovens e adultos, 

já que a lei previa isso (embora não destinasse os recursos necessários):  

Concluindo o período da década de 199055, a modalidade EJA começa a sofrer 

com as medidas governamentais econômicas e políticas. Elas constroem um cenário de 

exclusão, falta de incentivo aos professores e sucateamento do espaço escolar para a 

EJA ao compreender que a universalização do ensino fundamental às crianças e 

adolescentes deveria ser priorizada (Id.). 

Assim, dois paradigmas são debatidos por Haddad e Di Pierro (2000): a exclusão 

educacional e a nova identidade dos jovens e adultos. O primeiro, acarretado pela 

deficiência do ensino, levando em consideração o alto índice de repetência que confirma 

a ineficiência do sistema de ensino por aspectos multifatoriais; o segundo, pela mudança 

do eixo da educação para jovens e adultos, que antes atendia, em sua grande maioria, a 

adultos e idosos em processo de alfabetização, retornando ao espaço escolarizado da 

educação formal. 

Na atualidade, a EJA passou a acolher jovens que faziam parte dos índices de 

insucesso escolar, ou seja, que reprovaram ou não deram continuidade aos estudos no 

período normal. Assim, no mesmo espaço, a LDB nº 9394/96 permitiu que jovens, 

adultos e idosos caminhassem juntos na educação básica: 

 

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, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. 

                                                           
55 [...] ao longo da segunda metade dos anos 90 foram concebidos e tiveram início três programas federais  

de formação de jovens e adultos de baixa renda e escolaridade que guardam entre si pelo menos dois 

traços comuns: nenhum deles é coordenado pelo Ministério da Educação e todos são desenvolvidos em 

regime de parceria, envolvendo diferentes instâncias governamentais, organizações da sociedade civil e 

instituições de ensino e pesquisa (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 124). 
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§ 2º O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência 

do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares 

entre si (BRASIL, 2015, p. 27). 

 

Reconhecida como modalidade da educação básica, a EJA trata do espaço 

escolar como lugar próprio dos jovens e adultos, com oferta gratuita e atendimento a 

todas as características peculiares deste público que não podem ser contestadas. Logo, 

mesmo que a educação de adultos ocupe diferentes espaços, ela tem seu lugar 

resguardado com conteúdos e conhecimentos próprios. 

Contudo, ao assegurar a legislação na LDB, o governo se afastou do processo, e 

os municípios e estados precisaram buscar outros meios de sustentar essas inúmeras 

problemáticas para continuar garantindo a educação como direito básico de todo 

cidadão. Isso incluiu currículo, formação profissional, estrutura, acompanhamento 

pedagógico, investimento em formação para o trabalho – e não somente os recursos 

financeiros. 

Nesse percurso de dificuldades da gestão governamental e efetivo trato da 

educação, a década de 1990 dá espaço para os anos 2000, que apontam perspectivas 

mais otimistas para a educação de jovens e adultos. Após a mudança de governo, Leite 

(2013) afirma que a atenção às demandas da população se tornou uma marca registrada 

do presidente eleito em 2002, com ações de assistência social, inclusão, combate à fome 

e erradicação do analfabetismo. 

Dois projetos marcantes deste governo foram o Fome Zero e Brasil 

Alfabetizado56 (2003). O último tinha o objetivo inicial de alfabetizar 3 milhões de 

pessoas, mas, no ano seguinte, já ultrapassava 3,25 milhões de pessoas. O Ministério da 

Educação revela ainda que, de 2003 a 2012, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas foram 

atendidas. 

O Projovem57, além dos já citados programas, atua com jovens e adultos que já 

sabem ler e escrever, mas que não concluíram o ensino fundamental. Assim, pessoas 

letradas podem ter a oportunidade de ingressar na modalidade EJA. Juntamente com a 

qualificação profissional, o aluno recebe uma ajuda de custo mensal para poder dar 

continuidade aos estudos. 

                                                           
56 Ver: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=19002:programa-brasil-alfabetizado-saiba-

mais Acesso em: 16 out. 2015 
57 Ver ProJovem Urbano- portal do MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/194-

secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17462-projovem-urbano-novo. Acesso 

em: 20 jan. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=19002:programa-brasil-alfabetizado-saiba-mais
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=19002:programa-brasil-alfabetizado-saiba-mais
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17462-projovem-urbano-novo
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17462-projovem-urbano-novo


66 
 

É importante, a propósito, refletir sobre a “competição” que se materializa 

quando o Projovem utiliza o espaço físico das escolas que atuam com a EJA na 

educação básica. No projeto citado anteriormente, torna-se mais “atrativa” a conclusão 

dos estudos com uma ajuda financeira, por isso as salas de aula que correspondem à 

educação básica podem sofrer consequências ao enfrentarem projetos com essa natureza 

assistencialista.  

Apesar de controvérsias, como citamos anteriormente, acontecem, nesse 

período, avanços como a criação e implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Os avanços solucionam as 

principais problemáticas dos gestores municipais de não serem incluídos no antigo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), transição que levou a educação de jovens e adultos a ser 

contemplada com os recursos cabíveis encaminhados pelo governo federal (LEITE, 

2013). 

De um ponto de vista mais operacional, foi criado também o PNLA (Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos) e, em 2009, o 

PNLD-EJA (Programa Nacional do Livro Didático para a EJA), destinado às 

instituições que desenvolvem as suas ações com o Programa Brasil Alfabetizado. 

Ao caracterizarmos outras ações deste ponto de vista metodológico, o Plano 

Nacional de Educação (2014-2024) surge com metas específicas para a educação de 

jovens e adultos: 20 para serem cumpridas até 2024. As metas 8, 9 e 10 deixam 

indicativos para a EJA. Delas, destaco a meta 9: “elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% [...] até 2015, e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional (BRASIL, 2014, p. 10) 

Entretanto, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), discutida no portal Ação Educativa58, o Brasil ainda está entre os 10 países 

responsáveis por 72% da população mundial de analfabetos. Destes, destacam-se 13 

milhões de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever. 

Nesse sentido, as medidas efetivas que estão sendo tomadas para diminuir esse processo 

merecem reflexão. 

 

                                                           
58Ver portal Ação Educativa: http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/as-metas-para-a-

educacao-no-pos-2015-e-os-desafios-da-educacao-brasileira/. Acesso 17 out. 2015 

http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/as-metas-para-a-educacao-no-pos-2015-e-os-desafios-da-educacao-brasileira/
http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/as-metas-para-a-educacao-no-pos-2015-e-os-desafios-da-educacao-brasileira/
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As Diretrizes Curriculares Nacionais59 reconhecem que o caminho a ser tomado 

por esta modalidade, no percurso da educação básica, parte do: 

 

[...] respeito aos estudantes e a seus tempos mentais, socioemocionais, 

culturais, identitários, é um princípio orientador de toda a ação 

educativa. É responsabilidade dos sistemas educativos responderem 

pela criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, com sua diversidade (diferentes condições físicas, sensoriais e 

socioemocionais, origens, etnias, gênero, crenças, classes sociais, 

contexto sociocultural), tenham a oportunidade de receber a formação 

que corresponda à idade própria do percurso escolar (BRASIL, 2013, 

p. 35). 

 

O espaço escolar, todavia, ainda carrega muitas problemáticas, tal como a 

juvenilização, a evasão, a heterogeneidade e a diversidade, sendo necessário legitimar 

este espaço. Para isso, comunidade escolar, gestores, pais, professores e demais 

participantes deste processo devem permanecer em debate constante para 

destrincharmos outros elementos presentes nesse contexto formal. 

Assim, com avanços e retrocessos desde o período colonial até o recorrente 

século, é preciso ressaltar o empenho do Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, 

no combate ao analfabetismo. Ainda estamos enfrentando, contudo, incertezas 

estruturais severas, buscando saná-las sob uma perspectiva assistencialista – sobretudo 

no espaço escolar.  

Logo, para que metas internacionais como os ODM sejam efetivadas e para que 

os discursos e as medidas tomadas se tornem políticas públicas efetivas, é necessário 

avançar muito, atuando na melhoria de índices, tal como o de alfabetização. Não 

podemos, nesse sentido, culpabilizar o professor, os alunos ou o sistema político, de 

modo individual. É preciso ir além da retórica e, em conjunto, construir EJA de forma 

mais democrática. 

Prosseguindo nessa busca, ao reconhecermos o direito à educação, estamos 

assegurando a oferta do ensino e, consequentemente, indicando a necessidade de ele ser 

materializado em processo pedagógico. Logo, o processo pedagógico necessita emergir 

de parâmetros, diretrizes, compreensões educativas, históricas, políticas e 

metodológicas. O Capítulo seguinte, com isso, é de grande importância para 

                                                           
59As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos estão expressas na 

Resolução CNE/CEB nº 1/2000, fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 11/2000, sendo que o Parecer 

CNE/CEB nº 6/2010 (ainda não homologado) visa a instituir Diretrizes Operacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 

cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a Distância (BRASIL, 2013, p. 40) 
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compreendermos o potencial da EJA no contexto escolar, o que fortalecem as 

possibilidades da prática pedagógica do professor. 
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4. CAPÍTULO III: O CURRÍCULO NA EJA  

4.1 Orientações Curriculares na EJA 

 

Efetivar uma educação plena de sentidos para o contexto em que se insere, 

reconhecendo os direitos do aluno para o exercício da cidadania, não implica somente a 

legislação. Existe uma dimensão de fatores que permitem a veracidade dessa afirmação, 

os quais se dão para além da escola, implicando lazer, participação, inclusão, qualidade 

de vida e convívio social, por exemplo. 

 Tradicionalmente, com as abordagens mais tecnicistas de ensino que habitaram a 

história da Pedagogia brasileira, acreditou-se que uma educação efetiva era baseada na 

premissa de que os sujeitos atendidos pela prática pedagógica não poderiam dialogar 

com os conhecimentos ali postos. Com isso, aprender estava diretamente associado a 

não questionar, executando regras, comandos e ordens. 

Sob a ótica do aluno, reforçamos que o ambiente escolar se faz como uma 

instituição de aprendizado, podendo, contudo, se tornar um campo de (des)aprendizado. 

Isso se dá na ausência do elemento identitário do caminho dialógico, que é o ensino. 

Tendo em vista que esses saberes compartilhados não podem ser reduzidos somente à 

finalidade, ao produto, o conhecimento ali apresentado deve tecer os reais significados 

do saber, o processo, garantindo a identidade dos interlocutores. 

Recorremos a Freire (1996) para demonstrar que no reconhecimento do papel 

social de aluno a relação com o professor emerge e, assim, a docência e a discência 

precisam fazer o mesmo exercício, de forma colaborativa. Nesse sentido, a prática 

pedagógica está atrelada a experienciar o novo no cotidiano, problematizando e 

indicando o momento em que os agentes deixam-se afetar por este conhecimento nas 

relações construídas. 

A discussão proposta até então parece ressaltar o nível da abstração, porém a 

nossa intenção não é essa. É de apresentar que no intermédio dos elementos que 

compõem o currículo com a realidade escolar existe um universo complexo que deve 

ser levado em consideração, sobretudo na elaboração de novas proposições.  

 Sobre as pessoas responsáveis pela criação de novos currículos, Goodson alerta: 

 

Mais do que escrever novas prescrições para as escolas, um novo 

currículo ou novas diretrizes para as reformas, elas precisam 

questionar a verdadeira validade das prescrições predeterminadas em 

um mundo em mudança. Em resumo, precisamos mudar de um 

currículo prescritivo para um currículo como identidade narrativa; de 
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uma aprendizagem cognitiva prescrita para uma aprendizagem 

narrativa de gerenciamento da vida (GOODSON, 2007, p.2). 

 

 Nesta perspectiva, os objetivos, componentes curriculares, códigos e conteúdos 

que constituem o currículo revelam a identidade formativa do ambiente, dado que “[...] 

o projeto cultural e de socialização que a escola tem para seus alunos não é neutro. De 

alguma forma, o currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e 

os valores dominantes que regem os processos educativos” (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

Levando em consideração a capacidade que a prática cotidiana tem de 

estabelecer novos sentidos ao conhecimento escolar, ao ensino e às relações educativas, 

provocando diferentes intenções nos objetivos de aprendizagem, o autor aponta que 

todas as finalidades atribuídas ao espaço escolar modificam o currículo. 

A partir deste pensamento, delineamos a nossa compreensão conceitual, com 

base em Moreira e Candau (2007). Eles destacam o currículo como sendo os conteúdos, 

as experiências escolares a serem vividas, os planejamentos pedagógicos da escola, os 

objetivos do ensino, os processos de avaliação e os procedimentos nos diferentes graus 

de escolarização. 

 Materializado o currículo, recaímos na reflexão inicial, neste interregno, entre a 

prática social e os conceitos e proposições descritas para a formação do sujeito. Convém 

indagar se existem lacunas neste processo, e, sendo positiva a resposta, de que modo o 

currículo pode ser flexibilizado, modificado, avaliado ou reconfigurado para atendê-las.  

 Assim, as práticas situadas no espaço escolar denotam não somente como o 

currículo deve ser elaborado, mas também como ele corresponde aos enfrentamentos 

necessários. Nesta dinamicidade, encontramos resultantes para além do aprendizado 

formal, aquele que é pré-determinado pela expectativa do planejamento quanto aos 

objetivos educacionais, o que se denomina currículo oculto. 

O “currículo oculto”, por sua vez, envolve, “[...] dominantemente, atitudes e 

valores transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e pelas rotinas do 

cotidiano escolar” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 18). Ele revela uma aprendizagem 

que não foi diretamente construída pela escola, mas sim permitida ao aluno, 

demonstrando que o saber escolar pode transcender o planejamento e, por conseguinte, 

incentivar a autonomia nos processos de aprendizado. 

É preciso ter como base que “as experiências na educação escolarizada e seus 

efeitos são, algumas vezes, desejadas e outras, incontroladas; obedecem a objetivos 
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explícitos ou são expressão de proposições ou objetivos implícitos” (SACRISTÁN, 

2000, p.43). 

 Logo, não somente o currículo e a prática pedagógica vão permitir este 

envolvimento, esta relação. Um fator preponderante é a experiência de vida deste aluno, 

sua expressão no mundo enquanto sujeito. 

Como ponto de tensão dessa “liberdade” de aprender, é importante apresentar 

que os professores, em alguns momentos, não participam desta mediação que poderia 

trazer contributos para fortalecer as aprendizagens que não são esperadas (ou 

planejadas) na escola. 

 A discussão que trazemos é pensar nos currículos instituídos por outras 

entidades para dentro da escola, sem perceber nenhum dos elementos peculiares à 

própria escola, acarretando em um processo de exclusão previsível ou de inclusão 

seletiva, criteriosa de aprendizado.  

Para evitar esse tipo de situação, reafirmamos que “o papel do educador no 

processo curricular é [...] fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da 

construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula” 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19). 

 Fazendo desdobramentos das questões de inclusão, abarcamos também os 

elementos da diversidade, da cultura que devem ser reconhecidos, discutidos e 

problematizados ao se constituir um currículo escolar. Compreender, assim, que não 

existem conhecimentos que só podem ser aprendidos na escola e outra série de 

conhecimentos que só podem ser ensinados fora do espaço formal. 

 Na era digital em que nos inserimos, o professor, a escola, a estrutura física, os 

objetivos, as atividades extraescolares devem convergir para os debates presentes no 

contexto atual de nossa sociedade, em que as informações são transmitidas em tempo 

real e os conhecimentos pragmáticos apresentados pelo professor necessitam de novas 

reflexões, pois: 

 

Ao lado da cultura e dos meios para entrar em contato com ela, 

possibilitados pelos currículos escolares, existem muitas outras 

possibilidades de comunicação cultural. Hoje, o cidadão [...] 

certamente tem mais informação sobre o universo, a ciência e a 

tecnologia, as culturas de outros povos, a literatura, a música, os 

idiomas, etc., graças às revistas de divulgação científica, aos 

fascículos, aos meios de comunicação, às visitas a museus, às 

experiências e educação extraescolares, às viagens, etc., do que pelas 

aprendizagens escolares (SACRISTÁN, 2000, p. 71). 
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 Ao se eximir deste campo de diálogo com os saberes da cultura local, do 

universo globalizado, das mídias digitais, das redes sociais e da tecnologia, de forma 

geral, o conteúdo escolar pode se tornar obsoleto em relação ao conhecimento 

extraescolar. Muitas vezes, isso acontece por acreditar que o caráter atemporal da 

educação não necessita da devida ressignificação das estratégias metodológicas, de 

organização didática, objetivos e, principalmente, dos conhecimentos que devem ser 

“transmitidos”. 

 Sobre o conhecimento escolar e seu adequado processo de seleção, Moreira e 

Candau (2007) percebem que é fundamental escolher aquele que facilite ao aluno 

compreender a sua realidade, para possibilitá-lo uma ação consciente. Porém, chamam a 

atenção para o fato de o conhecimento escolar ter as suas especificidades, 

diferenciando-o de outras formas de conhecimento. 

 Mantendo a discussão adequada com o que se deve elencar na organização 

sistemática do currículo, é importante ter ciência de todos os envolvidos. Podemos ter 

como exemplo os órgãos federais, como o Ministério da Educação, as secretarias 

estaduais, municipais e toda a estrutura dentro da escola (professores, coordenadores, 

gestores). Para além de materializá-lo, é preciso estar atento para a dinâmica do 

currículo em ação, no artigo 9º da LDB, parágrafo IV, fica destacado que o papel da 

União é de:  

 

Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e 

seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum (BRASIL, 2015, p. 12). 

 

As orientações curriculares, as diretrizes, a legislação e os demais documentos 

disponíveis servem para compor a elaboração do que realmente é possível dentro da 

escola. Prezando-se pela coerência e o respeito das funções de cada uma destas 

instituições, é possível construir uma prática pedagógica condizente com a realidade 

posta.  

Assim, certos de que “a atividade de planejar o currículo refere-se ao processo 

de dar-lhe forma e adequá-lo às peculiaridades dos níveis escolares” (SACRISTÁN, 

1998, p. 197), seguiremos por caminhos mais específicos – no caso, a educação de 

jovens e adultos. 
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Retomando o espaço escolar, situamos agora os jovens, adultos e idosos numa 

perspectiva em que eles estejam incluídos no currículo escolar. As especificidades, 

dessa forma, novamente se modificam, e os questionamentos podem se aproximar 

daqueles que estão a elaborar um plano curricular para este público: “Como? Quando? 

Por quê? O quê? Como aprendem estes indivíduos? Como devemos ensiná-los?”. 

Após estes questionamentos, surgem os elementos da diversidade (e 

peculiaridades) que estão a permear não somente o espaço escolarizado, de forma geral, 

enquanto macro campo, mas também cada componente curricular, suas necessidades, 

fragilidades e contribuições para a formação do ser. 

 Ao fazer esta reflexão, quanto aos critérios de organização política, gerencial e 

pedagógica do currículo, Arroyo (2005) cita que a Educação Popular é um ótimo 

exemplo para se pensar a organização curricular, dado que ela não se fecha, não 

modeliza o ensino. Logo, Freire e Nogueira (2014, p.41) apontam que: 

 

O conhecimento mais sistematizado é indispensável à luta popular e 

ele vai facilitar os programas de atuar [...] mas esse conhecimento 

deve percorrer os caminhos da prática. Esse percurso, ele é imediato, o 

conhecimento ‘se dá’ à reflexão através dos corpos humanos que estão 

resistindo e lutando, estão (portanto) aprendendo e tendo esperança 

(FREIRE; NOGUEIRA, 2014, p. 41). 

 

Os autores nos conduzem a fazer enfrentamentos com a EJA diante de uma 

perspectiva escolarizada, pois, se o conhecimento é do povo e emerge das suas lutas, 

como reunir estes saberes dentro da cultura escolar? Como deve ser este currículo? 

Esses componentes devem debater um currículo único ou atuar em projetos educativos 

independentes que culminam em um objetivo coletivo da comunidade escolar? 

Quando Adriano Nogueira indaga Paulo Freire sobre os verdadeiros propósitos 

do livro Que fazer: teoria e prática em educação popular (2014), que foi produzido a 

partir das discussões desses autores, literalmente, em uma conversa, eles vão 

destrinchando a resposta.  

Nogueira declara, assim, que o livro em questão é como um ‘manual’ que 

intermediará grupos populares e suas próprias práticas, sentido que parece motivar o 

leitor a pensar sobre a EJA na Educação Popular, frente a esta “transgressão” de 

modelos que os estudiosos carregam em seus discursos. 

Freire, ao responder o questionamento de Nogueira, relata que o livro é 

inacabado e que ele constrói uma lógica de instigar o leitor a questioná-lo, e, a partir 

daí, construir para além do que se está relatado. No ato de discordar, pois, produzem-se 
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diálogos interessantes na própria prática pedagógica, pois é a curiosidade presente no 

leitor do texto que vai canalizar as buscas e questões. 

Em contrapartida, a Educação Popular atua conforme a realidade permite que o 

conhecimento vá encontrando as estratégias mais adequadas para constituir um 

verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, observando o atual 

modelo escolar, para a EJA, é possível enxergar o reducionismo, uma tentativa de 

englobar um universo tão rico e plural em uma cultura livresca e determinada que 

geralmente acaba por “enquadrar” a prática pedagógica. 

Quanto a isso, Romão afirma que “salvo experiências inovadoras localizadas, a 

educação brasileira, particularmente a educação de jovens e adultos, está anestesiada e, 

por causa das agressões sofridas recentemente, a caminho de um choque anafilático” 

(ROMÃO, 2011, p.71). 

 Dito isso, o papel do professor da EJA é colocado em debate: “que professor é 

esse? Quais os seus objetivos? Como consegue articular os saberes além do ponto de 

vista pedagógico?”. Coloco essas questões para deixar clara a função política do 

educador e a sua inflexão no ato de politizar a escola e, consequentemente, a EJA. 

Isso porque, segundo Romão (2011, p.71), “o professor é um educador... e, não 

querendo sê-lo, torna-se um deseducador. Professor-instrutor qualquer um pode ser, 

dado que é possível ensinar relativamente com o que se sabe; mas professor educador 

nem todos podem ser, uma vez que, só se educa o que se é! ”. 

 Pensar a educação de jovens e adultos em um modelo único é muito complexo, a 

figura do professor ganha elementos subjetivos junto aos alunos e ao espaço escolar. 

Existem, ao entrar em contato com esse público, questões de profunda sensibilidade, 

altos índices de evasão, repetência, exclusão e desistência, deixando claro que o 

currículo da EJA carrega, historicamente, inúmeras tensões sociais. Logo, 

 

A educação de jovens e adultos – EJA tem sua história muito mais 

tensa do que a história da educação básica. Nela se cruzaram e cruzam 

interesses menos consensuais do que na educação da infância e da 

adolescência, sobretudo quando os jovens e adultos são trabalhadores, 

pobres, negros, subempregados, oprimidos, excluídos. O tema nos 

remete à memória das últimas quatro décadas e nos chama para o 

presente: a realidade dos jovens e adultos excluídos (ARROYO, 2005, 

p. 221). 
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A exclusão educacional historicamente construída, desse modo, é percebida 

como uma marca, presente na EJA, que precisa ser superada diariamente no cotidiano 

escolar guiado pela prática pedagógica do professor. 

Em meio ao conteúdo, é preciso motivá-los muitas vezes, refletir junto com os 

alunos, tratando de assuntos notórios para o senso comum, mas que nem sempre são 

compreendidos criticamente. Deixando de lado assim as fragilidades de um currículo 

que possa engessar este processo, é na tentativa de enquadrar o todo nesta 

complexidade, na formação pedagógica pré-determinada, que o aluno vai descobrindo 

as novas fronteiras da educação na sua própria vida. 

Neste processo, o papel do professor é justificado dado a sua importância 

determinante em que a “[...]dimensão política do trabalho do professor se dá em três 

direções: uma para o sistema, outra para a própria categoria e, finalmente, a última para 

a comunidade, corporificada diretamente nos alunos” (ROMÃO, 2011, p. 76). 

 Assim, é impossível pensar EJA sem um professor-educador. Este, por sua vez, 

é diferente do instrutor, o qual não estabelece desdobramentos subjetivos das técnicas 

apreendidas na escola. O currículo oculto, as experiências, a realidade cotidiana são a 

maior riqueza que o aluno pode trazer para dentro da sala de aula, e isso torna esta 

modalidade única, diferenciada da unidirecionalidade e pragmatismo incentivados pela 

sociedade que ainda insiste em adjetivar os jovens e adultos não escolarizados de forma 

preconceituosa. Nesse sentido: 

 

A escola tem um papel importante na perspectiva de reconhecer, 

valorizar e empoderar sujeitos socioculturais subalternizados e 

negados. E esta tarefa passa por processos de diálogo entre diferentes 

conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade de linguagens, 

estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a promoção de 

dispositivos de diferenciação pedagógica e o combate a toda forma de 

preconceito e discriminação no contexto escolar (CANDAU, 2011, p. 

253). 

 

 Com esta ideia, o distanciamento da consciência social deixa obscura a marca 

registrada que é revelada na identidade dos alunos. Estes que regressam à escola, muitas 

vezes com o propósito de serem reconhecidos no exercício de sua cidadania. 

É necessário permanecer na busca constante de impedir que a apatia domine o 

currículo escolar e o cotidiano da sala de aula, tratando somente dos conhecimentos 

acadêmicos, como se fosse necessário hierarquizar os saberes, deixando de lado outras 
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problemáticas como, por exemplo, a função social da escola, na qual habita o combate a 

discriminação escolar. 

Como “solução” para este desafio cabe a conscientização política, como num 

processo de emancipação crítica na prática pedagógica, como foi muito bem articulada 

na Educação Popular. Assim, seus princípios são retomados por Arroyo (2005) no que 

se refere ao modelo atual da escola, em que ele sugere a redefinição dos ensinos 

fundamental e médio.  

Como superação das raízes mais conservadoras que buscam o enquadramento da 

EJA na escola, dessa forma, vale resgatar alguns valores da educação popular proposta 

na década de 1960 para dentro da escola.  

Fazendo o enfrentamento entre a liberdade e a institucionalização deste 

currículo, a partir de sua adequação ao modelo vigente na educação básica, os projetos e 

as ações independentes do planejamento escolarizado podem representar uma riqueza 

ímpar para os alunos, professores e comunidade escolar. 

Corroborando com esta assertiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) 

afirmam que os cursos de EJA devem primar pela flexibilidade do currículo, do tempo e 

do espaço em que é desenvolvida para assegurar que seja: 

 

I – rompida a simetria com o ensino regular para crianças e 

adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e 

conteúdos significativos para os jovens e adultos; II – provido suporte 

e atenção individual às diferentes necessidades dos estudantes no 

processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas; III – 

valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, 

culturais, recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do 

percurso formativo dos estudantes; IV – desenvolvida a agregação de 

competências para o trabalho; V – promovida a motivação e 

orientação permanente dos estudantes, visando à maior participação 

nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho; VI – realizada 

sistematicamente a formação continuada destinada especificamente 

aos educadores de jovens e adultos (BRASIL, 2013, p. 41). 

 

De acordo com a proposta curricular para o 1º segmento da EJA (BRASIL, 

2001), todo projeto de educação fundamental deve ser orientado pelo tipo de pessoa ou 

sociedade que se considera desejável; da mesma forma, quais os elementos da cultura 

são essenciais, por meio de objetivos claros. Essas proposições vão convergir para o 

currículo, orientando a ação educativa. 

Partindo desse pressuposto, o que buscamos problematizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

é a necessidade de a escola “falar” a linguagem do jovem e do adulto, expressando isto 
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no currículo. Logo, nem sempre criar modelos, tal como é recorrente nos demais níveis, 

será possível, pois: 

 

As propostas educativas escolares sabem que para incorporar 

concepções ampliadas de educação têm de violentar a estrutura 

escolar. Mas a EJA não vem dessa tradição, pois aprendeu a educar 

fora das grades. Podemos supor que sucumbirá atrás das grades e dos 

regimentos escolares e curriculares se neles for enclausurada 

(ARROYO, 2005, p. 226). 

 

Ademais, o exercício da criticidade e do legitimar o próprio papel na sociedade 

através das práticas orientadas se fazem necessárias para não desvincular a escola do 

saber cotidiano, dando materialidade ao que se aprende e, consequentemente, a novos 

sentidos e significados ao ato de ingressar na escola. Isto é, reconhecer a verdadeira 

identidade da EJA é ousar nas práticas pedagógicas diariamente. Para isso, alguns 

subsídios poderão auxiliar o professor a reestruturar sua prática, lapidando-a cada vez 

mais para corresponder a concepção de homem e de cidadão que se deseja formar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Antes de apresentarmos alguns desses auxílios ofertados ao professor da EJA, 

sobretudo as orientações curriculares que tecem as discussões deste trabalho – os 

Referenciais Curriculares da EJA (RCEJA) –, convém esclarecermos o uso de um termo 

semelhante para, a partir disso, desdobrarmos os referenciais disponibilizados pelo 

Ministério da Educação, para o 1º e 2º segmentos da EJA. Não apenas isso, para 

desdobrarmos também os disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Natal-RN na busca de elementos que configurem o atual currículo da Educação Física 

na EJA. 

Assim, o termo as “diretrizes curriculares”: 

 

Orientam a operacionalização das políticas e reformas educacionais, 

obviamente em sintonia com os contextos políticos de interesse 

nacional, transformando aspectos gerais em orientações específicas. 

Justificam-se pela própria concepção de currículo inscrita na LDB e, 

em certa medida, substituem os antigos currículos mínimos. 

Hierarquicamente, estabelecem correlação com a matriz legal nacional 

da seguinte forma: Constituição, Lei de Diretrizes e Bases, Resoluções 

que instituem Diretrizes Curriculares Nacionais para cada um dos 

níveis escolares [...] e para cada área de conhecimento, como para a 

Educação Física. As diretrizes curriculares orientam a formação dos 

currículos, servem de referencial para determinar os critérios de 

seleção dos conteúdos e a configuração do que denominamos de 

conhecimento (MOLINA, 2008, p. 137). 
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Certo deste conceito, trataremos fundamentalmente das orientações e dos 

referencias curriculares que se articulam a partir das Diretrizes Nacionais. Enveredamos 

nossa argumentação, primeiramente, no Brasil, posto que as orientações curriculares 

estão disponíveis atualmente no portal do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).  

No tópico “materiais didáticos”, vários itens podem auxiliar os professores da 

modalidade EJA, tal como a coleção “Trabalhando com a Educação de Jovens e 

Adultos” do ano de 2006, que lançou 5 cadernos. Estes tratam de situações cotidianas 

em que o professor pode organizar sua prática pedagógica com, por exemplo, 

instrumentos de avaliação ou organização da sala de aula.  

Além deles, também são disponibilizados os “Cadernos de EJA”, destinados aos 

1º e 2º segmentos do ensino fundamental de EJA, separados por 13 temas transversais, 

quais sejam: Cultura e Trabalho; Diversidade e Trabalho; Economia Solidária e 

Trabalho; Emprego e Trabalho; Globalização e Trabalho; Juventude e Trabalho; Meio 

Ambiente e Trabalho; Mulher e Trabalho; Qualidade de vida, consumo e Trabalho; 

Segurança e Saúde no Trabalho; Tecnologia e Trabalho; Tempo livre e Trabalho e 

Trabalho no Campo. 

 Foram publicados 13 volumes (caderno do aluno e do professor), com o 

conteúdo voltado para o ensino nesta modalidade. Para o professor, tem uma abordagem 

metodológica para organizar a ação pedagógica; e para o aluno, versa sobre diferentes 

textos e problematizações. 

O material, como também outros produzidos, porém, não definem nenhum tipo 

de estrutura curricular específica para a instituição escolar. São propostas de ensino, 

organizações didáticas, especificando textos, discussões pertinentes que desencadeiam 

em atividades para todos os componentes curriculares – incluída a Educação Física. 

Para atender a esse ponto curricular, no site (no mesmo tópico), são 

disponibilizadas duas propostas. A primeira delas é direcionada para o 1º segmento da 

EJA, que, lançada em 2001, atende ao ensino de 1ª a 4ª série (equivalente do 1º ao 5º 

ano, na atualidade). A segunda proposta, por sua vez, do 2º segmento da EJA, atende ao 

ensino de 5ª a 8ª série (equivalente do 6º ao 9º ano, na atualidade), com base na 

Resolução nº01/2000 e no Parecer CNE/CEB nº11/2000, que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para EJA, lançada em 2002. 

Apesar de serem propostas relevantes para a modalidade EJA, Freitas e Moura 

(2011) indicam que esta orientação foi autoritária, conservadora e não agiu de modo 
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verdadeiramente inclusivo. Isso porque, segundo eles, sua construção se deu no eixo 

Centro-Sul, o qual possui características econômicas notadamente distintas de outras 

regiões do país, descontextualizando-as em detrimento de uma medida centralizadora.  

Além disso, a formação dos professores continuou a se basear nas dez 

competências abarcadas pelos PCN’s, propostas por Perrenoud, sem que a estrutura, as 

condições e os materiais de trabalho da sua prática pedagógica fossem melhor 

construídos para atender às novas demandas (FREITAS; MOURA, 2011). 

Sobre a primeira proposta, para o 1º segmento, uma das limitações, convém 

ressaltar, é a ausência da Educação Física, bem como do componente curricular 

Educação Artística.  Essa dificuldade de articulação é justificada no próprio documento 

que alertou sobre o “[...] tratamento não suficiente das linguagens não-verbais” 

(BRASIL, 2001, p. 9). 

Dessa forma, o documento contempla as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Estudos Sociais e da Natureza. A proposta foi elaborada pela organização 

não-governamental Ação Educativa em junho de 1995, depois foi discutida na III Feira 

Latino-Americana e alfabetização, promovida pela Rede de Apoio à Ação 

Alfabetizadora no Brasil (RAAB) em junho do mesmo ano. Após um novo seminário, 

em 1995, na cidade de São Paulo, a proposta foi discutida por dirigentes e técnicos 

municipais e estaduais das secretarias de educação. 

Em 1996, o MEC decidiu divulgar a proposta, e se iniciaram novos debates para 

o aprimoramento dela – até ser publicada em 2001. Nesta proposta, algumas críticas 

surgem devido à falta de construção de uma identidade do perfil da EJA nacional pelas 

políticas públicas adotadas naquele momento, pois: 

 

No caso específico da Educação de Jovens e Adultos, o Ministério da 

Educação não tendo pensado em uma proposta específica para essa 

modalidade, que por sua vez não se constituía, à época, em prioridade 

das suas ações, encomendou e, posteriormente, comprou os direitos 

autorais da Proposta Curricular para I e II Segmentos elaborada pela 

Organização Não Governamental Ação Educativa, sediada na cidade 

de São Paulo. A referida proposta, elaborada por especialistas e 

pesquisadores na área de EJA, teve uma grande adesão por parte dos 

professores, considerando o conceito e o reconhecimento da Ação 

Educativa no meio acadêmico e a lacuna que existia à época nos 

estados e municípios brasileiros. Essa proposta conseguiu chegar a 

locais/regiões aonde a formação continuada não chegava, além de 

apresentar uma linguagem que permitia a compreensão dos leitores 

(FREITAS; MOURA, 2011, p. 26). 
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Dentro dos debates, surgiram como pontos importantes: a possibilidade de ser 

utilizado este material de modo reprodutor e tradicionalista pelas demais localidades. 

Além disso, os colaboradores do projeto foram questionados sobre de que forma esta 

proposta poderia contribuir nas práticas educativas da escola, tendo em vista que a 

formação dos educadores não era suficiente para isso. 

Ao responder os debates, a equipe deixou claro que a intenção do material era 

auxiliar na elaboração dos programas de EJA – principalmente ao professor na sua 

prática pedagógica, com a oferta de materiais didáticos. Enfatizou-se também que, em 

nenhum momento, desejava-se estabelecer o currículo de determinada instituição.  

Compreendendo a elaboração dos Referenciais para o Segundo Segmento da 

EJA, apresentaremos pontos importantes dele em que as propostas trazem contributos 

para refletirmos sobre a construção de um currículo na EJA, situando a inserção do 

componente curricular Educação Física neste espaço. Posteriormente, consolidada a 

compreensão deste componente, a ação do professor tem subsídios suficientes para 

organizar-se didaticamente. 

Com isso, partimos dos objetivos gerais propostos por esta organização, ao 

analisarmos os objetivos (Ver Quadro 2) para o 1º segmento da educação de jovens e 

adultos. Percebemos que os objetivos 1, 2, 3 e 5 têm associação com o mundo do 

trabalho ou com a vida em comunidade, em que o educando reconhece o seu papel na 

sociedade, exercendo sua função de forma consciente. Nesse intento, a educação 

contribuirá para melhor intermediar esses processos. Além dos objetivos citados, os 

demais tencionam elementos como a autoestima, o exercício da cidadania, a autonomia 

e o respeito à diversidade. 

 

Quadro 2 - Síntese dos objetivos gerais da EJA no 1º segmento 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Que os educandos sejam capazes de: 

1) Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor compreender e atuar 

no mundo em que vivem; 

2) Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como a 

outras oportunidades de desenvolvimento cultural; 

3) Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho e participação na 

distribuição da riqueza produzida; 

4) Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e deveres da 

cidadania; 

5) Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na educação das crianças, 

no âmbito da família e da comunidade; 

6) Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de gênero, geração, raça 

e credo, fomentando atitudes de não-discriminação; 
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 Fonte: BRASIL, 2001, p.47. 

 

O documento é organizado por área de conhecimento. Cada uma das três áreas é 

dividida em blocos de conteúdos que sugerem tópicos temáticos e objetivos didáticos. 

Certos disto, avançaremos para a área Estudos Sociais e da Natureza, a fim de 

discutirmos a pertinência da Educação Física nesta proposta. 

Os conteúdos abordados nesta área são: O educando e o lugar da vivência; O 

Corpo humano e suas necessidades; Cultura e diversidade Cultural; Os seres humanos e 

o meio ambiente; As atividades produtivas e as relações sociais; e, por último, 

Cidadania e Participação. Ao refletirmos sobre o segundo bloco citado, 

 

O corpo humano e suas necessidades articulam-se conteúdos relativos 

ao conhecimento dos educandos sobre o próprio corpo, seu esquema e 

aspecto externo, formas de relacionamento com o meio exterior, 

mecanismos de preservação do indivíduo e da espécie. Destacam-se 

aspectos relativos à nutrição, reprodução e preservação da saúde, 

visando fomentar atitudes positivas com relação à manutenção da 

qualidade de vida individual e coletiva. Propõe-se ainda que se 

abordem as necessidades das diferentes fases do desenvolvimento, 

especialmente da infância, no sentido de promover uma educação 

voltada à paternidade e maternidade responsáveis (BRASIL, 2001, p. 

165). 

 

 Novamente, a maioria dos elementos propostos se articula com atividades e 

funções sociais, como é o caso da paternidade e da maternidade “responsável”. 

Entretanto, percebemos que este bloco de conteúdo avança um pouco no que diz 

respeito a pensar os conhecimentos comuns à área da Educação Física Escolar. Brasil 

(2001) sugere como objetivo didático a “consciência do próprio corpo”: 

 

O conhecimento do próprio corpo é algo que costuma interessar 

bastante os jovens e adultos. Os conteúdos relacionados a essa 

temática devem propiciar uma melhor compreensão das condições de 

geração, manutenção e melhoria da qualidade da vida. A consciência 

de nossas necessidades vitais e de como atender a essas necessidades 

da melhor forma possível é que devem motivar o conhecimento da 

anatomia e do funcionamento do corpo. O estudo de seu esquema 

corporal, dos mecanismos que possibilitam o movimento e do 

7) Aumentar a autoestima, fortalecer a confiança na sua capacidade de aprendizagem, valorizar a 

educação como meio de desenvolvimento pessoal e social; 

8) Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a produção literária 

e artística como patrimônios culturais da humanidade 

9) Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a convivência em 

diferentes espaços sociais. 
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funcionamento dos órgãos dos sentidos é um bom caminho para que 

os educandos tomem consciência sobre o modo como nos 

relacionamos com o meio exterior, biológica e socialmente, bem como 

sobre os limites do próprio corpo. Podem também iniciar-se na 

compreensão de processos que ocorrem no interior do seu corpo (Id., 

p. 179). 

 

No objetivo didático, percebemos uma visão mais biológica, no sentido de 

conhecer o funcionamento do corpo, órgãos e funções de cada uma das partes. Postura 

didática possível na Educação Física, mas que pode ir muito mais além do ponto de 

vista anatômico, envolvendo, assim, fatores sociais, psicológicos e como este corpo se 

organiza no mundo e na sociedade – seus desejos e perspectivas frente ao mundo, seja 

ele o do trabalho ou não. 

Em seguida, será problematizada a proposta curricular para o segundo segmento, 

que se organiza de forma geral e também por componente curricular. O documento é 

apresentado como um marco histórico no ano de sua publicação, no início de um 

processo de reconhecimento da modalidade EJA atrelado ao fim de uma visão 

compensatória e supletiva do ensino de jovens e adultos. Não distante desta realidade, 

na proposta, é explicitada a sua coerência com os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental, identificando as especificidades da EJA, a partir de uma base 

nacional comum. 

 Metodologicamente, os referenciais curriculares para o segundo segmento da 

EJA organizam-se em 3 volumes. O volume 1 contém orientações gerais e reflexões 

acerca do currículo da EJA; já o volume 2 (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

História e Geografia); e o 3 (Matemática, Ciências Naturais, Arte e Educação Física) 

corresponde às orientações específicas para cada componente curricular. 

 No volume 1, o perfil dos alunos, dos professores e a organização curricular do 

segundo segmento é apresentada, além de dados estatísticos baseados em uma 

pesquisa60 do primeiro semestre de 2001. 

De tudo apresentado, é importante ressaltar alguns pontos – tal como o perfil dos 

professores do Nordeste – na questão que esclarece as suas principais dificuldades na 

prática pedagógica: “falta de material; falta de recursos audiovisuais; espaço físico; falta 

de interesse dos alunos; falta de conhecimento dos alunos; turmas heterogêneas” 

(BRASIL, 2002a, p. 42). 

                                                           
60 Total de 1.075 questionários de professores e 2.020 questionários de alunos, além dos instrumentos 

preenchidos pelas secretarias de educação. Do total de instrumentos tabulados, 35% eram do Nordeste, 

24% do Norte, 19% do Centro-Oeste, 15% do Sudeste e 7% do Sul. (BRASIL, 2002, p. 24) 



83 
 

 Os participantes desta pesquisa foram questionados também sobre o que 

gostariam de modificar do quadro em que se encontravam no espaço escolar. Quanto a 

isso, responderam: “material didático; salários mais dignos; salas especiais; livros para 

todos os alunos; cursos de capacitação específicos para EJA” (Id., p. 43). 

 Nesse sentido, a pesquisa trouxe elementos para identificar a prática pedagógica 

desses professores. No que diz respeito à Educação Física, ficou evidente a existência 

de poucas proposições nesta área, dado que o número de questionários enviados foi 

muito baixo. Porém, ainda foi possível inferir dados significativos, como a existência de 

duas fortes tendências: uma centrada nas práticas esportivas e outra centrada nos valores 

de convivência. 

Ademais, percebeu-se ainda a concepção biológica, a qual Brasil (2002a) atrela a 

uma abordagem que tem a saúde como foco (as doenças, as lesões e os conteúdos), 

atendendo à ideia de que a Educação Física busca manter a saúde e o bem-estar. 

Dentro dessa compreensão, o trato metodológico se dava por meio de parcerias 

com outras instituições para atividades como a ginástica laboral, massagens, técnicas de 

alongamento e cuidados com a postura, buscando apresentar a Educação Física como 

determinante para a manutenção da qualidade de vida.  

Todas as atividades situadas, além de outras que surgiram na pesquisa, foram 

inseridas no bloco de conteúdos “Conhecimento sobre o corpo”, perspectivando uma 

saúde em detrimento da doença, ou seja, uma visão reducionista desta temática. Quanto 

a isso, Brasil (2002) tece uma crítica aos resultados aferido: 

 

Dessa concepção, surgem empresas ‘parceiras da escola’, 

desenvolvendo ginástica laboral. Ao reforçar e enfatizar o trabalho, 

restringem outras possibilidades da cultura corporal de movimento, 

como o autoconhecimento, a dimensão lúdica e a reflexão crítica. 

Antes de servir a uma causa – no caso, a produtividade –, a Educação 

Física deve servir ao bem-estar geral do aluno. Claro que acabará se 

revertendo também para o trabalho, mas num momento seguinte (Id., 

p. 52). 

 

 Os participantes do diagnóstico feito por Brasil (2002) reforçam que a Educação 

Física não se legitima na EJA para atender a uma demanda compensatória. Esta na qual 

os conhecimentos desenvolvidos têm como ponto principal atenuar o cansaço, as 

limitações físicas e demais consequências dos esforços cotidianos do trabalhador. 
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Cabe, contudo, uma reflexão do lugar de onde se fala. Afirmamos isso por 

caracterizar os resultados da pesquisa e as críticas. Seria muito incoerente se o nosso 

estudo não propusesse inflexões e simplesmente descrevesse as orientações. 

 Logo, aqueles alunos e os professores pesquisados talvez exijam da Educação 

Física certa demanda vinculada ao mundo do trabalho. É importante investigar, a 

propósito, mais a fundo para se definir melhor a congruência entre objetivos do 

professor, do aluno e da instituição formadora de que eles fazem parte. O lugar da 

Educação Física na escola, por isso, situa-se onde ela deve estar, de acordo com o 

currículo que a define e converge os objetivos no âmbito da docência, da discência, da 

gestão, das políticas públicas em que todas unidades federativas cultivam necessidades 

diferentes, bem como cada bairro, cada unidade escolar atendem um universo amplo 

dentro dos conhecimentos da Educação Física. 

 Sobre a tendência centrada nas práticas esportivas, identificada também na 

pesquisa, foi revelado que os jogos internos e a preparação das equipes são fatores 

importantes para trabalhar questões como a socialização, o respeito e a solidariedade no 

espaço escolar (Id.). 

 Este ponto nos remonta a uma concepção esportivista da Educação Física, 

recorrente nos anos finais da EJA do ensino fundamental, atendendo, muitas vezes, a 

um perfil jovem. Contudo, ao se problematizar valores como respeito com jovens (até 

mesmo os adultos ou idosos) que não gostam de praticar esportes ou tenham alguma 

limitação física, é preciso repensar esta conclusão, posta em Brasil (2002a) na pesquisa 

citada, e situar melhor o contexto, pois a tendência de trabalhar os valores de 

convivência justificou todas as práticas como ferramenta da promoção de valores, tais 

como a cooperação e o respeito. Assim, esta perspectiva acaba reduzindo todo o 

arcabouço de conhecimentos próprios da Educação Física em detrimento de um único 

objetivo, porque o verdadeiro princípio norteador seria o de permitir que os 

conhecimentos desta área fossem ampliados. 

A pesquisa, diagnóstico feito por Brasil (2002), aponta ainda para um caminho 

contraditório à LDB (em seu artigo 26º), que torna a frequência dos alunos nas aulas de 

Educação Física facultativa no turno noturno. Quanto a isso, os questionários 

demonstraram que a participação dos alunos foi frequente nas aulas. 

De acordo com Brasil (2002a), nos momentos em que a disciplina foi ofertada, a 

expectativa deles era, principalmente, o lazer atrelado à sociabilização, à qualidade de 
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vida e autonomia para a manutenção da saúde por meio de atividades físicas e demais 

conhecimentos necessários. 

O documento sugere que esses conteúdos sejam ampliados e, para além de se 

pensar na qualidade de vida e na saúde por esta linha de raciocínio, que se 

compreendam também as questões midiáticas – como o culto ao corpo belo nos tempos 

atuais. 

 Por fim, Brasil (2002a) indica que as experiências anteriores dos alunos 

versavam sobre o futebol, nas práticas comuns, e sobre o voleibol nas vivências 

escolares anteriores. 

Na segunda parte do material, vamos encontrar elementos para construção de 

uma organização curricular na EJA (Ver Figura 1), com base no que foi apresentado 

anteriormente. Nesta proposta de Brasil (2002a), alguns fatores são preponderantes, 

como o trabalho em equipe com as demais instituições educativas responsáveis por 

elaborar este material em diferentes segmentos. 

Registraremos esse processo por acreditar que ele é base de construto da EJA em 

qualquer componente curricular, sobretudo na Educação Física. Neste caso, o estado e o 

município devem estar atentos aos pilares que sustentam esta proposta e, assim, 

edificarem o próprio plano que norteará a EJA na prática cotidiana do professor. 

O plano em questão abarcará elementos como o papel e a função da escola, o 

perfil dos alunos, as problemáticas que os cercam em diálogo com o mundo do trabalho, 

refletindo sobre e propondo, se necessário, uma sistemática de organização pedagógica.  

 

Figura 1- Proposta Curricular para o 2º segmento da EJA no currículo escolar. 

Fonte: BRASIL, 2002a, p. 79. 
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No tocante à inclusão da EJA no projeto educativo da escola, o documento 

aponta que os objetivos educacionais são os mesmo do Ensino Fundamental de 9 anos, 

de alunos de 7 a 17 anos. Entretanto, sendo necessário reconhecer a identidade da EJA, 

antes mesmo da elaboração de uma proposta curricular, é importante: 

 

[...] um olhar diferenciado para seu público, acolhendo de fato seus 

conhecimentos, interesses e necessidades de aprendizagem. Pressupõe 

também a formulação de propostas flexíveis e adaptáveis às diferentes 

realidades, contemplando temas como cultura e sua diversidade, 

relações sociais, necessidades dos alunos e da comunidade, meio 

ambiente, cidadania, trabalho e exercício da autonomia (BRASIL, 

2002a, p. 87). 

 

 Com isso, alguns pontos são tencionados pelo documento, tal como a 

permanência dos alunos (jovens e adultos), a diversidade, o acolhimento e a identidade 

de cada um no diálogo com as práticas educativas em que a escola os coloca. Esses 

pontos podem reconhecer os sujeitos como produtores de cultura ou como meros 

agentes passivos dos processos em que estão inseridos. 

 Mesmo em diferentes perspectivas cronológicas e maturacionais, o adulto, 

teoricamente com mais autonomia, atua em sociedade de modo claro – compreendendo 

seu papel de cidadão. Porém, cada vez mais cedo, os jovens assumem responsabilidades 

da vida “adulta”, assim, é preciso ponderar e convergir para um ponto em comum que 

atenda às necessidades de ambas as partes (Id.). 

 A proposta descreve também a relação deste público com o mundo do trabalho, 

em que “o conhecimento escolar é um valor, e dominá-lo é uma forma de se sentir (ou 

estar) incluído na sociedade” (Id., p.93).  

Sem elevar muros que distanciem os espaços formais, informais e não formais 

na construção dos saberes, Brasil (2002a) propõe uma escola que esteja incluída naquela 

comunidade e, por conseguinte, se expresse por meio de uma linguagem próxima da 

comunidade escolar e de todos os agentes nela envolvidos. 

Isso pode nos levar a inferir as semelhanças desta proposta apresentada com os 

RCEJA do município de Natal (2008), que visam a nortear a prática dos professores, 

estando incluída a Educação Física. Apresentaremos mais à frente a coerência com que 

esses pressupostos se encaminham para a sala de aula. 

Na efetiva elaboração do caminho curricular, Brasil (2002a) coloca o educador 

Paulo Freire e suas contribuições para a educação brasileira como concepção 

norteadora, opção justificada pelo caráter emancipatório e libertador com que o autor 
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construiu o seu legado, enfrentando a estrutura de uma educação conservadora numa 

lógica de controle social. 

Corroborando com a proposta, acreditamos que o aprendizado perpassa a 

dialogicidade, e, ao nos reportarmos à EJA, este é um elemento que não pode ser 

deixado de lado. Os trabalhos de Paulo Freire, sobretudo no Nordeste Brasileiro, tal 

como a “Campanha de pé no chão também se Aprende a Ler”61, reforçam a ideia de que 

o educador deve se lançar na gostosura de ser professor.  

A campanha enveredada por Paulo Freire contou com o empenho de muitos 

educadores que buscaram inovar nas estratégias didáticas e no ambiente de aprendizado 

de uma forma geral. Com isso, o contexto da alfabetização tornou-se a concreta 

identidade dos alunos, fazendo-nos compreender o que de fato seja uma aprendizagem 

significativa. 

Freire (1996), aliás, aponta que esse aprofundar-se no ato pedagógico exige 

muitos elementos de uma complexidade pautada pela ação política e pedagógica, 

entrelaçadas com o respeito aos saberes do educando, a criticidade, a ética e outros 

elementos presentes no ensino. 

 Compreender que a educação é mais do que simplesmente instruir é deixar claro 

que “[...] toda ação educacional, nunca é neutra, sempre está a favor de uma posição 

política, que repercute na relação professor/aluno/conhecimento e, como consequência, 

no tipo de ser que se quer formar” (BRASIL, 2002a, p.98). 

                                                           
61 A Campanha “De pé no chão também se aprender a ler“ foi implantada em Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, a partir de fevereiro de 1961, na gestão de Djalma Maranhão como prefeito da cidade, e 

foi brusca e brutalmente interrompido nos primeiros dias de abril de 1964, logo após o golpe militar. A 

designação “campanha” nada tem em comum com as experiências anteriores de alfabetização e educação 

de adolescentes e adultos desenvolvidas anteriormente pelo Ministério da Educação e Saúde. 
Teve início com a implantação do então ensino primário de quatro anos, para crianças dos bairros pobres, 

em escolas de chão batido e cobertas de palha, como eram as moradias das famílias desses bairros. Da 

mesma forma que ocorreu no MCP – Movimento de Cultura Popular, criado na mesma época por Miguel 

Arraes quando prefeito do Recife, a implantação dessas escolinhas atendeu às necessidades e aspirações 

das camadas populares e contou com intensa participação das mesmas. Pela ideologia nacionalista que a 

inspirava, criou efetivos instrumentos para oferecer uma educação de qualidade, pelo cuidadoso 

planejamento didático, esmerada preparação e acompanhamento das “professorinhas”. Essas ações foram 

ampliadas com a instalação de bibliotecas populares, praças de cultura, museus de arte popular e pela 

intensa valorização das festas, músicas e danças populares. Foram ainda complementadas com a 

alfabetização de adultos, usando para isto uma adaptação do Livro de Leitura para Adultos do MCP, e 

com a Campanha “De pé no chão se aprende uma profissão”, em 1963, que oferecia cursos de sapataria, 

corte e costura, alfaiataria, encadernação, barbearia, entre outros. Foi uma das experiências mais 

importantes do início dos anos de 1960, sobretudo enquanto formatação de um novo modo de oferecer o 

ensino, desde a estrutura física das escolas, sua programação de aulas e atividades e as inovações 

metodológicas introduzidas. Disponível em http://forumeja.org.br/book/export/html/1422. Acesso em 28 

de março de 2016. 
 

http://forumeja.org.br/book/export/html/1422
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 Baseando-se nas concepções socioconstrutivistas62, Brasil (2002a) busca uma 

proposta que implique uma aprendizagem significativa, a qual leve em consideração a 

experiência de vida do aluno no processo de ensino-aprendizado. Além de tratar do 

papel da interdisciplinaridade, neste movimento, rompe com a unidirecionalidade da 

organização dos conteúdos, instituindo uma rede de conteúdos e significados de acordo 

com o contexto inserido (Id.). 

Sugere, ademais, um ‘contrato” didático63 entre professor e aluno para que as 

aprendizagens possam corresponder no embate de 3 pontos em destaque: o 

conhecimento do objetivo da atividade; a proposição de atividades e o nível de 

complexidade; e o tempo adequado (Id.). 

Esse contrato nos faz concordar com a matriz escolhida por meio dos estudos de 

Paulo Freire, tendo em vista que só é possível aproximar-se da realidade do aluno 

aproximando-se de sua história de vida, reconhecendo o sujeito como um agente social. 

Acompanhando o contrato didático, a avaliação se faz de modo democrático, 

respeitando (e incluindo) o aluno no andamento de todo o processo, sendo ponto fulcral 

da materialização do aprendizado, pois: 

 

Se por um lado sabe-se que mudanças na definição de objetivos, na 

maneira de conceber a aprendizagem, na interpretação e na abordagem 

dos conteúdos implicam repensar as finalidades da avaliação, por 

outro lado também se sabe que é por meio dela que se revelam as 

incoerências pedagógicas. A avaliação praticada põe a descoberto o 

chamado currículo oculto dos professores e é por seu intermédio que 

se reconhecem facilmente os objetivos implícitos, que seguramente 

foram promovidos de forma significativa, e que os alunos perceberam 

como mais importantes (BRASIL, 2002, p. 107). 

 

 Ao incluir o aluno no processo de ensino-aprendizagem, isto não se dá de forma 

arbitrária. Esse aluno deve ter um plano de trabalho coerente com objetivos alcançáveis, 

e que demonstrem o seu desenvolvimento. Ele deve ser agente de seu próprio 

                                                           
62  “De acordo com as concepções socioconstrutivistas, o conhecimento não é algo situado fora do 

indivíduo, a ser adquirido por meio da cópia do real, tampouco algo que o indivíduo constrói 

independente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de suas próprias capacidades pessoais. É, 

antes de tudo, uma construção histórica e social, na qual interferem fatores de ordem antropológica, 

cultural e psicológica, entre outros. A aprendizagem, na concepção construtivista, caracteriza-se como 

atividade mental construtiva, que parte de conhecimentos prévios dos alunos” (BRASIL, 2002, p. 98). 
63 De acordo com os Referenciais de Formação de Professores, o contrato didático caracteriza-se pelas 

regras que regem, entre outras coisas, as relações que alunos e professores mantêm com o conhecimento e 

com as atividades escolares, estabelecem direitos e deveres em relação às situações de ensino e de 

aprendizagem e modelam os papéis dos diferentes atores do processo educativo e suas relações 

interpessoais. O contrato representa o conjunto de condutas específicas que os alunos esperam dos 

professores e vice-versa, as quais regulam o funcionamento da aula e a relação 

professor/aluno/conhecimento (BRASIL, 2002a, p. 111). 
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aprendizado no instante em que o conteúdo e o trato pedagógico do professor lhe derem 

autonomia para concretizar esse processo.  

Assim, Brasil (2002a) declara a necessidade da definição de competências, 

habilidades e capacidades. As capacidades se relacionam com o fato de se formar para o 

exercício da cidadania e da criticidade, buscando posicionar-se politicamente diante das 

adversidades, alcançando dimensões estéticas, físicas e sociais. 

Das capacidades sugeridas na organização curricular da EJA, destacamos: 

“conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação a sua saúde e à saúde coletiva” (Id., p. 116). 

Deste caminho de aprendizado do aluno por meio de capacidades, precisamos 

refletir e analisar o trato pedagógico de forma consistente, pois podem provocar certa 

mudança do ponto de vista biológico e da saúde conceituada como sendo a ausência de 

doenças. Entretanto, podem determinar na vida das pessoas que ser diferente é ser 

anormal, estereotipando e provocando nos educandos um modelo ideal de pessoa 

saudável. 

Além dessas capacidades, sublinhamos “utilizar as diferentes linguagens – 

verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio de produzir, 

expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir as produções culturais, em 

contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação” (Id., p. 117). 

Dado que a Educação Física pode se apropriar de diferentes linguagens – tais 

como a do corpo, da expressão, do movimento, das danças etc. – para tratar da cultura 

de movimento e das diversas práticas corporais já determinadas e tão presentes no 

espaço escolar, isso direciona uma reflexão para além do pragmatismo presente nas 

abordagens mais tradicionalistas, e permite que este componente curricular amplie os 

processos educativos. 

Nessa compreensão, mesmo em meio a tantas abordagens e proposições para a 

EJA, “em primeiro lugar, é preciso promover uma revolução profunda nas propostas 

curriculares para a EJA, e não se limitar a meras adaptações ou recortes de propostas 

pensadas e elaboradas para adolescentes de 11 a 14 anos” (Id., p. 118). 

A identidade da EJA, logo, revela o quanto ela é peculiar e problematizadora, 

não podendo, dessa forma, ser considerada como apêndice do ensino fundamental 

regular. Deve ser abordada, no entanto, enquanto modalidade própria, que necessita de 
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muito trabalho para atender bem a sua clientela – tanto na organização das disciplinas 

como na seleção dos conteúdos, na sua relevância (social e intelectual), nas dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal, na escolha de instrumentos de avaliação, no 

tempo didático e na organização destes conhecimentos, como afirma Brasil (2002a): 

 

No processo de seleção de conteúdos, o desafio que se apresenta é 

identificar, dentro de cada um dos vastos campos de conhecimento das 

diferentes áreas, quais são socialmente relevantes e em que medida 

contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, que 

conteúdos permitem a construção e a coordenação do raciocínio, o 

desenvolvimento da criatividade, da intuição, da capacidade de análise 

e de crítica, e constituem esquemas lógicos de referência para 

interpretar fatos e fenômenos (Id., p. 120). 

 

Para que isso se efetive numa proposta, cada componente deve compreender o 

que, de fato, é relevante se ensinar na escola, mantendo um discurso plural. Um discurso 

no qual seja possível tecer o mesmo pensamento compartilhado com os demais 

componentes curriculares num construto democrático. 

No que se refere à avaliação, Brasil (2002a) propõe como parte do “contrato” 

citado anteriormente a utilização de meios que deixem os objetivos explícitos para o 

aluno. Assim, a aprendizagem pode ser facilitada no instante em que eles organizam o 

conhecimento, podem se antecipar aos resultados esperados pelo professor, oferecendo 

novas reflexões ao longo do processo.  

Por meio do diálogo, o processo comunicativo contribui para uma aprendizagem 

efetiva. Para tanto, a apropriação dos instrumentos de avaliação e dos critérios que lhe 

cabem também são importantes. A dimensão social e pedagógica deve ser contemplada 

dando encaminhamentos ao professor no que se refere ao desenvolvimento dos 

conteúdos e na aproximação do cotidiano dos alunos em relação ao que se aprende no 

espaço escolar. 

São sugeridos por Brasil (2002a), como instrumentos de avaliação os registros 

do contrato didático, portfólios64, testes, provas, observações do professor, mapas 

conceituais, além de atividades que culminem em um objetivo durante a unidade 

didática. Em síntese, devem proporcionar ao professor conhecer todas as dimensões em 

que o aluno compreende o conteúdo (Id.). 
                                                           
64 Dá ênfase ao uso do portfólio como instrumento importante para avaliar todas as dimensões do 

conteúdo e o andamento do processo de aprendizado do aluno. Entende-se portfólio como “[...] um 

recurso para processar informações por meio da expressão oral e escrita, ferramentas indispensáveis para 

a aprendizagem. Trata-se de uma coleção de trabalhos realizados pelo aluno, no decorrer de uma unidade 

didática, que evidenciem seus acertos, habilidades, criatividade, interesses, esforços, áreas fortes e 

vulneráveis, melhores idéias etc”. (BRASIL, 2002a, p. 136) 
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Em relação à organização dos conhecimentos, Brasil (2002a) sugere a utilização 

do modelo em rede65, que é a lógica inversa do modelo linear de organização didática 

comumente conhecida, em que o conteúdo anterior formula uma relação de dependência 

com o posterior e assim sucessivamente. Nesse sentido, o modelo em rede acontece da 

seguinte forma: 

 

[...] um desenho curricular deve ser composto por uma pluralidade de 

pontos (nós), ligados entre si por uma pluralidade de ramificações e 

caminhos. Escolhidos alguns conteúdos, não importa quais, os 

primeiros fios começam a ser puxados, dando início a percursos a 

serem ditados pelas significações. Essas escolhas e o esboço da rede 

inicial devem ser uma tarefa coletiva da equipe escolar. Desenhando 

um “mapa” do que está sendo proposto para ser trabalhado, por 

exemplo, no primeiro bimestre, o grupo de professores visualiza as 

conexões que podem ser estabelecidas e percebe outros temas a serem 

acrescentados ou eliminados. Esse mapa da rede é, porém, provisório 

e certamente irá sofrendo alterações ao logo do percurso. Muitas 

vezes, um dado nó se revela tão fecundo que dá origem à construção 

de uma nova rede (Id, p. 126). 

 

Nessa perspectiva, a lógica de trabalho volta-se para o uso de projetos 

educativos em que diversos conteúdos, de modo interdisciplinar, constroem um 

aprendizado significativo que se desdobra de acordo com as respostas do ambiente, 

numa reconstrução constante e reflexão sobre o andamento da prática. 

A proposta apresenta outras modalidades organizativas dos conteúdos, além dos 

projetos66, as atividades permanentes67, as sequências de atividades68 e situações 

independentes69.  

                                                           
65 Segundo a proposta curricular para o segundo segmento da EJA, autores como Pires, 2000 e Machado, 

1996 propõem este modelo da rede. 
66 Os projetos de trabalho caracterizam-se por sequências de situações contextualizadas, que se articulam 

em função da conquista de um objetivo e da compreensão das estruturas internas de um conteúdo que 

intencionalmente se quer ensinar (BRASIL, 2002a, p. 128) 
67 “[...] situações didáticas que podem se repetir de modo sistemático e previsível, diária, semanal ou 

quinzenalmente, possibilitando o contato intenso com determinado conteúdo. São particularmente 

apropriadas para se construir posturas, hábitos, valores e atitudes, como, por exemplo, nas situações em 

que o professor lê para os alunos, em que se comunica o chamado “comportamento leitor”, indicando a 

importância e a relevância da leitura, possibilitando o contato e o desenvolvimento do prazer de ler e 

ouvir histórias” (BRASIL, 2002a, p.130). 
68[...] promovem aproximações sucessivas do conhecimento, cujo critério principal são os níveis de 

dificuldade. Essas atividades funcionam de forma parecida com os projetos e podem integrá-los 

(BRASIL, 2002a, p.130). 
69 [...] podem ser ocasionais ou de sistematização. As situações ocasionais são aquelas em que algum 

conteúdo significativo é trabalhado, sem que tenha relação direta com o que está sendo desenvolvido: por 

exemplo, um tema muito debatido na mídia. As situações de sistematização, embora não decorram de 

propósitos imediatos, têm relação direta com os objetivos didáticos e os conteúdos: são atividades que se 

destinam a sistematizar os conteúdos trabalhados (BRASIL, 2002a, p. 130) 
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Dentro dessas ações que podem movimentar a escola numa onda de mobilização 

interdisciplinar, a leitura e a escrita também são tratadas pela proposta com a 

justificativa de criar alunos autônomos. Afirma-se que “[...] são tarefas em que devem 

estar empenhados os professores de todas as áreas, não apenas os de Língua Portuguesa. 

Para cumprir essa meta, é fundamental a integração de todas as áreas em projetos 

comuns de leitura e produção de textos” (Id., p. 131). 

Em relação ao ponto da escrita e leitura, acreditamos ser necessário ponderar o 

processo de construção no universo da escola, tendo em vista que os diversos 

componentes curriculares concentram uma gama conhecimentos específicos que 

também precisam ser compartilhados com os alunos.  

A hierarquização dos saberes deve ser repensada, pois a leitura e a escrita são 

importantes, porém não são a única forma de se expressar no mundo. Logo, os demais 

saberes devem ser articulados com equiparidade.  

Criticamos esta abordagem, dentro da proposta, por pensar que um projeto 

educativo direcionado por este tipo de conclusão pode ser interpretado como passível de 

julgamento das demais áreas do conhecimento como “menos” importantes, 

negligenciando-as. Sendo este um espaço em que a Educação Física precisa se 

posicionar, enquanto integrante do processo, é crucial rever a articulação prática desta 

orientação de leitura e escrita no espaço escolar. 

Esse comentário pode ser direcionado também para todos os critérios já 

abordados aqui, inclusive o de avaliação. A proposta aponta a necessidade de permitir 

ao aluno uma compreensão de que a falta da leitura ou da escrita não deve segregá-lo 

dos espaços de convívio, pois este é um processo lento e gradual.  

Entretanto, não se pode permitir que o corpo seja sempre avaliado por esta 

perspectiva, o conhecimento intelectualizado, científico do leitor apto a aprender outros 

saberes ou do alfabeto que precisa decifrar os códigos da leitura para que se permita 

frequentar outros espaços de conhecimento, tal como as aulas de Educação Física, por 

exemplo.  

Como apontado ao longo de toda a proposta de Brasil (2002a), existem diversas 

nuances em que a leitura e a escrita não precisam ser o ponto primordial. Assim, 

delimitamos aqui, como uma fragilidade da proposta, a dificuldade de articulação dos 

elementos leitura e escrita, de forma interdisciplinar e inovadora, conforme foi apontado 

ao longo de todo o texto e toda organização curricular. Refletindo um pouco mais, 
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talvez precisemos ficar mais atentos a esta demanda, pois ela se caracteriza como uma 

grande problemática da EJA, de forma geral. 

Ao término das orientações, a proposta ainda sugere a necessidade de organizar 

um currículo pertinente na escola, articulando, com a instituição, o tempo necessário 

para cada componente curricular.  

Dessa forma, um espaço democrático, reflexivo, colaborativo e cooperativo deve 

ser institucionalizado para melhor funcionamento da EJA, observando a pertinência dos 

projetos, materiais didáticos e da formação profissional, que deve ser contemplada no 

cotidiano da prática pedagógica. 

No 2º segmento, colocar-nos-emos agora diante da Educação Física e das 

diretrizes elaboradas, que são documentos-base do processo das demais propostas 

produzidas no Brasil. Dessa maneira, como uma primeira identificação, observamos a 

forte influência dos PCN’s (1997) para o ensino fundamental, os quais versam na 

construção de objetivos que viabilizam o respeito à cultura corporal de movimento70. 

A proposta, conforme Brasil (2002b), deixa explícita sua influência na 

construção de uma postura ativa dos educandos, tendo em vista as demandas da 

sociedade atual – desde as novas compreensões de corpo até o modo de vida acelerado 

imerso nas problematizações midiáticas em que nos encontramos. Com isso, percebe-se, 

nos alunos, o que eles já viveram corporalmente, e, a partir daí, direciona-se o 

planejamento da Educação Física no espaço escolar, de modo participativo e 

contextualizado.  

Como os princípios norteadores da prática pedagógica na Educação Física 

tratam da inclusão, da diversidade, das categorias de conteúdo e dos temas transversais, 

superando um modelo histórico de exclusão, tal como o modelo esportivo da década de 

70 na ditadura militar (Id.), o professor precisa estar atento ao acolhimento deste aluno 

na sua prática cotidiana, mediando esses processos entre as práticas corporais, os 

saberes escolares e os do cotidiano. O desempenho e eficiência, assim, não devem ser 

enfatizados. 

Um dos pontos determinantes da proposta para nós se dá no tópico “O que 

ensinar?”. Este apresenta que o contexto em que se inserem as problematizações da 

                                                           
70 Utilizamos o sentido da expressão “Cultura de Movimento”, apontada por Melo (2006), 

compreendendo o movimento humano a partir da sua intencionalidade, numa visão fenomenológica. 
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Educação Física na EJA vai materializar o planejamento, abarcando as dimensões do 

conteúdo (conceitual, procedimental e atitudinal71) na Educação Física. 

Entretanto, Brasil (2002b) aponta duas fortes tendências que devem estar 

presentes na atuação dos professores: uma mais biológica e outra sociocultural. A 

primeira trata de questões como o gasto energético, a qualidade de vida, os hábitos 

saudáveis e as capacidades físicas; já a segunda, perpassa questões – tais como as 

sociais, as econômicas e de lazer, bem como esta proposta descreve: 

 

[...] o papel da Educação Física ultrapassa o ensino de esporte, 

ginástica, dança, jogos, atividades rítmicas e expressivas e o 

conhecimento sobre o próprio corpo, em seus fundamentos, técnicas e 

organização (dimensão procedimental), e inclui também os seus 

valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e 

para as atividades corporais (dimensão atitudinal). E, finalmente, 

busca garantir o direito do aluno de saber por que está realizando este 

ou aquele movimento, isto é, quais conceitos estão ligados àqueles 

procedimentos (dimensão conceitual) (BRASIL, 2002b, p. 201). 

 

 Sem uma postura fragmentada, a Educação Física torna-se indispensável para 

sustentar a educação nesta modalidade. Nesse movimentar-se, a afetividade surge e 

deve ser envolta do pensar a dignidade humana e a construção da autonomia. 

 Com mais clareza, há de se estabelecer qual é o público em que esta educação é 

direcionada para a construção de um diálogo permanente com as impressões dos alunos, 

que, por exemplo, já experimentaram em outros momentos aulas de Educação Física (ou 

nunca a tiveram). O primeiro contato se torna o ponto fulcral para, com base nos 

princípios norteadores, efetivar os objetivos deste componente curricular na educação 

básica, na modalidade EJA. 

Os objetivos específicos para a Educação Física na EJA expressam o seu papel 

social, são eles: promover a inserção de todos os alunos nas práticas corporais; valorizar 

e apreciar os benefícios advindos da cultura corporal de movimento; perceber e entender 

o papel do esporte na sociedade contemporânea; usufruir do tempo livre de lazer 

enquanto aspecto relevante para a saúde e melhoria da qualidade de vida, atentando para 

a retomada do prazer (Id.). Além disso, valorizar a formação de bons hábitos no cuidado 

pessoal através do conhecimento sobre o corpo e, por fim, compreender e analisar 

                                                           
71 A proposta traz as 3 dimensões do conteúdo como sendo conceitual, generalizações, conceituações e 

sistematizações do conteúdo; procedimental o saber fazer e atitudinal no que se refere a normas, atitudes e 

normas a partir dos conhecimentos abordados. Apesar de estabelecê-las em separado, para cada conteúdo 

nas diferentes dimensões, sugere também o uso das mesmas de maneira não fragmentada. 
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criticamente valores sociais como os padrões de beleza, o gênero, a sexualidade e etc 

(Id.). 

 O que nos deixa com um olhar atento à sensibilidade da proposta é o momento 

em que o conhecimento sobre o corpo aparece nestes objetivos, na busca de contribuir 

para a criação de hábitos de cuidado pessoal. Isso começa a fazer sentido com o que as 

orientações do 1º segmento apontavam em relação à saúde, que tecemos uma breve 

crítica quanto à abordagem mais biológica. 

  No que se refere a essas tensões recorrentes na educação, Brasil (2002b) coloca 

a Educação Física na EJA num panorama de leitura crítica para este aluno ter autonomia 

de aplicar os conhecimentos na realidade.  

Afirmamos isso ao perceber que a proposta sugere um entrelace dos conteúdos e 

conhecimentos do componente curricular na EJA com a mídia e os discursos que ela 

produz, pois Brasil (2002b) afirma que: 

 

A Educação Física na escola não pode ignorar os meios de 

comunicação e as práticas corporais que eles retratam, tampouco o 

imaginário que ajudam a criar. É necessário que as aulas forneçam 

informações relevantes e contextualizadas. Então, caberá à disciplina 

manter um permanente diálogo crítico sobre a mídia, trazendo esse 

tema para reflexão dentro do contexto escolar (Id., p. 198). 

 

Assim, esses referenciais apresentam uma possibilidade de ação em que vincula 

a seleção de conteúdos e sua escolha de acordo com a relevância das práticas situadas 

na cultura brasileira. Elas podem, porém, ser modificadas a partir das demandas do 

alunado, atentando para a existência do currículo oculto. 

Nesse sentido, Brasil (2002b) traz 3 blocos de conteúdo para a Educação Física 

na EJA: 1) Conhecimentos sobre o corpo; 2) Esportes, jogos, lutas e ginásticas; e 3) 

Atividades rítmicas e expressivas.  

O primeiro bloco rompe com a unidirecionalidade da lógica biologicista 

apresentada no 1º segmento, em que as experimentações do corpo pareciam convergir 

para somente permitir melhores hábitos de vida: “O corpo não é um amontoado de 

partes e aparelhos, mas um organismo integrado, vivo, que interage com o meio físico e 

cultural, e sente dor, prazer, alegria, medo etc. (Id., p. 208) ”. 

 No segundo bloco, trata-se do esporte enquanto práticas institucionalizadas, dos 

jogos como uma regulamentação flexível – tal como as brincadeiras e as lutas, como os 

combates dentro de sistemas de regras (desde brincadeiras conhecidas como o cabo de 

guerra até os esportes institucionalizados). 
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 Deste bloco, destacamos, por representar uma abordagem diferenciada, 

ampliando novamente a proposta do segmento anterior, o conteúdo Ginástica. Nesta 

proposta, sugere-se a aproximação com o bloco “conhecimentos sobre o corpo”, pois 

este conteúdo abrange, na proposta, não só a preparação do corpo para as atividades, 

mas também a utilização de técnicas corporais para o relaxamento e conscientização do 

corpo, percebendo funções primordiais como a respiração e a tensão muscular. 

 No terceiro bloco de conteúdos, Atividades Rítmicas e Expressivas, a expressão 

é definida como um caminho possível no ato da comunicação, estabelecendo um ritmo 

corporal próprio – seja no andar, no falar ou no respirar. Certo disso, objetiva enriquecer 

os códigos corporais dos alunos, por meio de gestos e símbolos, trabalhando com as 

diversas manifestações culturais do país, como as danças e as cantigas. 

Convém pontuar que este bloco, Atividades Rítmicas e Expressivas, é tratado 

como uma possibilidade de “resgatar as manifestações culturais tradicionais da 

coletividade, principalmente por meio das pessoas mais velhas, é de fundamental 

importância[...]” (Id., p. 211). Acreditamos ser uma linha muito tênue e que, em um 

ambiente juvenilizado, deve ser tratada com muita sensibilidade do professor. 

 Referindo-se ao caráter metodológico, é sugerido por Brasil (2002b) uma 

organização dos conteúdos (elencados pelo perfil dos alunos e seus conhecimentos 

prévios) em unidades didáticas, que podem desembocar na formação de subgrupos de 

trabalho e tomarem uma direção específica. 

Nesse instante, observamos também como se dá este ensino na perspectiva dos 

jovens e adultos. O documento aponta que eles possuem uma profunda necessidade de 

autoafirmação no espaço escolar, e que o professor precisa saber como contribuir com a 

autoestima e a autoimagem destes indivíduos. 

Um ensino clássico e excludente, sem diálogo, portanto, não vai fortalecer a 

desmistificação de entraves corporais dos alunos construídos ao longo de sua vida. 

Desse modo, a proposta curricular da Educação Física para a EJA afirma a existência de 

3 princípios para este ensino na EJA – diversidade, autonomia e aprendizagem: 

 

A Educação Física escolar não pode reproduzir a falta de opções e 

perspectivas culturais, nem ser cúmplice de um processo de 

empobrecimento e descaracterização cultural. Ou seja, os mesmos 

momento e local que viabilizam o futebol e a queimada devem 

viabilizar o vôlei, o tênis (com raquetes de madeira), os jogos pré-

desportivos, a dança, a ginástica, as atividades aeróbias, o 

relaxamento, o atletismo, entre inúmeros outros exemplos. No entanto, 

a Educação Física na escola, de maneira geral, não precisa se confinar 
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em seus muros. O diálogo permanente com a comunidade próxima 

pode ser cultivado, franqueando espaço para o desenvolvimento de 

produções relativas ao lazer, à expressão e à promoção da saúde (Id., 

p. 219). 

 

A diversidade se insere no reconhecer da cultura do espaço local, bem como do 

ponto de vista político na concretização do seu papel de cidadão na sociedade. A 

autonomia surge, nesse exercício, quando o aluno já atua sob sua própria 

responsabilidade, sem a mediação do professor, percebendo-se como agente social e 

mediador de suas próprias vivências, com consciência do próprio corpo. 

Ao tratar da conquista de autonomia pelo aluno da EJA, Brasil (2002b) afirma 

que isso se dá na relação com os saberes, ressignificando as aulas de Educação Física 

vivenciadas. No entanto, no que se refere à dimensão conceitual do conteúdo, faz uma 

ressalva, que julgamos importante apontar a seguir: 

 

Para que o aluno tenha autonomia em relação à cultura corporal de 

movimento a longo prazo, as aulas de Educação Física nesse nível de 

ensino não poderão abrir mão da dimensão conceitual e dos 

conhecimentos subjacentes às práticas, embora a ação pedagógica 

proposta pela Educação Física esteja sempre impregnada da 

corporeidade do sentir e do relacionar-se. Essa dimensão cognitiva 

(crítica) da compreensão far-se-á sempre sobre esse substrato 

corporal, mas ela só é possível com o recurso da língua. Por isso a 

palavra é instrumento importante (embora não único) para o 

profissional da Educação Física. A linguagem verbal deve auxiliar o 

aluno a compreender o seu sentir corporal, seu relacionamento com os 

outros e com as instituições sociais de práticas corporais (Id., p. 220). 

 

Esta assertiva busca justificar o que a proposta já mencionou anteriormente com 

vistas à leitura e escrita. Acreditamos que reforça uma dicotomia entre corpo e mente, 

cujo intelecto e o cognitivo são a base da criticidade e da autonomia, renegando ao 

corpo o mesmo papel.  

Enxergando o indivíduo por uma ótica cartesiana, Brasil (2002b) assevera que 

existem conhecimentos mais importantes: a linguagem verbal, a língua. Dessa forma, 

uma Educação Física não-reducionista parece se contradizer, segmentando o 

conhecimento e, consequentemente, o aprendizado. 

A questão intelectual pode estar atrelada com as próximas sugestões propostas 

por Brasil (2002b), atribuídas ao fomento da autonomia do aluno a partir do uso de 

tecnologias da informação, de pesquisas lideradas pelos alunos, produções de materiais, 

organização de atividades e no exercício da cidadania. 
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Por fim, a aprendizagem específica acontece no vivenciar da autonomia em meio 

à diversidade do espaço escolar formal e não formal, representando o aumento da 

complexidade com que os conhecimentos desafiam a compreensão do aluno. Neste 

intento, as aulas de Educação Física se caracterizam como um espaço de reflexão sobre 

o corpo, a sociedade, os elementos estéticos, éticos e as relações inter/intrapessoais 

(BRASIL, 2002b, p. 222), por exemplo: 

 

[...] um esporte como o futebol traz como possibilidade de 

aprofundamento o desenvolvimento técnico, tático e estratégico pelo 

treinamento sistematizado de fundamentos e conceitos. Permite a 

organização e a participação de equipes com finalidades competitivas 

e recreativas em campeonatos, festivais, eventos de confraternização. 

O estudo da história do futebol, no Brasil, enseja a reflexão 

sociopolítica sobre a condição do negro, a evolução do esporte-

espetáculo e as relações trabalhistas, o ufanismo, o fanatismo, a 

violência das torcidas organizadas, a emergência do futebol feminino 

etc. 

 

A forma como Brasil (2002b) apresenta a dinâmica metodológica parece 

convergir para o ensino fundamental regular. Neste caso, a proposta trata da 

aprendizagem específica, e, ao situá-la, abandona um pouco a ideia de respeito aos 

saberes dos educandos, conforme apesentava a relação dialógica estabelecida pelo 

volume introdutório das orientações que se ancora na abordagem socioconstrutivista, 

com vista a uma metodologia voltada para projetos didáticos na escola. 

Isso porque aprender requer acompanhar didaticamente cada etapa do processo 

de ensino-aprendizado, prezando pela “[...] possibilidade de realização de uma 

aprendizagem significativa que articule, simultaneamente, a compreensão de si mesmo, 

do outro e da realidade sociocultural” (Id., p.222). 

As orientações didáticas reconhecem como necessário incentivar a autonomia, 

refletir criticamente sobre o que está posto na mídia e na sociedade, de forma geral, 

favorecendo diversas vivências no que diz respeito ao tipo de material, de conteúdo etc. 

Sublinhamos destas orientações o que se refere ao professor. Em uma delas, dá-se 

ênfase à formação profissional continuada e à reestruturação da prática pedagógica. 

Para tanto, Brasil (2002b) sugere uma proposta interdisciplinar como tema 

“Relação entre atividades física e saúde”, que vai se desdobrando em um momento 

muito rico de participação dos alunos e incentivo à autonomia. 

Assim, o registro destas informações e de todo o percurso escolar demonstram 

um profundo envolvimento do professor e do aluno na construção do processo, 
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estabelecendo uma estratégia para a avaliação. Consequentemente, a proposta indica 

uma postura na qual avaliar não é sinônimo de punir, mas sim de construir com o aluno, 

incluindo-o na cultura corporal de movimento, através da escolha dos instrumentos 

adequados para promover um aprendizado percebido na linguagem corporal, falada e 

escrita. 

Com esse último elemento, avaliação, seguido de inúmeras sugestões de 

referências para consulta, a proposta é concluída. Em síntese, ela revela diferenças 

notórias entre o 1º e o 2º segmento. No primeiro, a Educação Física não é identificada; 

já no segundo, ela é corporificada com todos os critérios necessários para ser 

desenvolvida no espaço escolar.  

Entretanto, devemos indicar que é preciso trabalhar alguns pontos tênues, tais 

como a leitura e a escrita que, em alguns momentos, aparecem como mais importantes 

do que o conhecimento de outras áreas dentro da escola.  

Dessa forma, situamos os RCEJA do município de Natal (2008) propostos para o 

2º segmento. Nestes referenciais, as propostas para o 1º e 2º segmento são baseadas nos 

referenciais nacionais (avaliação, organização didática, modalidades organizativas). 

As propostas deste município para cada segmento se diferenciam quanto aos 

conteúdos abordados, porém a contextualização local abarca princípios norteadores: 

perfil do professor, perfil do aluno, histórico e, por fim, as problematizações do 

cotidiano escolar – como a alta taxa de desperdício do ano de 2005. 

O objetivo das propostas foi apontar direções, e não engessar um currículo para 

o município. Ancorou-se na legislação vigente, citando a Constituição Federal de 1988, 

a LDB nº 9.394/96. Além disso, dialoga com a Declaração de Hamburgo, a Resolução 

1/2000, o Plano nacional de Educação (2011) e o Plano Decenal da Educação 

(2004/2013)72 (NATAL, 2008a; 2008b). 

Através de uma pesquisa que avaliou a EJA, em Natal, no ano de 2003, as 

propostas traçaram o perfil dos alunos e professores da EJA no referido município. Os 

alunos eram jovens e trabalhadores que enfrentavam as expectativas do mundo moderno 

e percebiam a escola como local de ascensão social. Eles, ademais, mostraram 

desinformação, insatisfação com a EJA e uma baixa estima por frequentar esta 

modalidade (NATAL, 2008a; 2008b). 

                                                           
72 Foi elaborado pelo município definindo quatro grandes metas: Universalização da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental; Melhoria da Qualidade do Ensino; Ampliação e Melhoria da Rede Física e; a 

Valorização Profissional (NATAL, 2008ª, 2008b). 
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 Contudo, Natal (2008a; 2008b) apresenta uma fragilidade do município de 

Natal-RN no que se refere aos conhecimentos dos alunos que não são aproveitados pela 

escola como deveriam. Esses alunos da EJA, além disso, tinham dificuldades de 

aprendizado, sobretudo ao ressignificar os conteúdos escolares (principalmente 

Português e Matemática). Assumindo o fracasso escolar, então, eles aceitam o ensino 

tradicional sem questionar, objetivando uma cultura letrada, sem tomar consciência, e 

acabam sinalizando uma mudança no trabalho pedagógico. 

Assim, “ao professor que se propõe trabalhar com jovens e adultos, cabe uma 

reflexão sobre sua prática, para que, conscientemente, possa assumir uma nova visão do 

processo de ensino e aprendizagem” (NATAL, 2008a, p. 23). Sugere-se uma postura de 

professor educador, que, ao enfrentar todos os dias novos desafios junto aos alunos, 

compreenda este universo tão complexo que é a EJA. Isso com uma abordagem mais 

pedagógica, na tentativa de preencher as lacunas apontadas pelos alunos quanto ao trato 

metodológico.  

Como concepção norteadora, Natal (2008a; 2008b) busca garantir a permanência 

de todos na escola em qualquer faixa etária, percebendo também a realidade 

educacional da população natalense, com muitos jovens e adultos analfabetos ou com 

baixa escolaridade. 

 
Assim, para a SME, a educação de jovens e adultos deve ter como 

princípio fundamental a defesa de um ensino de qualidade, entendido 

como aquele que propicie ao aluno elementos para a realização da 

cidadania. A educação que se pretende em uma nova proposta 

educativa deve estar comprometida com um projeto de vida a ser 

assumido como luta coletiva de educadores, educandos, comunidade e 

poder público (NATAL, 2008b, p. 28). 

 

 A escola é citada pelos Referenciais Curriculares do Município de Natal como 

instituição social que promove o crescimento do aluno, incluindo-o na sociedade do 

ponto de vista político, social, econômico e cultural, reconhecendo as limitações dos 

educandos e o propósito de um diálogo mais próximo entre professor e aluno, no espaço 

escolar. 

Este espaço deve fomentar o crescimento científico e cultural do aluno. Logo, a 

escola necessita organizar seu trabalho pedagógico, construindo os saberes com a 

realidade do aluno, envolvendo a comunidade escolar neste processo, tratando a 

alfabetização, o processo de ensino e de aprendizado de maneira mais sensível, devendo 

o currículo atender à singularidade da EJA (NATAL, 2008a; 2008b). 
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Neste intento, Natal (2008a; 2008b) sugere a elaboração de um currículo 

pautado na interdisciplinaridade, bem como tratado nas diretrizes nacionais. Da mesma 

forma, situa as modalidades organizativas, a avaliação (com ênfase na perspectiva 

formativa) e a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos educacionais 

pautando pela reflexão ao longo do processo. 

Os RCEJA do município de Natal foram publicados em 2008, resultantes das 

proposições de um documento anterior, referendado no ano de 2000. No que diz 

respeito ao volume que situa o 1º segmento, níveis I e II, a Educação Física não está 

contemplada, somente estão incluídos os componentes curriculares Matemática, Língua 

Portuguesa e Estudos Sociais e da Natureza. 

 Os professores de Educação Física, todavia, estão em sala de aula atuando de 

acordo com a resolução nº 003/201173 aprovada pelo CME. Isto nos preocupa, pois 

contradiz um direito conquistado pelos profissionais de Educação Física, os quais se 

veem sem um norteador para atuar neste ciclo inicial do ensino fundamental, e, sendo 

mais grave, prejudica o direito à educação ofertada ao aluno. 

 Desta forma, os conteúdos são organizados em torno de eixos temáticos e 

objetivos didáticos, formando um total de 12, em que apresentam indicativos de uma 

sistematização nos dois níveis, pois o eixo norteador apresenta uma descrição mais geral 

no nível I e mais específica no nível II. 

No nível I, são estabelecidos: O educando e sua identidade; Noções de 

semelhanças, diferenças, permanências e transformação; O ser humano situado no 

tempo espaço; Linguagem cartográfica; Noções de Ecossistema e Conhecimento do seu 

Corpo. Para o nível II, são elencados, por sua vez, O homem como sujeito da história; O 

ser humano cultural e social; O ser humano e o uso de diferentes tecnologias; O homem 

e seus direitos civis, políticos e sociais; Funções do Corpo Humano e Ecossistema e 

suas relações. 

Necessitamos problematizar o eixo “Conhecimento do seu corpo”, delimitado 

para o nível I e “Funções do Corpo Humano”, delimitado para o nível II, tendo em vista 

que a proposta abarca os conteúdos dos componentes História, Geografia e Ciências, 

excluindo a Educação Física. Percebe-se uma clara aproximação com as orientações do 

MEC para o 1º segmento da EJA, Brasil (2001). 

                                                           
73 Estabelece normas sobre a Estrutura, Funcionamento e Organização do trabalho pedagógico da 

Educação de Jovens e Adultos nas unidades de Ensino da Rede Municipal de Natal/RN, alterando a 

Resolução nº 07/2009. 
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Ao estreitarmos uma visão do mundo do trabalho com o que foi apresentado, 

percebemos que todos os eixos se organizam inserindo o sujeito no espaço social e 

coletivo. Nestes dois eixos citados anteriormente, busca-se tratar o corpo sob uma 

perspectiva das suas funcionalidades biológicas, incentivando hábitos de higiene que 

promovam a saúde individual e coletiva, tratando da prevenção de doenças e da 

sexualidade. 

Diferentemente dos RCEJA do município de Natal-RN, propostos para o 2º 

segmento, no qual a Educação Física está incluída enquanto componente curricular 

obrigatório e em congruência com os referenciais do MEC para o 2º segmento, Brasil 

(2002b) apresenta blocos de conteúdos e objetivos didáticos bem definidos. 

Nesse intento, os objetivos, os 3 blocos de conteúdos (Esportes, Jogos, Lutas e 

Ginásticas; Conhecimentos sobre o Corpo e Atividades Rítmicas e Expressivas), a 

avaliação baseada não somente em instrumentos, mas no processo – inclusive do ato 

pedagógico – são os mesmos abordados em Brasil (2002b). 

Ao tratar das orientações didáticas, Natal (2008b) afirma que as escolas atuam 

geralmente de duas formas: eixos temáticos ou blocos de conteúdos e projetos de 

trabalhos. Ele lembra que esta última deve abordar temas que relatem a realidade do 

aluno da EJA, desdobrando várias temáticas junto aos demais componentes curriculares 

da escola. 

Com isso, seguimos na busca das estratégias de organização didática do 

conhecimento da Educação Física na EJA, perpassando por um ponto de vista macro 

seguindo as orientações nacionais. Isso até, no município de Natal-RN, percebermos 

como os professores se organizam neste contexto. Delimitaremos, dessa maneira, o 

diálogo mais próximo da Educação Física, corporificando esta modalidade da Educação 

Básica e suas problematizações. 
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5. CAPÍTULO IV – A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EJA 

 

5.1. Problematizando o conhecimento 

 

Percebendo a diversidade de questões que podem direcionar uma busca 

epistemológica de um tema de pesquisa na Educação Física, é importante ter cautela e 

problematizar de maneira clara os achados. Isso porque apresentaremos um potencial 

investimento da área em pesquisas acadêmicas, discussões, proposições e variáveis que 

circundam a prática pedagógica na EJA.  

Diferentemente de outras temáticas que são divulgadas com frequência, tal como 

experiências com o conteúdo Esporte, os trabalhos que tematizam a EJA na Educação 

Física apresentam-se de modo tímido nos locais de busca que nos deparamos. Assim, o 

detalhamento e discussão destes produtos são importantes para identificar em que 

pontos se concretizam os avanços necessários e as lacunas para fortalecer cada vez mais 

esta área de debate. 

 Ao selecionarmos o periódico capes74, com o intuito de encontrar trabalhos de 

tipologias diferenciadas, ampliando a busca, não identificamos um número significativo 

que se aproximasse da relação entre a Educação Física e a EJA. De um total de 26, 

somente 1 tematizava a Educação Física enquanto objeto de estudo – como situaremos a 

seguir.  

Utilizando na busca exatamente o termo “Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Física”, resultaram-se 85 achados. Estes trabalhos voltaram-se mais para a 

área da saúde, utilizando-se muitas vezes os jovens e adultos como amostra e população 

de estudos. 

 Refinando os achados para os filtros idioma português, no período de 2010 a 

2015, são disponibilizados 26 trabalhos: 14 artigos, 11 teses/dissertações e 1 recurso 

textual. As teses/dissertações apresentam o perfil mais próximo da área biodinâmica, 

tratando de atividades físicas, composição corporal ou controle postural. As 

contribuições para o nosso trabalho estão presentes em um artigo e um recurso textual 

(tese) que trataram de pesquisas na Educação Física Escolar na modalidade EJA. 

 Em relação aos artigos, somente 2 apontam uma perspectiva pedagógica, não se 

referindo ao componente curricular Educação Física. Situando a escola como espaço 

                                                           
74 Busca executada por meio do conteúdo gratuito do portal: http://www-periodicos-capes-gov-br. Acesso 

em 04 jan. 2016. 

http://www-periodicos-capes-gov-br/


104 
 

investigativo, Krummemauer, Costa e Silveira (2010) apresentam um relato de 

experiência sobre o ensino de Física na EJA pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), de Física, na formação de professores na Universidade 

Federal de Rondônia, fundamentado nas teorias de Paulo Freire, Ausubel e Novak sobre 

educação. Como população, teve-se 40 alunos do ensino médio da EJA no ano de 2008 

na rede privada de Porto Alegre - RS. 

A experiência tematiza a cinemática e dinâmica do movimento circular 

uniforme, apontando como resultados a possibilidade dos demais componentes 

curriculares atuarem nesta modalidade da educação básica a partir de projetos didáticos. 

Os integrantes do PIBID-Física fizeram observação da realidade escolar durante 

as aulas de Física, percebendo as lacunas, e produziram ações como reciclagem de 

material com experimentos e uso de TIC’s (softwares de ensino de Física e produção de 

vídeos com o conteúdo ministrado). 

Silva et al. (2012), assim, concluiu que as atividades propostas pelos 

graduandos, com base em experimentos para o ensino, motivaram os alunos das escolas, 

superando uma cultura livresca e expositiva em que trabalham alguns docentes de 

Física. 

Logo, Silva et al (2012) afirma que conhecer as diversidades culturais, sociais e 

de infraestrutura permitiram aos graduandos uma melhor percepção da realidade 

escolar, pois” [...] existe a necessidade dos cursos de licenciaturas adentrarem os 

espaços escolares desde o início do curso, para poderem perceber a escola como uma 

estrada de mão dupla, onde se aprende e se ensina” (Id., p. 223). 

Esse autor situa ainda a evasão dos alunos da EJA. De uma turma iniciada com 

40 alunos, restavam, ao final do ano, 10. O tempo reduzido de 2 aulas semanais, com 

duração de 50 minutos, dificultou a execução dos conteúdos propostos previstos para as 

aulas. Não menos importante, o livro didático, que é adotado de forma sequencial na 

organização dos conteúdos, impossibilita os alunos que não o possuem de acompanhar 

as aulas, contribuindo para a falta de interesse (SILVA et al., 2012). 

Neste intento, o autor relata o quanto foi positivo o envolvimento dos 

acadêmicos na realidade escolar para compreender a importância do trabalho 

multidisciplinar no ensino de Ciências. Ele cita como exemplo a “Feira do 

conhecimento” da escola Major Guapindaia (que também oferta a EJA), da qual os 

graduandos participaram efetivamente, além de outros eventos acadêmico-científicos, 

envolvendo ensino, pesquisa e extensão (SILVA et al., 2012). 
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Muitas reflexões são apresentadas quanto à prática pedagógica e o papel do 

educador, o qual, segundo Silva et al. (2012), na atualidade, se vê desmotivado a buscar 

atualização e aprofundamentos pedagógicos. A grande reflexão do trabalho se refere ao 

processo de organização dos conhecimentos intelectualizados na formação inicial e a 

postura deste profissional diante das novas demandas, tal como na EJA: 

 

No desenvolvimento das atividades, percebe-se que não é fácil 

agrupar toda essa gama de conhecimento e aplicá-la para seus devidos 

fins. A falta de afinidade e prática dificultou uma melhor análise das 

situações na escola. Contra essa falta de prática, a proposta seria 

adiantar essa relação licenciando/escola logo nos primeiros períodos, 

assim a familiaridade com o ambiente escolar ocorreria mais cedo, 

dando a oportunidade de compreender melhor a conjuntura que as 

disciplinas de educação nos propõem e ainda de desenvolver técnicas 

que, por suas especificidades, acabam se tornando exclusivas (SILVA 

et al., 2012, p. 226). 

 

Percebemos, nesse sentido, que estes três elementos (formação, saberes 

pedagógicos e realidade escolar) estão imbricados na prática pedagógica de todos os 

componentes curriculares na EJA. Questões que se entrelaçam são diretamente 

proporcionais no fortalecimento de uma educação escolarizada mais coerente com as 

necessidades dos educandos. 

Outro artigo resultante desta busca trata de uma revisão sistemática sobre o 

programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, em que “as pesquisas 

realizadas têm demarcado o compromisso com a realidade cultural local, inclusive 

contribuindo para modificações nos sistemas públicos de ensino” (OLIVEIRA; 

SANTOS; FRANÇA, 2014, p. 268).  

Vale salientar, a propósito, que, das 108 dissertações (de 112) publicadas, são 

recorrentes temáticas que contribuem para formação docente, tais como: “[...] Saberes e 

Práticas, que envolveram aspectos culturais, educacionais, pedagógicos e docentes, 

seguida de Formação Continuada e da Prática Educativa/Pedagógica” (OLIVEIRA; 

SANTOS; FRANÇA, 2014, p.260).  

Este trabalho nos permite refletir sobre os impactos dos investimentos 

acadêmicos na realidade escolar. Neste caminho metodológico que seguimos, buscamos 

responder não somente aos objetivos da pesquisa, como também falar na proximidade 

de alunos e professores que se deparam com dificuldades diárias ao organizar o ensino-

aprendizado em meio às peculiaridades da EJA. 
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Os demais artigos (11) encontrados no Portal da Capes não aproximam seus 

discursos, métodos e objetivos da área de Educação Física Escolar ou da EJA. 

Detalhando melhor, investigam alterações nos parâmetros neuromusculares, 

epidemiologia do futebol recreacional, avaliação da prática de atividade física em 

jovens e efeito da prática de esportes em idosos. Além desses, também os efeitos agudos 

do exercício sobre a ingestão alimentar, obesidade infantil, uso da visão periférica em 

situações dinâmicas específicas, uso de informação somatossensorial, saúde (incursão 

histórica), alterações na dinâmica intrínseca de crianças e adultos e desempenho motor 

em outros contextos distantes da modalidade EJA. 

No campo das teses/dissertações encontradas, percebemos que 8 tematizam 

(inclusive uma tese) aspectos da biomecânica, da antropometria, da pressão arterial em 

jovens, adultos e adolescentes, da execução de exercícios em treinamento, do controle 

postural em idosos e da percepção de esforço em exercício. Assim, distanciam-se por 

completo das características pedagógicas da Educação Física Escolar, e, apesar de ainda 

estarem dentro da área do conhecimento Educação Física, não apontam contributos para 

nossas discussões. 

Uma das dissertações, aliás, trata da imigração em Portugal e a comunidade 

angolana, bem como outro trabalho acadêmico investiga os significados do taikô75 em 

grupo de crianças, adolescentes e jovens, sendo incoerente com a nossa busca e as 

problematizações da escola. 

Somente uma das dissertações tematiza a EJA. Nesta, Gonçalves (2012) 

investiga as matrículas dos alunos da EJA com necessidades educacionais especiais a 

partir dos dados do Censo (INEP), em que os resultados evidenciam o alto índice de 

alunos com deficiência (visual, auditiva, física e intelectual) na EJA (regular e especial) 

nos anos iniciais, acrescido de um processo de juvenilização. 

A autora conclui que alunos com necessidades educacionais especiais 

concentram as matrículas na EJA regular do município e centralizam as matrículas na 

esfera privada da EJA especial. Assim, induz-se o leitor a refletir sobre o acesso público 

à EJA, que legitima a ampliação da rede privada no país e não rompe com esta 

hegemonia mercadológica do ensino. Por fim, ela, a autora, apresenta um crescente 

número de matrículas destes alunos na EJA, indicando que esta modalidade se apresenta 

como um novo espaço vinculado à Educação Especial. 

                                                           
75 O taikô é uma prática coletiva, musical, corporal e percussiva. 
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No que se refere ao único recurso textual encontrado em nossa busca, deparamo-

nos com a tese de doutorado de Pereira (2013), que investigou como os professores de 

Educação Física materializaram as suas práticas pedagógicas, tendo em vista cada 

formação e as demandas dos educandos da EJA. 

Ancorado em Paulo Freire, numa perspectiva de educação como ato político e 

pedagógico, Pereira (2013) vai desenhando a sua investigação. O método utilizado foi o 

Grupo de Discussão com a observação participante e a entrevista como instrumento de 

pesquisa, analisando os diários de campo e documentos, realizando 4 encontros com os 

professores que atuaram na supervisão pedagógica e na coordenação da EJA, no 

município de São Leopoldo-RS, para discutir questões pertinentes à investigação. 

A partir disso, o autor construiu três categorias de análise: 1) “Ser professor da 

EJA”, 2) “Formando-se professor” e 3) “Educação Física: entendimentos e trabalhos 

coletivos”. Neste intento, concluiu que é desafiador lecionar na EJA, pois ela é 

atravessada pelo perfil desconhecido do aluno e pela formação incipiente. Em 

contrapartida, percebeu ele que os professores encetam possibilidades de uma prática 

pedagógica coerente com as demandas dos alunos, em que o diálogo foi crucial para que 

as aulas de Educação Física na EJA tivessem sucesso.  

Logo, o princípio norteador adotado para a investigação deste autor compreende: 

 

[...] a educação de um adulto, como educação popular, efetuada com 

direito ao acesso aos mais diversos conhecimentos e possibilidades 

dentro de um currículo, pode promover o alargamento da visão do 

acervo cultural e dos conhecimentos produzidos socialmente, não 

sendo construído a partir do processo exclusivo de alfabetização, 

ponto de partida que consideramos muito importante, mas não 

definitivo (PEREIRA, 2013, p. 28). 

 

Confiando na importância do currículo e de toda a concepção que o materializa, 

o autor encaminha outras discussões responsáveis pela reflexão sobre o papel da 

educação no âmbito pedagógico e político. Delimitando a escola no debate, ele 

considera os diversos saberes como parte de uma fragmentação ou descontextualização 

necessária do conhecimento, para que seja possível formar o cidadão. 

Pensar o currículo e a organização didática do professor como meio de promover 

este construto, de modo que todos esses fragmentos se complementem e efetivem um 

aprendizado significativo, é produzir uma reflexão democrática. 

Entendendo que essa reflexão é uma lógica construída no cotidiano pedagógico, 

o componente curricular Educação Física, por exemplo, pode direcionar as práticas 
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corporais de diferentes maneiras, definidas pelas abordagens em que se fundamentam. 

Ela pode tratar do corpo em movimento ou controlado pelo espaço escolar, e o autor 

permanece defendendo este pensamento. 

Em suma, Pereira (2013) identifica a Educação Física escolar a partir de três 

grandes matrizes, nas quais os professores se ancoram e, por vezes, na ação pedagógica 

deles se confundem: a militar, a médica biológica e a esportiva. 

 Nessa perspectiva, é importante refletir quanto aos processos de construção 

apresentados na escola ao longo deste caminho histórico situado, em que encontramos 

inúmeras tensões na sala de aula (na quadra, na educação informal etc.). Exemplos de 

tensões são o gênero, a faixa etária, as diferenças sociais, econômicas, físicas e 

intelectuais que emergem do ambiente educativo. 

 As situações descritas acima podem efetivar entraves ou desenvolver potenciais 

na prática pedagógica de qualquer professor da educação básica, inclusive o de 

Educação Física. Esta, por isso, não se encerra no binômio “saúde e qualidade de vida”, 

porém, é uma das inúmeras possibilidades de ela se expressar. 

 Os componentes curriculares podem “fragmentar” os saberes, de certo modo, 

para organizar o ensino didaticamente, porém, a concepção de homem, de cidadão e de 

sociedade que se espera deve permear os objetivos educacionais da escola e a 

organização didática de uma forma mais ampla. Quanto a isso, estão incluídos todos os 

seus participantes: comunidade escolar, professores, alunos etc.  

 

A educação física como disciplina integrante do currículo escolar 

necessita atender às exigências de uma pedagogia que implica auxiliar 

no processo de humanização76 do homem, provocando a consciência 

crítica. Na produção cultural, característica humana, e a sua 

reprodução e/ou transformação consciente, fazer parte do exercício de 

vida do homem, bem como dar significados às práticas (PEREIRA, 

2013, p. 41). 

 

Certos disso, ao produzir o direcionamento das ações escolares, cada objetivo 

disciplinar pode (e deve) dialogar sem perder a sua identidade, respeitando o real 

ambiente de diálogo destes conhecimentos.  

Pincelando o debate da atualidade, Pereira (2013) situa que a Educação Física 

assume uma notória função pedagógica, buscando o entendimento constante de como 

ela pode contribuir com a escola. Neste caminho, os PCNs (BRASIL, 1998) são citados 

                                                           
76 “No sentido apontado por Freire (1998), no qual que constrói o seu fazer, não se limita à reprodução ao 

simples consumo de uma cultura já existente” (PEREIRA, 2013, p. 41). 
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pelo autor como proposta orientadora do trabalho pedagógico em contraposição a uma 

funcionalidade normativa sem significado – como se vê a seguir: 

 

O patrimônio cultural do movimento é apresentado como 

possibilidade nos PCNs (BRASIL, 1998), para as aulas de educação 

física escolar, em blocos de conteúdos representativos: esportes, 

jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e 

conhecimentos sobre o corpo. Os conteúdos, no entanto, não ‘operam’ 

por si mesmos, desvinculados de significados sociais; como lembra 

Freire (1998), necessitam ser significados a partir da realidade dos 

alunos, papel do professor na condução deste processo (PEREIRA, 

2013, p. 41). 

 

Acreditar que a busca de um modelo próprio está diretamente relacionada à 

existência do respeito à individualidade é compor uma organização curricular possível, 

mas não fechada em um determinado espaço-tempo. Com isso, os PCN’s ou qualquer 

outra proposta não devem ser abraçados como redentores de todos os problemas sociais, 

mazelas, contradições e lacunas da Educação Física na escola. 

Ao pensarmos na EJA, é necessário refletir sobre a pertinência de todos os 

blocos de conteúdos citados anteriormente e os encaminhamentos sugeridos. Da mesma 

forma, na educação básica, nem tudo é oportuno, pois o trato metodológico é que vai 

definir o que se pode propiciar nas aulas. 

As propostas didáticas, logo, possuem avanços e retrocessos, “falam” de um 

determinado campo, contexto e situação. São construídas a partir de pressupostos 

específicos, uma matriz conceitual, que converge para objetivos e expectativas 

congruentes. 

O ensino é que determina a ampliação daqueles códigos que vão tomar outros 

sentidos e significados no diálogo entre aluno, professor, conhecimentos e sociedade. 

Muitas vezes, “quem observa uma aula de educação física escolar pode até pensar de 

maneira simplista que está acontecendo somente uma prática, que os alunos estão 

somente praticando algum jogo. No entanto, a prática corporal é pano de fundo para 

pensar o mundo” (PEREIRA, 2013, p. 41). 

Essa reputação que a Educação Física pode carregar ao propor novas práticas, 

como técnicas alternativas de relaxamento ou outras proposições, metodologias e 

estratégias que visem fragmentar um modelo único de pensar o conhecimento. Visão 

que, infelizmente, ainda está distante de se perpetuar na escola, a qual insiste em negar 

uma educação corporal. 
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Neste pensamento, outras demandas são reveladas nas entrevistas realizadas aos 

professores de Educação Física da EJA, participantes da pesquisa em debate: 

 

Eles também conversam sobre a vida pessoal deles. Parece que eles 

precisam deste momento pra ter alguém pra conversar, e eu acho que 

querendo ou não nos somos os professores que são assim mais 

chegados a eles né. Não sei se os outros professores não dão tanta 

abertura. Mas parece que a gente trabalha com este lado mais humano. 

Que a gente entende mais o aluno, que a gente escuta mais o aluno, é 

isso (Regina). 

 
Eu vejo ainda que a educação física é uma disciplina que trabalha com 

a emoção, com o sentimento do aluno, né. O aluno espera muito ainda 

pela aula de educação física, durante a semana, na EJA. O aluno 

geralmente trabalha só em sala de aula né, de frente pro quadro. Lá, 

tendo que copiar as atividades (Eduardo) (PEREIRA, 2013, p.108). 

 

A proximidade que os alunos estabelecem com o componente curricular, com o 

professor e com estes saberes compartilhados, muitas vezes no âmbito afetivo, confirma 

a necessidade de escutar os problemas, as dificuldades e organizar este universo 

específico metodológico em paralelo com os conteúdos. 

 A evasão, como elemento presente no cotidiano da EJA, estabelece uma 

proximidade com a Educação Física. Isso porque os professores precisam incentivar os 

alunos a persistirem, pois retomar os estudos, após anos distantes da escola, é uma 

tarefa árdua. 

 Os anseios pelo conhecimento são diferentes no ensino regular e na EJA. Neste, 

eles precisam dialogar com a vida adulta, com o trabalho, o que pode vir a contribuir 

com a perda da vida escolar, o abandono, o desperdício e a evasão. 

Portanto, existem outros sentidos que permeiam o processo de construção de 

ensino que “[...] muitas vezes fogem da dimensão ‘conteúdo de aula’ e passam a 

integrar a dimensão ‘formação humana’ a que todos em uma escola poderiam se dedicar 

um pouco” (Id., p. 110). 

Novamente, a responsabilidade se torna coletiva ao perceber que a EJA tem (ou 

pelo menos deveria ter) um compromisso social com o público a que atende. Assim, o 

planejamento se faz presente, neste momento, dando indicativos de que a 

intencionalidade das proposições deve, antes de tudo, ser coerente com todas as 

variáveis que interferem no ensino, contextualizando-se não somente os elementos 

didáticos. 
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Nesta proximidade, o contrato didático mencionado por Brasil (2002) surge 

como principal estratégia, exemplificada no relato da experiência de um dos professores 

de Educação Física, participante da pesquisa descrita por Pereira (2013). Esse professor 

buscou ampliar a visão dos alunos quanto aos conhecimentos da Educação Física, 

incentivando-os para um estilo de vida ativo, com a prática de atividades físicas, 

resultando em uma resposta positiva, que o fez concluir a efetividade de um processo de 

aprendizado. 

Permeado pelo diálogo, esse processo de aprendizado superou uma visão 

preconceituosa dos alunos de que a Educação Física é somente a prática esportiva. Da 

mesma forma, outro professor da mesma pesquisa relatou que, para executar uma 

atividade diferenciada, foi preciso ponderar algumas estratégias e “negociar” com os 

alunos da EJA. 

Na transação, surgiram os conteúdos, as propostas exitosas (outras nem tanto), 

as temáticas, a melhor abordagem a ser adotada, como flexibilizar ou enrijecer a 

metodologia de ensino e todas as necessidades de o componente curricular ser 

materializado naquele espaço. 

Nessa “testagem” do ensino no cotidiano escolar é que as boas práticas vão 

surgindo e estabelecendo o aprendizado na experiência vivida da escola, edificando um 

modelo “transitório” de educação e Educação Física na EJA, ou seja, que tem origem na 

identidade dos atores envolvidos. Diante das possibilidades deste contexto, é necessário 

refletir a partir do relato de uma professora que atua na EJA no município de São 

Leopoldo-RS:  

  

[...] recebi uma aluna nova na etapa 3, a dona Eva, uma senhora já de 

idade, e ela chegou no dia que eu tinha planejado uma aula de vôlei, e 

ela é evangélica, tava de saia, e eu pensei “nossa, não vai querer fazer” 

e aí, fui toda cheia de dedos , assim [...] alonguei com eles [...] e eu 

disse, ah dona Eva se a senhora não quiser participar eu [...] dai ela 

olhou pra mim e “não, eu quero professora”; e nossa, assim, eu fiquei 

sabe e ela foi toda errada, eu acho que ela nunca jogou vôlei, mas 

assim, pulava, saltava, de saia mesmo e eu fiquei, nossa [...] assim, 

sabe, eu me cobrei depois porque eu já joguei né, antecipadamente 

que ela não iria participar, já estava propondo uma outra atividade pra 

ela, antes dela se manifesta e ela, “não, eu quero. Sim, eu vou 

participar [...]”; e ela superativa nas aulas assim (PEREIRA, 2013, 

p.122). 

 

Ainda na perspectiva dialógica, a Educação Física na EJA pode trazer 

contributos para pensarmos em uma educação tecida no corpo quando o professor 



112 
 

reflete, criticamente, de imediato, sobre as ações que surgem durante a prática 

pedagógica. É preciso perceber os sinais dos alunos e não se constituir apático, mas sim 

estabelecer um canal de comunicação – atitude que deve ser vigiada pela rigorosidade e 

seriedade com que o profissional assume sua função política e pedagógica na escola. 

Com isso, Pereira (2013) vai apontar como resultados de sua pesquisa que a EJA 

se torna o lugar do encontro cujo professor precisa ter mais flexibilidade nas ações, 

conhecer o perfil do alunado, estabelecendo uma relação dialógica. 

Isso implica perceber todos os elementos que compõem este processo. Nesse 

sentido, o pesquisador comenta que, no município de São Leopoldo-RS, a demanda 

esportiva exacerbada das aulas de Educação Física na EJA voltada para jovens, em anos 

anteriores à pesquisa, fez a respectiva Secretaria de Educação sugerir a exclusão desta 

disciplina do currículo da EJA. Justificou-se isso ao asseverar que a Educação Física 

não conseguia atender à demanda dos alunos, sobretudo ao se tratar de conflitos 

intergeracionais, em meio às discussões entre alunos que insistiam para o componente 

curricular permanecer e os que se posicionavam contrariamente. Refletimos acerca 

disso, concluímos que nem todos os alunos, inclusive os jovens, precisam, necessitam 

ou querem somente praticar esportes nas aulas, logo, é preciso articular a pluralidade de 

conteúdos no tempo/espaço disponível. 

A secretaria do município de São Leopoldo-RS, dessa forma, de acordo com o 

autor, optou pelo diálogo com os professores, concluindo sobre “[..] a necessidade da 

educação física em atender todas as faixas etárias e que, para isso, deveria pensar na 

formação com os professores, ‘onde a educação física não fosse pensada apenas como 

desporto” (PEREIRA, 2013, p. 124). 

Ao permanecermos na busca de outros indicativos de como a Educação Física na 

EJA se configura, encontramos em Pereira e Santos (2012), no prazo de 2001 a 2011, a 

produção do conhecimento da Educação Física voltada para a EJA nos anais do 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte/ Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte (CONBRACE/CONICE) do Colégio Brasileiro das Ciências do Esporte que 

ocorre a cada dois anos.  

Inicialmente, os autores utilizaram como referência o grupo de trabalho temático 

(GTT) Escola, mas, encontrando um valor numérico irrisório, ampliaram a busca para 

outros GTT. Com base nisso, foram encontrados 9 trabalhos ao longo de 10 anos, sendo 

4 deles no ano de 2011. 
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Em busca de coerência com o espaço escolar, optamos por delimitar somente os 

trabalhos do GTT Escola, que resultaram em 4 ao longo do mesmo período. Dessa 

forma, no ano de 2007 e de 2009, só foram produzidos um único trabalho em cada 

edição, e em 2011 dois trabalhos. 

Levando em consideração o aumento da produção no ano de 2011, ampliamos a 

busca para os anais das edições de 2013 e 2015 do mesmo evento. Entretanto, naquele, 

encontramos somente 3 trabalhos (pôster) com a temática, demonstrando o aumento 

quase imperceptível. 

Na edição seguinte, no ano de 2015, encontramos 5 trabalhos, dos quais 2 eram 

comunicações orais e 3 pôsteres. Apesar do aumento em relação a sua edição anterior, 

inclusive de comunicações orais, a produção na área demostra certo afastamento do 

universo acadêmico quanto a pesquisas relacionadas à Educação Física na EJA, pois, ao 

longo de mais de 10 anos (2001-2015), o GTT Escola publicou 12 trabalhos com esta 

temática.  

Os achados nos apresentam diferentes pesquisas. Campos e Gomes (2007) 

teceram sua investigação a partir da observação e análise durante a intervenção de 

estágio em uma escola pública da rede municipal de Belo Horizonte-MG com os 

conteúdos ginástica e dança, no projeto “Corpo e Movimento”, norteados pela 

indagação de qual o lugar do corpo na Educação Física da EJA. 

A partir deste trabalho, é possível justificar a inserção da Educação Física no 

currículo escolar da EJA como componente curricular obrigatório devido ao impacto do 

desenvolvimento destas ações, tendo em vista que o currículo desta escola era baseado 

somente nas disciplinas de Português, Matemática e Língua Estrangeira, além de 

projetos tais como o Corpo e Movimento. 

Assim, Campos e Gomes (2007) apontam a superação da visão dos discentes da 

aula de Educação Física associada ao tempo livre e à falta de intencionalidade 

pedagógica, pois, nas oficinas de Ginástica e Dança ministradas, ficou perceptível o 

interesse e as problematizações dos alunos, resultando em um momento de aprendizado 

rico para estes sujeitos.   

Durante as intervenções das estagiárias, nas oficinas de ginástica, por exemplo, 

os alunos buscaram informações acerca dos parâmetros fisiológicos da atividade, os 

benefícios da prática de atividade física para manter a saúde, exercícios úteis nos 

momentos de lazer. Isso confirma uma demanda de interesse do público que 
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frequentava a realidade da EJA na Escola Municipal Professor Hilton Rocha do 

município de Belo Horizonte-MG. 

Discutindo as experiências da EJA no município do Rio de Janeiro, Carvalho 

(2009) problematiza as questões de corpo identificadas nesta população, lançando o 

olhar de Maturana e Valera (1997). Nessa discussão, os fatores biológicos são 

ressignificados ao tratarem do corpo excluído socialmente, partindo do conceito de 

autopoiese. 

Carvalho (2009), logo, percebe o corpo sensível com uma multiplicidade de 

sentidos expressados em corporeidades vivenciadas na escola por meio de práticas 

pedagógicas na EJA. Encontramos a Educação Física com uma visão que rompe a 

dualidade “corpo x mente” através de sua inserção no PEJA-RJ (Programa de Educação 

de Adultos). 

De modo inicial, por sua vez, Santos, Barros e Dias (2011) investigam as 

dificuldades e possibilidades de organização da prática pedagógica dos professores do 

município de Natal-RN na busca da sistematização do conhecimento pedagógico da 

Educação Física. Isso a partir de um estudo de caso qualitativo, compreendendo a 

Educação Física como componente curricular da Educação Básica. 

Na mesma perspectiva, Paula e Linhales (2011) investem em uma pesquisa com 

os professores de Educação Física da EJA da rede municipal de Belo Horizonte-MG, 

descrevendo e analisando as proposições das práticas pedagógicas (planejamento, 

organização, metodologia). Para isso, são feitas entrevistas semiestruturadas, 

concluindo que a docência, nesta modalidade, promove a reinvenção de conteúdos e 

práticas. 

Na busca de estratégias para atuar na Educação Física na EJA a partir do estágio 

supervisionado, Souza, Machado e Gemente (2013) apresentam um relato de 

experiência com os Esportes de Aventura, em que o Slackline é experienciado nas aulas 

de Educação Física escolar na EJA. Através disso, foi possível tratar desse tema 

problematizando os benefícios físicos, questões sociais e midiáticas da prática esportiva 

em questão. 

Mesmo com as dificuldades de espaço, estrutura, material e as descontinuidades 

que caracterizam o público da EJA, Souza, Machado e Gemente (2013) sinalizam que 

foi possível identificar que novas experiências nas aulas de Educação Física motivaram 

os alunos a participarem, abandonando a ideia da impossibilidade de participar das aulas 

devido ao cansaço físico pelo trabalho diário. 
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Na mesma perspectiva de relato de experiência, Pereira, Figueiredo, Castro e 

Oliveira (2013) relatam uma vivência do PIBID/UNEB/Campus XII com o conteúdo 

dança na EJA, que foi desenvolvida a partir de uma perspectiva do multiculturalismo 

nas aulas de Educação Física. 

A intervenção pedagógica desses autores, Pereira, Figueiredo, Castro e Oliveira 

(2013), ocorreu, a priori, com um diagnóstico inicial sobre o entendimento do que é 

Educação Física para os alunos (esportivista, recreativa e biologicista) e as principais 

práticas corporais que permeiam a cultura deles. A posteriori, foram planejadas, 

discutidas e avaliadas constantemente as intervenções. 

Eles, os autores não deixam claro como compreenderam a concepção de 

Educação Física relatada pelos alunos, em que foi apresentada uma recorrência da 

perspectiva biológica nas respostas. Pelos conceitos que as orientações curriculares 

apontam, acreditamos que seja uma demanda voltada para saúde, bem-estar e qualidade 

de vida – conforme apontou o trabalho de Campos e Gomes (2007). 

Nesta proximidade da cultura dos alunos, foram escolhidos dentre os diferentes 

tipos de dança da atualidade o “arrocha” e o “gospel” (devido ao número expressivo de 

alunos evangélicos que pontuaram esta demanda nas aulas, porém, os autores não 

caracterizavam o gênero gospel como uma dança). 

Concluiu-se que a ação apresentada por Pereira, Figueiredo, Castro e Oliveira 

(2013) desmistificou a imagem de algumas danças atuais. Ao se mergulhar na cultura 

dos alunos um elemento da cultura corporal, sobressaiu-se o trato pedagógico crítico, 

que, nas aulas de Educação Física, contribuiu para que os alunos compreendessem a 

própria realidade. A experiência foi ressaltada pelos autores como um momento raro de 

contato com esta modalidade, pois, na realidade dos alunos, a Educação Física não 

existe na EJA. 

Sem se distanciar do componente curricular, Barros, Santos, Oliveira e Braun 

(2013) apresentam uma pesquisa em desenvolvimento que investiga o município de 

Natal-RN, considerando como uma proposta mais adequada ao público da EJA nas 

aulas de Educação Física a Pedagogia do Movimento. Isso a partir da 

interdisciplinaridade, atendendo às demandas encontradas nos resultados da pesquisa 

citada em Santos, Barros e Dias (2011). 

Ao investir em pesquisas que busquem o entendimento da realidade docente, 

Barros, Silva, Santos e Melo (2015) relatam os enfrentamentos de duas pesquisas (2011 
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e 2014) que abordaram o estudo de caso ao investigarem a prática pedagógica dos 

professores de Educação Física da EJA, do sistema de ensino do município de Natal. 

Assim, no período destas pesquisas, a Educação Física na EJA apresentou 

problemáticas semelhantes, como evasão e dificuldades dos professores sistematizarem 

o conhecimento pedagógico. Em contrapartida, identificou-se que as diferentes 

abordagens dos professores contribuem para o fortalecimento da EJA, pois isto se dá a 

partir das experiências pedagógicas cotidianas, que, mesmo pontuais, significam a 

constante problematização dessa modalidade. 

No ano de 2011, esses autores, Barros, Silva, Santos e Melo (2015), 

identificaram duas abordagens: uma voltada para blocos de conteúdos de acordo com os 

PCN e outra para temas de qualidade de vida, saúde, elementos posturais e etc. No ano 

de 2014, percebeu-se um retrocesso no qual os professores participantes trabalharam 

numa perspectiva mais tradicional, predominando os esportes nas atividades, com uma 

justificativa de que os alunos chegavam cansados nas aulas. 

Identificações que convergem para pensarmos nos elementos centrais do 

presente trabalho dissertativo, pois estas diferentes abordagens estão inseridas no nosso 

lócus de pesquisa, tornando ele mais rico e plural, o que nos permite ter um parâmetro 

de como esta realidade tem avançado ao longo dos anos, agora com maior abrangência 

de dados e tempo de pesquisa. 

Neste intento, Costa (2015) sinaliza a precarização e isolamento do trabalho 

docente da Educação Física na EJA ao investigar os docentes da rede municipal, 

estadual e federal em Belém-PA. Ressalta também a ausência de condições de trabalho 

e de formação, auxiliando a prática docente da Educação Física na EJA. 

Numa construção de apontamentos para além da identificação das problemáticas 

que permeiam os arredores da prática pedagógica do professor de Educação Física na 

EJA, Carvalho e Oliveira (2015) apresentam uma pesquisa em andamento que busca 

aproximar os alunos da graduação da prática pedagógica na EJA. Inicialmente, observa-

se, analisa-se e faz-se levantamento bibliográfico para, em um segundo momento, se 

propor uma organização didática da EJA (caderno pedagógico). 

Assim, Carvalho e Oliveira (2015) nos permitem uma reflexão, neste trabalho, 

sobre a organização metodológica da nossa investigação, que trata de compreender a 

realidade dos professores do município de Natal-RN, buscando dar encaminhamentos 

pedagógicos para, noutro momento de investimentos acadêmicos, organizar 
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didaticamente esses apontamentos. Isso porque, levando em consideração a demanda 

deficiente de discussão na graduação, proposições como estas são de valor inestimável. 

Reforça-se que cada vez mais ações deste tipo deveriam ser incentivadas, tendo 

em vista que cada campo de pesquisa deve falar próximo da realidade. Todos os 

referenciais existentes, logo, deveriam corroborar com esta perspectiva de constante 

análise e problematização dos saberes e sua relevância no espaço escolar. 

Assim, estreitando a relação entre universidade e escola, Carvalho e Machado 

(2015) relatam as experiências do ingresso do PIBID da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro na modalidade EJA. Situando o relato em uma escola estadual do município de 

Niterói-RJ, as autoras afirmam que este universo que o PIBID adentrou revelou 

inúmeras singularidades que tornaram o processo de formação inicial de professores, a 

valorização ao magistério e outras demandas atendidas pelo programa um momento 

extremamente produtivo de possibilidades educativas. 

Neste intento, Andrade Júnior (2015) analisa as propostas do município de 

Ipatinga, Montes Carlos (2012) e do Estado de Sergipe (2007). Percebe que a saúde é 

um tema relevante em todas as propostas, apontando contributos para a organização do 

trabalho docente na EJA, não esclarecendo, no entanto, que tipo de abordagem é essa de 

saúde e em que contexto.  

Nesse processo, ampliamos a busca do termo “Educação de Jovens e Adultos” 

para a revista do CBCE, Revista Brasileira das Ciências do Esporte (RBCE), de grande 

impacto na área de Educação Física para obter um parâmetro dos periódicos destes 

debates fomentados ao longo dos CONBRACE. Aproveitando o ensejo, buscamos o 

mesmo termo nos cadernos de Formação do CBCE, e em ambos não encontramos 

nenhuma produção destinada à Educação Física na EJA. 

Percebendo que o Portal de Periódicos da Capes não atendeu a todas as 

demandas da pesquisa (embora tenha nos apresentado diferentes tipos de trabalhos que 

tematizaram o espaço escolar e a EJA), os Anais do Conbrace nos permitiram fomentar 

o debate da Educação Física na EJA por um período relevante desde o ano de 2011.  

Compreendendo as limitações do presente trabalho, optamos por indicar em 

outro momento um aprofundamento das publicações das revistas da área que 

apresentam qualis díspares com esta temática. Com isso, situamos a Revista Corpus et 

Scientia, indexada na área de Educação Física, a qual publicou um trabalho de nossa 

autoria com esta temática. Buscamos o termo “Educação de Jovens e Adultos” e, dessa 

forma, 2 trabalhos surgiram – embora somente um deles tratasse da Educação Física 
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Escolar (de nossa autoria). O outro novamente utilizou o público-alvo desta modalidade 

como amostra para o desenvolvimento de pesquisas. 

Dessa forma, situamos Barros et al. (2014), que tratou de um recorte do relato de 

experiência de um Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido em 2013. Nele, 

tematizou-se a sistematização da Educação Física em uma turma da EJA da Escola 

Estadual Des. Floriano Cavalcanti, no município de Natal-RN, a partir do conteúdo 

lutas. Os autores, com isso, concluíram que existe a possibilidade de efetivar uma 

organização didática sistematizada nas aulas de Educação Física da EJA mesmo com as 

dificuldades que a caracterizam. 

Assim, essas buscas constatam que “[...] há um vazio de discussão e de 

publicação específica sobre a inserção da Educação Física na EJA” (CARVALHO, 

2011a, p. 11). 

Nesse sentido, mesmo com a preocupação de situar o campo dos relatos de 

pesquisa, percebendo a Educação Básica como nossa prioridade, poucos trabalhos 

tematizaram a Educação Física na EJA e a prática pedagógica do professor. Logo, 

destacamos um entrave no propósito de dar um retorno à sociedade e contribuir para a 

qualidade da educação. Nessa tentativa de não distanciar o conhecimento acadêmico da 

Educação Física e o espaço escolar da EJA, encontramos com recorrência Carvalho 

(2009; 2015; 2015) e Santos e Barros (2011; 2013; 2015). 

Desse modo, os relatos de experiências de aulas, em estágios ou do PIBID, 

apesar de poucos, quantitativamente, são extremamente relevantes, pois eles apresentam 

práticas inovadoras qualitativas, que não somente descrevem as dificuldades da EJA 

como a evasão, a legislação, a heterogeneidade e uma abordagem mais tradicional. 

Nosso trabalho, por isso, avança por ser um contributo para a área de Educação 

Física, para a EJA e para o município de Natal, mantendo a coerência dos estudos da 

prática pedagógica e a organização didática com vistas a resguardar um retorno 

significativo para a sociedade. Aqui, relatamos que, mesmo com dificuldades, os 

professores desenvolvem as suas aulas de Educação Física na EJA através de 

experiências significativas. 

Todos os trabalhos que apontamos para discutir a temática destacada tratam do 

direito à educação, reconhecendo a Educação Física enquanto componente curricular da 

Educação Básica na modalidade EJA. Por meio de experiências ricas, investigações e 

proposições diferenciadas, todos afirmaram a necessidade, os avanços e as contribuições 

da Educação Física no currículo da EJA, que materializa o cotidiano escolar 
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experienciado pelo professor e pelo aluno, conforme surge na LDB com base na lei nº 

10.793, de 1º de dezembro de 2003, que modifica o texto: 

 

§ 3º 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 6 (seis) horas; II – maior de 30 (trinta) anos de idade; III 

– que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 

similar, estiver obrigado à prática da educação física[...]VI – que tenha 

prole (BRASIL, 2015, p. 19). 

 

Portanto, discordarmos desta facultatividade na EJA, com base nas experiências 

exitosas já relatadas anteriormente, as quais superaram os estigmas de que as aulas de 

Educação Física “cansam” ou somente devem ser experimentadas pelos alunos aptos, 

corroborando com determinado momento histórico da Educação Física. Momento no 

qual predominava a esportivização, deixando de lado os inaptos para aquela 

determinada prática corporal. 

Assim, esses critérios adotados para o turno noturno realizar atividades nas aulas 

de Educação Física constroem uma representação nacional sobre o que é este 

componente, e isso precisa ser questionado: 

 

[...] atividades físicas (quais? esportes? brincadeiras?) que podem não 

ser apropriadas aos trabalhadores (supõe que eles já fazem muita 

atividade no trabalho e que estas substituem as atividades realizadas 

na Educação Física?), a pessoas de certa idade (qual é a idade 

apropriada para fazer atividade física?), aos que já tiveram filhos 

(ficam muito cansados cuidando dos filhos?) (PEREIRA, 2011, p. 

102). 

 

 Ao nos reportarmos a autoras como Carvalho (2011a), que trata este componente 

como base de oferta de inúmeras oportunidades educativas, a partir da corporeidade, é 

preciso responder esses questionamentos junto aos alunos. 

 É bem verdade que o professor precisa se colocar numa situação didática para 

atender a diferentes contextos em um mesmo espaço escolar, tal como “[...] atividades 

diferentes para cada grupo: esporte e brincadeiras para os mais jovens e atividades 

‘leves’, como caminhada e alongamento para os mais velhos” (PEREIRA, 2011, p. 

104). Contudo, isso não é justificativa para excluir determinados grupos das vivências 

propostas pelas aulas de Educação Física. O que nos fica perceptível é uma construção 

social preconceituosa muito clara em que: 
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A predicação ‘leve’ versus ‘pesado’ está relacionada a antítese 

‘jovem’ versus ‘adulto’[...]o adulto e o idoso precisam de atividades 

leves porque já aguentam um fardo pesado por conta do trabalho, dos 

filhos, do ter que cuidar da casa; já os mais jovens têm uma vida leve, 

alguns ainda não trabalham, só estudam, por isso aguentam atividades 

mais pesadas (Id., p. 104). 

 

 Ainda próximo das ideias de Pereira (2011), o gênero é problematizado nas aulas 

da EJA, afirmando que apesar dos PCN’s colocarem a necessidade de turmas mistas, é 

possível questionar a pertinência desta assertiva. Segundo o autor, desvelando a própria 

prática pedagógica na Educação Física, ele percebeu que há um distanciamento entre os 

diferentes gêneros, por exemplo, as mulheres sempre resistiram às atividades corporais 

e poucas participaram, porém estavam presentes com maior frequência nas aulas 

teóricas ou nos jogos de salão. 

 Nesta relação etária e de gênero, cada qual precisa compreender que tem espaço 

legítimo na escola e nas aulas de Educação Física, oportunizando a todos o direito à 

efetiva participação no espaço escolar. Logo, 

 

Os mais velhos precisam entender porque a Educação Física está na 

escola, quais são os seus conteúdos, que conhecimentos eles adquirem 

nestas aulas e de que forma esta disciplina se relaciona com as outras. 

Com os mais novos, é preciso estimulá-los a experimentar coisas 

novas, sem, no entanto, impor nada, sempre num tom de convite” (Id., 

p. 112). 

 

Com isso, novos paradigmas educacionais podem ser materializados e 

reconfigurados na prática pedagógica do professor. Para tanto, o cuidado deve ser maior 

ao ressignificar a Educação Física na modalidade EJA em comparação com o ensino 

regular. 

 Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(Diversidade e Inclusão) atentam para que os cursos de EJA sejam flexíveis no que se 

refere a currículo, tempo e espaço, para que, além de outras questões, seja “[...] 

valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e 

esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes” 

(BRASIL, 2013, p. 48).  

Dessa forma, percebe-se que a legislação abrange outras expressões em que a 

Educação Física pode ser incluída. Dada a sua inserção curricular na Educação Básica e, 

ao mesmo tempo, sua frequência facultativa para o aluno, portanto, acreditamos que a 

Educação Física necessita ser discutida e compartilhada junto aos demais componentes 



121 
 

no que se refere a espaço e relevância social, devido a sua possibilidade de transcender 

os conhecimentos escolarizados e permear o cotidiano dos alunos. Isso tratando de 

elementos da corporeidade associados ao mundo do trabalho, perspectivando a 

autonomia do aluno no exercício da cidadania – seja por meio da contextualização dos 

hábitos de higiene, no fomento de uma vida ativa, ou dos conteúdos já conhecidos como 

os jogos, a ginástica, as danças, os esportes e as atividades rítmicas, reconhecidas nas 

formas de se expressar corporalmente. 

No âmbito escolar, fica muito claro que os conhecimentos da área da Educação 

Física perpassam questões curriculares, sociais, culturais, históricas e acadêmicas. Do 

ponto de vista do currículo, é preciso, em linhas gerais, responder a indagação “o que 

ensinar nas aulas de Educação Física da EJA?”. 

Em concordância com o que foi tratado, o currículo escolar deve falar a 

linguagem dos alunos em comum acordo com o professor, no instante em que nossa 

indagação é repensada para “como ensinar? De que forma? Por quê? Em que 

momento?”. Nesse sentido, a Educação Física media processos e percebe as diversas 

aprendizagens não controladas pela sala de aula, inclusive o currículo oculto, 

fortalecidas pela legitimidade da prática pedagógica, o que concretiza uma EJA repleta 

de sentidos. 

Do ponto de vista didático, as legislações, os recursos e o espaço físico da escola 

são fatores complementares. O determinante do processo é o trato pedagógico que este 

professor vai estabelecer com os alunos em determinado contexto. Assim, mesmo sendo 

facultativa, a frequência dos alunos nas aulas de Educação Física se faz com oferta 

obrigatória – e, mais do que isso, deve ser atrativa ao público a que deseja atender. 

De maneira simples, vale ressaltar, não estamos colocando as aulas de Educação 

Física enquanto moeda de troca entre alunos e professores. Só estamos esclarecendo que 

todas as orientações apontadas, junto às leis apresentadas, não possuem significância se 

a prática pedagógica do professor não for visceral. Logo, ela precisa revelar a cultura de 

movimento daquela localidade, buscando as estratégias mais adequadas para estabelecer 

o ponto de equilíbrio desta mediação entre ensino e aprendizado. 

Brasil (2002b), assim, traça um caminho para a Educação Física na EJA, com 

base na cultura corporal de movimento, uma matriz teórica que abarca as práticas 

corporais já conhecidas e sistematizadas, como os jogos, os esportes, as lutas e as 

ginásticas, dando ênfase ao aprendizado de uma cultura já estabelecida na sociedade de 

modo organizado. 
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Ao fazermos um contraponto com este aspecto, preferimos colocar em evidência 

os desejos, anseios, potencialidades que os alunos apresentam na sala de aula da EJA. 

Tudo isso levando em consideração a sua subjetividade, tal como no gesto que expressa 

a intencionalidade do indivíduo. Declaramos, por isso, uma outra opção teórica que 

sustenta nossas reflexões acerca da Educação Física na EJA, tendo em vista que os 

sujeitos da EJA revelam saberes tecidos no cotidiano, difundidos, ressignificados e 

compartilhados de acordo com o modo de vida característico de cada contexto que eles 

podem habitar, participando, assim, de processos educativos – seja dentro da escola ou 

não. Situações que são registradas corporalmente e percebidas na sensibilidade de 

reconhecer este indivíduo como produtor de conhecimento e não somente aprendiz, 

função que é designada ao professor de Educação Física como uma potencialidade para 

novos conhecimentos registrados no próprio sujeito.  

 Isto se dará com base na Cultura de movimento, pois ela é revelada na:  

 

[...]expressão corporal gerando diferentes formas do se-movimentar 

que vão construir o acervo da cultura de movimento, numa relação de 

dependência indissociável e, principalmente, por considerar o fato de 

agregar a inseparabilidade entre corpo e movimento, bem como pela 

perspectiva de abrir outras possibilidades de análises, estudos e 

intervenções pedagógicas, tendo-se o corpo como eixo norteador do 

debate (MELO, 2006, p. 129). 

 

Dessa forma, o corpo delimita o direcionamento das ações pedagógicas, pois 

“[...] o conceito de cultura de movimento refere-se às relações existentes entre essas 

formas de se movimentar e a compreensão de corpo de uma determinada sociedade, 

comunidade, de uma cultura” (MENDES; NÓBREGA, 2009, p.2). 

O componente curricular do qual tratamos nesta discussão percebe o aluno como 

um sujeito que carrega registros resultantes das ações em seu cotidiano profissional, de 

suas relações em comunidade, com a cultura local, com a escola e todos os espaços 

possíveis de aprendizado. Isso é mais do que reproduzir processos estereotipados, 

técnicos e distantes dos alunos. 

Nessa recorrência, de acordo com Mendes e Nóbrega (2009), o corpo possui 

certa historicidade, que vai sendo enriquecida de acordo com as experiências de vida de 

cada indivíduo. O corpo humano, nesse sentido, vai tomando cada vez mais sua 

originalidade na medida em que interage com o entorno. 

Reforçando este aprendizado, os saberes da informalidade escolar ganham uma 

representação que transcende o que já está estabelecido no currículo ou na organização 
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didática do professor, permeando o modo de ser do aluno, de agir e intervir na 

sociedade, por meio da expressividade, do gesto e outras formas de educar-se ao longo 

da vida. 

Ao nos reportarmos a Natal (2008a; 2008b), percebemos que os RCEJA do 

município de Natal-RN não definem uma matriz teórica clara porque abarcam outros 

conceitos sem delimitar o caminho teórico que o professor deve seguir, ampliando o 

aporte teórico que pode ser utilizado no planejamento diário. 

O sistema municipal de ensino de Natal apresenta coerência com as orientações 

curriculares do MEC para o 2º segmento, logo, define os mesmos objetivos da proposta 

nacional pautada em Brasil (2002): “Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios 

advindos da cultura corporal de movimento” (NATAL, 2008b, p. 78). 

Entretanto, no que se refere às bases epistemológicas da Educação Física, tão 

problematizadas, mesmo definindo a cultura corporal de movimento, os RCEJA 

(NATAL, 2008a; 2008b) pontuam em seus conteúdos o Coletivo de autores (1992) e, 

consequentemente, a cultura corporal como subsídios para alcançar os objetivos da 

Educação Física na EJA. Eles apresentam um leque de possibilidades para o professor, e 

uma indefinição de qual deve ser seguida. 

Nesse processo, ancoramo-nos no conceito de cultura de movimento, o qual 

define que o indivíduo, ao se movimentar em diálogo com o ambiente, produz novos 

aprendizados, pois:  

 

A cultura de movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza e 

cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo 

construído e reconstruído ao longo de nossas vidas e da história. Um 

conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo 

e é revelada no movimento que é gesto, abarcando os aspectos 

bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações 

de jogos, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as 

diversas maneiras como o ser humano faz uso do ser corpo, ou seja, 

como cria e vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que 

permite a compreensão do mundo por meio do corpo em movimento 

no ambiente, cultura e história. A linguagem sensível é revelada pela 

movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da 

comunidade. Somos capazes de criar e recriar, e, ao mesmo tempo em 

que nos expressamos, conseguimos nos comunicar (MENDES; 

NÓBREGA, 2009, p. 6). 

 

Portanto, percebemos como potencial para a Educação Física o trato da cultura 

de movimento no espaço escolar, sobretudo na EJA, por ser um campo que necessita de 
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sensibilidade no planejamento curricular em prol de objetivos específicos daquela 

determinada cultura de movimento, indo além do que já está sistematizado no currículo. 

Refere-se também à individualidade e aos desafios diários de uma realidade 

educacional perceber o educando e sua complexidade peculiar, permitindo que ele 

aprenda novos conceitos num ambiente plural, autônomo e envolto de processos de 

aprendizado cotidianos. Contexto que se faz plural, dinâmico, intergeracional, político e 

social, revelando a essência da EJA.  

Assim, tratar desses elementos característicos da EJA por meio da Educação 

Física é dar identidade específica a este componente curricular nesta modalidade, ou 

seja, apropriar-se de todas estas problematizações a partir da cultura de movimento para 

promover um aprendizado contínuo e permanente que não apresente demérito aos 

saberes vivenciados no espaço extraescolar. 

Partindo do pressuposto de que uma mudança de prática pedagógica não é uma 

tarefa simples, é preciso mobilizar a área para tratar da inclusão, do reparo a um bem 

negado, o direito à educação, produzindo uma sociedade mais igualitária, que tenha 

autonomia ao longo de toda a vida. Isso permite que semelhante reflexão esteja presente 

nos processos de aprendizado diário, constantemente. 

Neste caminho, concretiza-se a conquista da independência destes sujeitos em 

processo de escolarização, em que a Educação física se refaz nas compreensões de 

corpo, de sujeito no mundo, na percepção da imagem de si e do outro frente à sociedade 

desenfreada da lógica produtiva que nos rodeia. 

Aproximando-se também dos impactos causados pelos diversos usos do corpo 

em qualquer faixa etária, podem-se discutir desde funções básicas – como higiene e 

cuidados pessoais – até a prática de atividades físicas, a alimentação e as práticas 

corporais possíveis no ambiente de educação formal ou no momento de lazer. 

O diálogo com a mídia e a desmistificação de estereótipos e valores deturpados 

que estão presentes nela, principalmente, sobre a ótica do reconhecer-se como sujeito 

que no exercício de seus direitos políticos, sociais e civis para reivindicar melhorias e 

novos espaços de produção de cultura. Ou seja, o cotidiano dos alunos é parte 

fundamental dessa aproximação entre EJA e realidade escolar, consequentemente, os 

discursos midiáticos produzidos na sociedade como, por exemplo, o padrão de corpo 

“belo” podem ser levados para o debate em sala de aula 
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As práticas corporais já sistematizadas também aparecem, demarcando outro 

ponto importante: a “juvenilização” nas salas de aula, os esportes, os jogos e as lutas 

com uma tendência mais próxima do ensino fundamental de 9 anos da educação básica. 

Já as ginásticas parecem convergir para outro caminho, atrelado às discussões do 

corpo e de sua conscientização, em que as técnicas de relaxamento ganham espaço, os 

métodos alternativos de ensino, o alongamento, a respiração, o caminhar com uma outra 

lógica de tratamento. 

Nesta completude, a Educação Física na EJA é dotada de muitos sentidos, tal 

como a retomada dos estudos e as dificuldades de se sentir parte deste processo e 

legitimar-se como aluno. Alguns destes sentidos, inclusive, invadem profundamente a 

subjetividade de cada aluno, que necessita ser alimentado pelo caráter motivacional 

deste componente curricular. Este que age nas dúvidas e incertezas dos alunos que 

seguem a se evadir naturalmente para o mundo do trabalho e conseguem expressar suas 

angústias, medos, potencialidades e decisões não somente pela leitura e escrita, bem 

como por meio de outras linguagens – como a corporal. 

 No que diz respeito a este processo com tantos significados, Carvalho (2009) 

indica que os sentidos do aprendizado são modificados conforme a escola interpreta e 

intermedia. Logo, ela não deve alimentar uma postura “distorcida” quando, por 

exemplo, prefere incentivar o decorar e a repetição sem o devido tratamento crítico.  

Para superar isto, repensar o corpo no espaço escolar é fundamental, junto à 

prática pedagógica do professor de Educação física na EJA: 

 

[...] a imobilidade e o silêncio como postura ideal de aluno no 

processo ensino-aprendizagem; a ênfase na exigência dos movimentos 

específicos das modalidades esportivas, através da educação física, 

objetivando o máximo rendimento atlético. Significa, também, 

questionarmos os conhecimentos selecionados e privilegiados em 

nossos planejamentos; as maneiras como os associamos às 

experiências da vida cotidiana e sua relação com o conhecimento 

científico; as formas como as linguagens corporais são percebidas e 

valorizadas (CARVALHO, 2009, p. 6). 

 

O trato pedagógico na EJA deve partir da intencionalidade, do modo de agir de 

cada corpo que ali permanece. Assim, o modelo esportivista pragmático por si só não 

tem espaço de diálogo com estes corpos.  

Isso ocorre quando a Educação Física se molda, adaptando os seus 

conhecimentos para que eles possam se tornar potenciais de desinibição, estímulo à 

autonomia, socialização. Além de promover a aprendizagem, o intelecto, devem, acima 
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de tudo, perceber o corpo daqueles educandos como um emaranhado ausente de 

segmentos divisíveis. Ao primar pela não-dicotomia, os alunos podem corresponder às 

expectativas dos objetivos da Educação Física na EJA ou até mesmo transcendê-los, 

agindo na sociedade.  

Logo, engessar o ensino nos modelos tradicionalmente históricos revelaria que 

“[...] a linguagem corporal dos sujeitos é emudecida, numa cultura de repressão ao 

movimento e tentativa de adestramento das emoções e dos conhecimentos não formais” 

(SIMÃO; OLIVEIRA, 2014, p. 2), deixando de lado os saberes dos indivíduos (jovens, 

adolescentes, adultos ou idosos) que participam de um universo extraescolar rico de 

aprendizado, pois estar em um mundo que indaga, sugere e cria incentiva o engajamento 

e, cotidianamente, desafia o ser a se lançar em novas problemáticas, percebendo suas 

próprias limitações, com a finalidade de superá-las e consolidar processos de 

aprendizado. A isto chamamos de oportunidades educativas. Estas que Carvalho (2009) 

ressalta como sendo o papel da Educação Física de proporcionar nesta modalidade EJA, 

sabendo que um olhar sensível para este processo delimita que: 

 

O movimento e a expressão corporal pode potencializar o contexto 

heterogêneo e complexo da EJA, no qual as práticas corporais, lúdicas 

e de lazer, como linguagem e patrimônio sócio-cultural, inserem-se  

em um conjunto de múltiplas oportunidades educativas. Com este 

sentido, os processos educacionais fazem parte de políticas de 

educação facilitadoras de propostas curriculares potencializadoras dos 

saberes dos cotidianos como integrantes da socialização e 

aprendizagens dos diversos alunos (CARVALHO, 2009, p. 7). 

 

  O currículo que revela isso demonstra que a Educação Física, de fato, se 

preocupa com o indivíduo em sua totalidade. Este pensamento se materializa em Brasil 

(2002), que defende a inclusão deste componente na EJA por defini-la como o acesso à 

cultura corporal de movimento77. Para além de apontar o rumo epistemológico das ações 

pedagógicas, caracterizam-se vivências, valores de um cidadão em pleno exercício de 

seus direitos, atuando em coletivo no espaço escolar. 

Nesse contexto, é importante analisar que no diálogo entre “[...] cotidiano (micro 

espaço) e sociedade (macro espaço), os espaços públicos podem se constituir como 

lugares possíveis da atitude ética como expressão de corporeidade e da criação de 

formas coletivas e partilhada [...]” (CARVALHO, 2009, p. 13). 

                                                           
77 Apesar de definirmos nossa opção teórica pela cultura de movimento, não negligenciamos em nosso 

debate pontos de vista diferentes, em que a Educação Física na EJA se apresenta por meio de outros 

autores, relatos de experiências didáticas, documentos nacionais e diretrizes municipais de Natal-RN. 
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Logo, a Educação Física tem seu valor curricular equiparado com as demais, 

fazendo uso, entretanto, de outras linguagens – tal como o movimento – para 

estabelecer um canal de comunicação entre professor, aluno e o universo escolar. Na 

descoberta de inúmeras corporeidades existentes nos registros corporais destes 

aprendentes, a Educação Física pode permitir o acesso a outras questões cotidianas. 

Esse percurso implica “[...] promover a saúde, utilizar criativamente o tempo de 

lazer e expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de convivência” (BRASIL, 

2002a, p. 193). Não se resume somente aos blocos de conteúdos propostos pelos 

referenciais, mas, sim, necessita de uma gama de valores e atitudes que estão no 

contexto educativo. 

Logo, tecer reflexões diante de uma educação que se aproprie da cultura é 

permitir que um componente curricular como a Educação Física, por exemplo, se 

constitua num “instrumento de inserção social, de exercício da cidadania e de melhoria 

da qualidade de vida” (Id., p. 193). 

Ao incentivar o aspecto qualitativo e a promoção da saúde, constata-se uma 

recorrente preocupação do governo federal com o modo de vida da atual sociedade. 

Como se pudéssemos retomar uma cultura de massificar as práticas corporais, hoje, a 

EJA também está imersa nesta problematização, definindo o que é qualidade de vida e 

como alcançá-la, trazendo questões para dentro da sala de aula. 

O diagnóstico nacional do esporte (DIESPORTE)78, publicado no ano de 2015 

revela o perfil da população brasileira, no que se refere ao sedentarismo, prática de 

atividades físicas e esportivas. Levando em consideração que essa é uma preocupação 

prevista para a Educação Física na EJA, sobretudo em Brasil (2002b), vamos tecer 

alguns comentários: 

 

As inovações tecnológicas e o conforto moderno criaram novas 

formas de socialização, com implicações para a vida de todo jovem e 

adulto, tanto na esfera do trabalho como do lazer. Muitas pessoas – 

crianças, jovens ou adultos – vêm substituindo a atividade pela 

passividade. Com isso, correm o risco de se tornarem ociosas; as 

consequências imediatas são uma diminuição do trabalho corporal, 

advindo do sedentarismo, e o aparecimento de males típicos da 

                                                           
78 Objetivo do DIESPORTE é incluir o esporte e a atividade física no cotidiano dos brasileiros, 

contribuindo para uma formação integral. A partir destes dados e parâmetros, poderá fazer apontamentos 

para aperfeiçoar políticas públicas nesta área social. Tendo isto como um legado dos megaeventos 

esportivos que estão acontecendo no país, traçou o perfil da população brasileira do ano de 2013. Neste 

ocorreu a coleta de dados a 8.902 entrevistados, por meio de uma amostra probabilística estratificada, 

entre a faixa etária de 14 a 75 anos. Disponível em: http://www.esporte.gov.br/diesporte.  

http://www.esporte.gov.br/diesporte
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sociedade contemporânea, como obesidade, elevada incidência de 

problemas posturais e doenças hipocinéticas (BRASIL, 2002b, p.194). 

  

Um recorte dos dados nos demonstra que 45,9% dos brasileiros são sedentários. 

Destes, destacam-se a faixa etária de 15 a 19 anos (32,7%); 20 a 24 anos (38,1%) e 65 a 

74 anos (64,4%), conforme apresentado no Gráfico 1. O sedentarismo, com isso, parece 

ser algo preocupante, que podemos supor como justifica para a inserção do elemento 

qualidade de vida, por meio da Educação Física escolar, na EJA: 

 

Gráfico 1- Sedentarismo por faixa etária 

 

  

Fonte: DIESPORTE, 2015, p. 10 

 

Denota-se que os jovens e adultos brasileiros, ao longo da vida, estão se 

tornando sedentários por vários fatores. A pesquisa aferiu alguns deles, tais como o 

mercado de trabalho, que contribui para que 90% dos brasileiros tenham abandonado as 

práticas esportivas até os 34 anos no ano de 2013. 

De acordo com a pesquisa, as pessoas afirmaram ter consciência dos riscos dessa 

atitude para sua própria saúde. Entretanto, justificam não ter tempo para práticas 

corporais ou não se esforçam para tal ação. 

Os motivos do abandono foram os mais diversos e aproximam este componente 

curricular das problemáticas da EJA, descrevendo um perfil recorrente para o abandono 

do espaço escolar. Afirmamos isso dado que 69,8 % dos entrevistados declararam falta 

de tempo por estudos, família ou trabalho. Os outros quase 30% revelaram problemas 

de saúde, desmotivação, cansaço, preguiça, falta de instalações, motivos econômicos e 

socialização (conforme Gráfico 2). 



129 
 

É importante justificarmos o uso dessa referência ao situar a EJA, pois não 

acreditamos que somente aqueles que não praticam atividades esportivas são 

sedentários. Percebendo o mundo do trabalho, identificamos que jovens, adultos e 

idosos podem ter um estilo de vida ativo sem ter praticado esporte a vida inteira, 

somente em seu cotidiano com as práticas corporais não sistematizadas, os esforços 

físicos constantes e etc. 

 

Gráfico 2- Motivo de abandono  

 

Fonte: DIESPORTE, 2015, p. 12. 

 

Dessa forma, os índices aos quais nos referimos relacionam-se com outras 

variáveis, tal como o nível de instrução dos pesquisados. Ao ser discutido, verificou-se 

que os níveis de sedentarismo resultam da seguinte relação: menor o nível de 

escolaridade, maior a incidência de sedentarismo. Ou seja, há uma proporcionalidade 

(Ver tabela 279). Fator que revela entraves na autonomia destes indivíduos da EJA 

quanto à prática de atividades físicas, contradizendo o que se espera da Educação Física 

na EJA. Na visão do Ministério da Educação: 

 

[...] a escola de maneira geral e a Educação Física em particular 

podem colaborar, na medida em que mostram para os alunos os 

benefícios da prática regular de atividade física e constroem 

metodologias de ensino que propiciam a experimentação de atividades 

prazerosas, de tal modo que eles desejem continuá-las também fora da 

                                                           
79:http://www.esporte.gov.br/diesporte/images/graficos/anexo_183_Nivel_do_praticante_Escolaridade.jp

g. Acesso em 24 jan. 2016. 

http://www.esporte.gov.br/diesporte/images/graficos/anexo_183_Nivel_do_praticante_Escolaridade.jpg
http://www.esporte.gov.br/diesporte/images/graficos/anexo_183_Nivel_do_praticante_Escolaridade.jpg
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escola. Assim, espera-se que os alunos de EJA sejam capazes de 

assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas e estejam 

conscientes da sua importância (Id.) 

 

Repensando essas práticas que fomentam a organização didática do professor, 

diante de tal debate, problematizaremos o papel da Educação Física ao tencionar uma 

vida ativa consolidada fora do espaço escolar. 

 

Tabela 280- Nível do praticante, por escolaridade 

 

Fonte: DIESPORTE, 2015. 

 

Dessa maneira, a Educação Física não pode se eximir de sua participação no 

fomento às vivências que trazem contributos para conscientização corporal destes 

indivíduos e, consequentemente, mudanças em vários aspectos ao longo do processo de 

aprendizado – inclusive da qualidade de vida, além da compreensão da dimensão do 

lazer, pois: 

 

[...] embora as atividades de lazer não se limitem as atividades físicas, 

tais práticas sociais ocupam papel de destaque no lazer da população, 

seja enquanto espetáculo ou de uso constante. Considerando que os 

aluno das EJA, em sua maioria, trabalham, o lazer fica resumido aos 

fins de semana, quando ocorrem. Assim, nossas aulas podem ser 

momentos para estimular nossos alunos a utilizarem a prática de 

atividades físicas como parte de seus momentos de lazer (LIMA et al., 

2011, p. 46). 

 

Todavia, este componente curricular não pode ser declarado como o único 

responsável por tal atitude. As políticas públicas, os demais componentes curriculares e 

o próprio currículo da escola devem convergir para pensar na melhoria da qualidade de 

vida de seus educandos. “Ou seja, não é de responsabilidade exclusiva dos professores 

de Educação Física problematizar as questões corporais” (CARVALHO, 2011b, p. 86). 

                                                           
80 (Fonte: DIESPORTE, 2015, Anexo 183). 
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Assim, Carvalho (2011b) é mais incisiva neste aspecto direcionado para as 

discussões de corpo na educação, afirmando que o componente curricular – Educação 

Física, por exemplo – nos permite revisitar o que constituímos de corporeidade. Porém, 

atribuir novos sentidos a essas corporeidades, na trajetória escolar, é uma tarefa 

coletiva, pois interfere em diversos processos e aspectos relevantes da sociedade. 

Neste instante, delimitamos mais um desafio para a inserção da Educação Física 

na EJA. Além do direito à educação como luta travada historicamente, apontamos o 

direito às práticas corporais das mais diversas, ao longo de toda a vida, constituindo um 

indivíduo ativo. 

Perspectivando o engajamento da escola neste momento desafiador, retomamos 

os dados do DIESPORTE (2015), que possibilitam discutir que 28,5% da população 

pratica atividades físicas81, e 25,6% pratica esportes. Os homens, em sua maioria, 

declaram praticar esportes. Já a maior parte das mulheres declara praticar atividades 

físicas. A pesquisa ainda afirma que a prática esportiva de 48% dos entrevistados foi 

iniciada na escola ou na universidade, com a orientação do professor.  

Apresentadas essas problemáticas, retomamos o que se espera da Educação 

Física na EJA, por meio de sua inserção curricular na escola em meio a outras tensões. 

Para tanto, Valente e Machado (2011) sugerem a possibilidade de atuação na EJA por 

meio de temas geradores e projetos de trabalho, entendendo a lógica como desafiadora 

para aluno e professor se tornarem sujeitos de sua própria história. 

A partir das experiências destas autoras na participação da elaboração da 

proposta do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) do Rio de Janeiro, elas 

chegaram à conclusão de que a inclusão da Educação Física na matriz curricular, em 

diálogo com os demais componentes, permitiu inúmeras vivências para aqueles sujeitos, 

diante do trato de uma linguagem corporal: 

 

A linguagem do corpo, sem pré-conceitos, sem medos, com prazer e 

superação pode ser uma realidade nos diferentes espaços ocupados 

pelos alunos da Educação de jovens e Adultos. O encontro do corpo, 

da inteligência, do afeto. Encontro capitaneado de maneira competente 

e amorosa por professores de Educação Física. Profissionais 

                                                           
81 A metodologia da pesquisa permitiu que o entrevistado declarasse livremente a natureza da prática, se 

esporte ou atividade física. Há um intenso debate acadêmico a respeito do assunto. Definições aceitas 

descrevem atividade física como a prática vinculada à promoção da saúde e elevação da qualidade de 

vida. Já o esporte, segundo descrição aceita no Conselho Europeu do Esporte, define-se pelas formas de 

atividade corporal que, através de participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou melhorar a 

condição física e o bem-estar mental, constituindo relações sociais ou a obtenção de resultados em 

competições de todos os níveis (European Sport Charter, 1992 apud DIESPORTE, 2015, p. 15). 



132 
 

inacabados, disponíveis para olhar o outro. Olhar o outro jovem e 

perceber suas necessidades e desejos. Olhar o outro adulto e perceber 

suas necessidades e desejos. Olhar o outro idoso e perceber suas 

necessidades e desejos. Olhar para todos e para cada um. E tê-los 

todos juntos, numa quadra, numa sala de aula, numa rua. Trabalhar 

com as riquezas do encontro de gerações que têm olhares tão 

diferentes para com o seu corpo e para com o corpo do outro. E que 

hoje, na Educação de Jovens e Adultos. Encontraram espaço e tempo 

para pensar que além de uma cabeça que pensa, todos temos um corpo 

e um coração que sentem (VALENTE; MACHADO, 2011, p. 32). 

 

Notadamente, a expressão corporal surge como ponto de partida de qualquer 

ação da Educação Física, que, no contexto destes autores, atua de modo compartilhado 

com as demais áreas do conhecimento, com os saberes articulados por esses alunos e 

sua forma de se reconhecer no mundo. No PEJA,  

 

[...] a educação física, como prática pedagógica, aborda/tematiza o 

conhecimento da área denominada ‘Cultura corporal’, a qual se 

materializa através da contextualização (teórico e prática) dos jogos, 

das ginásticas, das danças, das lutas, da forma esportivizada que estas 

atividades assumem, assim como pela ludicidade e prazer que o 

trabalho corporal propicia (jogos e brincadeiras) (LIMA et al., 2011, 

p. 38). 

 

Não distante das propostas que apresentamos (nacionais e municipais) com forte 

tendência ao direcionamento dado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o 

PEJA também segue um delineamento parecido, embora demonstre uma profunda 

afinidade com a linguagem corporal. 

Situada na organização curricular, ao longo deste trabalho, os autores do PEJA, 

propõem um aparato metodológico para os professores atuarem da melhor forma na sua 

prática pedagógica, demonstrando que, por meio de ações com estas características 

citadas pelo PEJA, há a necessidade da consolidação de um direito igualitário entre os 

saberes escolares, para que esta área do conhecimento (Educação Física) não fique à 

margem de uma modalidade da educação básica que já foi deixada à margem por tantas 

vezes na história do Brasil. Isso porque as práticas de que tratam a proposta envolvem 

“[...] significados da sociedade que os cria e mantêm- ou seja, estão caracterizadas 

enquanto uma produção humana, ao longo da sua história e, portanto, cultural. Esta 

produção [...] é organizada e valorizada de acordo com o tipo de sociedade em que se 

constitui” (Id., p. 38). 

A partir da identificação dos preceitos envoltos por aquele nicho cultural, os 

autores da proposta passaram a identificar valores e normas técnicas que seriam 
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passíveis de um processo de sistematização, percorrendo o caminho dos conhecimentos 

do aluno até a escola e o percurso inverso também, da escola até o aluno. 

Como eixos norteadores para a Educação Física na EJA, aparecem a Diversidade 

(etnia, idade, gênero e sexualidade), o Meio-ambiente, a Saúde, o Lazer e a Mídia que 

desembocam nos seguintes conteúdos: Conhecimentos sobre o Corpo, Jogos e 

Brincadeiras, Ginásticas, Atividades Rítmicas e Expressivas, Esportes e Lutas (Id.). 

A partir dessa organização, podemos discutir esses conteúdos como muito 

próximos das demais propostas, e os eixos norteadores como elementos que instigam a 

reflexão dentro da EJA e, em especial, na Educação Física.  

Destacando a expressão corporal como elemento-chave, os autores que 

organizaram o PEJA buscaram “[...]contribuir com o estudo das experiências e das 

corporeidades em diferentes formas (não só a competitiva, mas a expressiva, a lúdica, 

etc), problematizar o elemento curricular Educação Física no conjunto da organização 

escolar[...]” (Id., p. 53), ofertando possibilidades educativas. 

Pensar a intergeracionalidade na EJA, os discursos midiáticos, a saúde e a 

qualidade de vida, a inclusão, a diversidade e outros apontamentos que a Educação 

Física se coloca a sistematizar na escola é, de fato, descrever uma agenda positiva para 

o educador que nela atua. 

Reunindo esses temas de debate, percebemos que o corpo é um eixo central de 

todos eles, reforçando uma educação corporal. Precisamos discuti-lo como elemento 

que transversaliza a EJA em todos os componentes. Aqui, a Educação Física emerge e 

nos toma como leitores de suas potencialidades. 

 Neste caminho, Rabello (2011, p.66) vai resgatar mais uma discussão neste 

ensejo: a sala de aula intergeracional com a qual o professor se depara. Demonstra que, 

nesta relação heterogênea, é possível o jovem e o idoso refletirem juntos sobre o 

envelhecimento humano, pois, “nas práticas apreendidas e aprendidas com alunos de 

idades diferentes, o saber que se valoriza na ação educativa é a experiência de vida”. 

 Uma das grandes dificuldades dos professores se revela no ato de direcionar uma 

prática pedagógica para diferentes faixas etárias. Os alunos mais jovens, muitas vezes 

provindos da educação básica pelo insucesso escolar, desejam práticas corporais mais 

intensas e que tenham saudosa relação com as vivências recentes de uma educação 

física escolarizada no ensino regular. 

 Dessa maneira, a Educação Física escolar, mesmo após o surgimento de um novo 

paradigma educativo pós década de 1980, ainda tem resquícios de um modelo 
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esportivista, excludente, que seleciona os aptos à prática esportiva e abandona os que 

não podem se destinar a ela. 

Precisando dialogar com a EJA também a partir de outro perfil de aluno, tal 

como os adultos, os jovens e idosos que tiveram sua vida escolar cerceada por algum 

motivo, distanciando-se de um espaço que deveria ser cenário de parte de sua vida por 

direito. Ao retornarem, recomeçam um processo de institucionalização que pode incluir 

uma Educação Física nunca vivenciada, marcada por recordações negativas ou que 

cause expectativas de novas perspectivas. 

 Com respeito e organização, o trabalho pedagógico, assim, pode ser mediado na 

heterogeneidade. Não é tarefa fácil, porém. As experiências precisam ser resgatadas e 

compartilhadas com os saberes escolares. 

 Certas situações como essas tornam a Educação Física seio de empoderamento 

dos sujeitos, pois, na sociedade, a prática corporal com que você se envolve define, 

equivocadamente, alguns critérios de adesão, com vistas à discriminação – tal como o 

gênero, a sexualidade, a classe econômica e a idade. Essas condições para participar 

ativamente de práticas corporais, dentre outras, contribuem para o “encouraçamento” 

dos sujeitos, que podem se prender em “amarras”, tornando-se sujeitos que reforçam 

uma visão preconceituosa de se expressar no mundo. 

 Pelo emaranhado de complexidades também passam a questões midiatizadas no 

trato de um corpo belo e idealizado, o qual se torna modelo de perfeição nem sempre 

perseguido, mas presente na sociedade. Com isso, é importante romper com uma visão 

linear e maçante, contextualizando novamente a pluralidade no ato de ser um corpo em 

movimento em meio a um ambiente que se reconfigura a todo instante devido à 

globalização. 

 Assim, as aulas de Educação Física seriam espaços muito ricos de elementos com 

potencial de desenvolver a autonomia dos alunos, reconhecendo que “[...] por meio de 

suas próprias histórias de vidas é possível recriar sentidos, afetos e reelaborar, em 

contextos de diálogo, experiências e saberes socialmente adquiridos” (CARRANO; 

COSTA, 2011, p. 77). 

 Logo, a Educação Física na EJA faz parte de um processo de conquistas, nas quais 

o aluno pode se expressar vivenciando algo que é extremamente importante no 

cotidiano, nas relações afetivas registradas corporalmente, no mundo do trabalho, no 

lazer, na família ou em qualquer espaço em que ele se encontre. Para tanto, é preciso 

uma leitura desenvolvida metodologicamente, na qual o professor medeie o 
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transversalizar destas questões com o conhecimento próprio dos saberes 

contextualizados. 

 Neste intento, Carvalho (2011b) acredita que Paulo Ghiraldelli Jr. (1988), 

Carmem Soares (1994), João Paulo Medina (1994) e Lino Castelani Filho (1988) são 

autores que ajudam na compreensão do corpo escolarizado e suas diferentes expressões 

de movimento neste espaço, que ela define como sendo três concepções principais de 

corpo: 

 

[...] a- negação do corpo e do movimento: o corpo passivo, 

disciplinado, obediente, quieto, calado, traça o perfil ideal de aluno e 

de processo educacional; b- visão funcionalista (propedêutica) de 

educação- aqui, a função aceitável de movimento contém a ideia de 

‘prontidão’, principalmente no processo de alfabetização e; c- 

educação motora para o esporte- neste sentido, para muitos, educação 

física torna-se sinônimo de esporte (CARVALHO, 2011b, p. 92). 

 

 Mesmo com tantos debates, ainda persiste uma Educação Física que cuida do 

corpo e mente para seus escolares. Isso acaba por negligenciar a historicidade dos 

alunos quando enaltece a técnica e o resultado em detrimento do processo em que se 

constituem os saberes. Estes que permanecem compartilhados na escola a partir de 

diferentes proposições que pensam o corpo na Educação Física na EJA e de como 

sistematizar as diferentes manifestações da cultura de movimento no lócus educativo 

formalizado. 

 Para justificar a importância de tratar do corpo de modo tão enfático na Educação 

Física, sobretudo na EJA, ancoramo-nos em Medina (1993), que apresenta o 

entendimento de que somos um corpo e não que o temos simplesmente.  

 Neste caminho, “[...] devemos buscar razões para justificar uma expressão 

legítima do homem, através das manifestações do seu pensamento, do seu sentimento 

e do seu movimento. Entre estes três aspectos ainda tem prevalecido em nossa cultura a 

ênfase sobre o pensamento” (MEDINA, 1993, p. 12, grifo do autor). 

 A opção, nesta discussão, de autores como Carvalho (2011b) é justificável por 

pensar em uma Educação Física na EJA que legitime o indivíduo se reconhecendo 

enquanto corpo, de modo total, através de inúmeras corporeidades existentes, dando 

margem para a consolidação do próprio componente curricular na escola. 

 Sendo coerente com a assertiva anterior, o ensino funcionalista, o letramento, os 

conhecimentos específicos devem ser permeados por uma organização flexível e 

sensível nas construções trazidas por aqueles sujeitos. Contudo, a compreensão dos 
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agentes envolvidos na dinamização deste diálogo entre espaço formal e não-formal pode 

vir carregada de equívocos sociais quanto ao que se define conceitualmente como corpo 

ou corporeidade. 

 Quanto à superação desses equívocos, apesar de ser um trabalho cooperativo em 

que o currículo escolar deve reconhecer as lacunas de nossa cultura, “o problema do 

corpo em nossa sociedade tem que ser repensado, e esta é uma tarefa urgente dos 

profissionais ligados à área da Educação Física” (Id., p. 12). 

 Nesse ponto, encontramos mais uma ação de muitas direcionadas ao professor ao 

tentar edificar um caminho para o empoderamento desses sujeitos, marginalizados por 

não percorrerem a educação básica no período regular. Os conceitos tratados neste 

tópico possuem, assim, direta relação com a prática pedagógica cotidiana do professor. 

 Ao se deparar com uma atividade que exija movimento intenso ou mais tranquilo, 

com gasto calórico exacerbado, para executar uma leitura corporal, ou no debate de 

doenças, do tocar, da expressão, e de qualquer outra ação pedagógica na EJA existem 

corpos que dialogam. Cabe ao professor buscar a melhor estratégia para que isso ocorra 

sem malefícios. 

 Segundo Ojeda (2011), responder a questionamentos que traçam o perfil dos 

alunos – tal como suas percepções de corpo, como se envolvem na prática pedagógica, 

nas aulas e que implicações isto tem para Educação Física – são fundamentais para 

organizar o trabalho pedagógico do professor, contemplando os desejos e anseios 

necessários àquele ambiente. Em outras palavras, a avaliação, os objetivos, os desafios 

propostos, as indagações, as atividades e os desdobramentos do componente curricular 

devem estar repletos desta visão una do aluno, sem segmentá-lo em intelecto, físico, 

emocional ou tantas outras tipologias que tentam enquadrar o corpo. 

 Isso porque “[...] a Educação Física contribui na construção e desenvolvimento de 

alunas e alunos, e inevitavelmente na sociedade, e ao considerar suas necessidades, 

experiências e diferenças, dá-se sentido e significado ao aprendizado” (OJEDA, 2011, 

p. 3). 

A Educação Física na EJA, dessa forma, não pode ter uma visão reducionista de 

pensar somente no mundo do trabalho, ou no mesmo sentido, tratar só das práticas 

corporais já sistematizadas, além de acreditar que as aulas só devem contribuir para 

instruir hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida ou conscientizar 

corporalmente jovens, adultos e idosos. O processo de ensino-aprendizado envolve 

todas estas questões e outras inúmeras estratégias. 
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Nesse caminho, não podemos desconsiderar os aspectos culturais, pois, ao 

fazermos isto: 

[...]estaremos também, desconsiderando as experiências e vivencias 

das alunas e alunos, pois essas fazem parte da construção social e 

cultural.  

O conhecimento é muitas vezes construído de maneira fragmentada, 

sem significado, separado por disciplinas, em horários determinados. 

O aprendizado torna-se um processo automatizado, engessado, 

quantificado e medido, as avaliações priorizam as capacidades 

cognitivas e de reprodução, desvinculando-o da participação corporal, 

desconsiderando suas experiências criativas, inventivas, afetivas, 

expressivas, comunicativas e sensoriais (OJEDA, 2011, p. 4). 

 

Cenários estes que estarão expressos no currículo escolar quando as práticas 

estiverem bem organizadas e compreendidas no modo existencial na EJA. Assim, para 

compreendermos este quadro, recorremos a Paula e Linhales (2011), que se lançaram na 

descoberta da prática pedagógica dos professores de Educação Física da rede municipal 

de Belo Horizonte/MG. Como amostra, elas tiveram seis professores. Algumas 

características identificadas na prática pedagógica dos docentes pesquisados merecem a 

nossa atenção. Em relação aos conteúdos de ensino, as autoras relatam a presença dos 

jogos, danças, esportes, ginásticas e brincadeiras, com predominância do esporte, 

destacando-se futebol e vôlei. 

Os relatos desses professores tratavam de temas relacionados à saúde, obesidade, 

atividade física e alimentação como conteúdos próprios da Educação Física. Assim, 

Paula e Linhales (2011) descrevem que, na interpretação das entrevistas, foi possível 

identificar duas propostas distintas de saúde: 

 

Por um lado, a saúde apoiada em determinantes biológicos, em uma 

perspectiva individual, na qual o sujeito se resume a seu corpo. Nesse 

sentido, o discurso produzido acaba por direcionar exclusivamente ao 

indivíduo a responsabilidade sobre sua condição corporal. Em 

contraposição, uma outra forma de conceber o conceito de saúde e 

suas implicações no trato com esse conhecimento: saúde percebida 

como uma problemática coletiva e social, não restrita à dimensão 

biológica (Id., 2011, p. 5). 

 

Essa compreensão de saúde pode ser definida como a ausência de doença ou 

como uma forma integral de se reconhecer na sociedade, reivindicando melhoria das 

políticas públicas, acesso a condições mais dignas de transporte, segurança, moradia e 

diversos outros aspectos que formam a vida em comunidade, no exercício da cidadania. 

Enquanto uma perspectiva pode dar margem a um ensino interdisciplinar, 

ampliando os saberes dos indivíduos, a outra pode concretizar uma visão reducionista, 
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reforçando equívocos, tornando a Educação Física e a escola ausentes de uma 

construção crítica do aluno. 

Em linhas gerais, a pesquisa em destaque conclui que os saberes e práticas da 

cultura corporal de movimento estão presentes na EJA como conteúdos de ensino. 

Apesar de não ter sido possível identificar detalhes metodológicos, ressalta-se a 

presença de aulas teóricas na maioria das vezes, tratando da saúde enquanto tema 

abordado – não sendo possível perceber qual a diferença entre aulas práticas e teóricas 

(Id.). 

Paula e Linhales (2011) citam ainda a avaliação, que foi bem diversificada 

quanto a instrumentos e métodos, mas que o componente curricular ainda precisa 

avançar muito na sua sistematização e organização mais efetiva na EJA. Ressaltam uma 

recorrência significativa em que, mesmo nas formas mais diversificadas de 

planejamento e ação pedagógica, os professores conseguem identificar as 

especificidades da EJA. 

Estabelecendo uma coerência com a prática pedagógica dos indivíduos 

pesquisados por Paula e Linhales (2011), percebe-se “[...] principalmente na grande 

participação e adesão dos alunos declarada pelos professores e que contradizem as 

orientações legais que estabelecem facultatividade para maioria deles” (Id., p. 6). 

 Formando e educando esses indivíduos, tratando de valores humanos, a 

Educação Física vai convergir para uma formação integral. Com base nisso, as autoras 

vão afirmar que todos os esforços existentes, com inúmeras experiências, reflexões e 

proposições, permitem a possibilidade da Educação Física, de suas práticas corporais, 

do movimento, na construção de um projeto educativo que reconheça suas 

especificidades. 

 Nesta concretude, a Educação Física se estabelece como um componente 

peculiar que abarca inúmeras tensões sociais que perpassam as construções de corpo, a 

corporeidade, a cultura de movimento, os valores morais, o contexto socioeconômico e 

tantos outros limites territoriais, que ainda são muito tênues, entre a escola e todo o 

universo fora dela. Logo, 

 

Na EJA, os conteúdos não são valorizados pela técnica de execução 

dos movimentos, ou conhecimento exclusivamente voltado ao esporte, 

mas como o aluno se apropria de um novo saber, fazendo com que 

este conecte-se com os saberes que já traz consigo, ressaltando o 

atrelamento entre o saber fazer, saber por que está fazendo e como 

relacionar-se com este saber. Inclui também uma dimensão crítica, 
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onde questões sociais e políticas podem ser desenvolvidas, sem, no 

entanto, perder o foco da atividade física, seus benefícios e na 

melhoria da qualidade de vida” (LIMA; SILVA, 2011, p. 126). 

 

 Se retomarmos Brasil (2002b), perceberemos que, apesar de definir blocos de 

conteúdos para a Educação Física atuar na EJA, este documento também indica o 

grande potencial para trabalhar propostas interdisciplinares neste contexto, sobretudo 

quando tematizada o corpo e o movimento, visando à atividade física e a saúde, que são 

elementos motivadores dos jovens e adultos. 

Certos disto, Lima e Silva (2011) apresentam a prática pedagógica desenvolvida 

no PEJA, com base em oficinas pedagógicas, no intuito de dinamizar o ensino na EJA 

para a Educação Física. Eles definem os seguintes objetivos: 1) Aderir teoria e prática 

na mesma preleção; 2) Implementar um espaço de debates e reflexões em que os saberes 

(científico e popular) sejam analisados; 3) Experimentar e vivenciar atividades que os 

alunos possam internalizar, transformando sua realidade e melhorando a qualidade de 

vida; 4) criar acervo de instrumentos pedagógicos. 

Esses objetivos serão alcançados por meio de capacidades: aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a ser, que devem estar de comum acordo com o 

planejamento, seguindo as orientações Curriculares para a Educação Física no PEJA 

(2010). 

Na proposta de Lima e Silva, as oficinas são trabalhadas como estratégia de 

aproximar os saberes escolarizados e os já conhecidos pelos estudantes, atentando para 

o tema a ser escolhido, o conteúdo, o mediador, a metodologia, os recursos e a 

avaliação. Os autores apresentam experiências riquíssimas nas aulas de Educação 

Física. 

 Contudo, é preciso coerência e organização. O conteúdo e a temática a serem 

escolhidos devem convergir. O professor de Educação Física tem papel de mediador, ou 

seja, participa do processo de ensino dinamizando o espaço e incentivando os alunos a 

participarem. A metodologia é composta conforme o perfil da turma, as atividades em 

bloco ou sequenciais devem incentivar a participação ativa dos alunos, logo, os autores 

alertam que não existe prática idêntica em que a abordagem é igual, pois é preciso 

entender a flexibilidade e a adequação como princípios de um método eficaz. Assim, a 

metodologia exemplifica seminários, pesquisas, exercícios práticos, discussões, 

palestras, painéis, dentre outras possibilidades. 
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 Os recursos são apresentados como necessários para a execução da oficina, 

desde estrutura até materiais que o mediador deve disponibilizar. No que se refere à 

falta de material, Lima e Silva (2011) sugerem o uso de recicláveis ou sucata, não 

tornando a deficiência de recursos uma impossibilidade de materializar a oficina. 

 A avaliação não pode estar atrelada a classificação, “[...] deve ser contínua, 

considerando as capacidades, habilidades e conhecimentos que o aluno já possui 

visando o crescimento pessoal e do processo de ensino aprendizagem” (Id., p. 128). 

 Partindo desta organização, os autores apresentaram os resultados das oficinas 

que ocorreram na E. M. Euclides da Cunha no Ciep Darcy Ribeiro. Naquela escola, 

provocou a diminuição da evasão que estava acontecendo, devido aos horários antes das 

aulas de Educação Física, que estavam ficando obsoletos (sem aulas) em algumas 

disciplinas. Isso porque os alunos elegeram os conteúdos a serem abordados nas 

oficinas, acabaram sendo motivados a frequentar as aulas de Educação Física, pois só 

foi permitido participar de uma das que foram ofertadas. 

 Na E.M. Euclides da Cunha, as demandas das oficinas surgiram da seguinte 

forma no primeiro caso: a turma era composta de idosos e adultos (maioria mulheres) 

que compreendiam as aulas de Educação Física como um momento de lazer, de 

relaxamento, saúde e bem-estar. Essa demanda foi atendida pelo conteúdo 

Conhecimento do Corpo e Ginástica com diversas temáticas a partir deste objetivo. 

 A segunda turma era composta mais de adolescentes (ambos os sexos) que 

praticaram atividades esportivas, nas quais o prazer estava associado aos conceitos de 

saúde. Os conteúdos desenvolvidos, dessa forma, foram: Jogos e Brincadeiras, Esportes, 

Lutas e Atividades Rítmicas e Expressivas. Já a última turma era composta de adultos e 

adolescentes, em sua maioria do sexo masculino, que participaram da Oficina: “Futsal”. 

 A partir do diálogo com os autores, logo, afirmamos a necessidade de se elaborar 

uma organização curricular específica para a EJA, que atenda a todos os componentes, 

de maneira geral, e, ao mesmo tempo, a cada um deles. Neste movimento escolar, o 

professor de Educação Física tem uma tarefa instigante a cumprir, trabalhando com as 

diversas juventudes e fazendo-as dialogar com a pluralidade (etárias, de gênero, sexuais, 

de corpo) e com o mundo do trabalho. 

Precisamos delimitar a relação entre a organização curricular e a prática 

pedagógica, de modo mais estreito, para perceber em que momento a EJA e a Educação 

Física se distanciam e se aproximam no enfrentamento destes desafios cotidianos, 

articulando, assim, novos apontamentos. 
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Nesse sentido, esperamos encontrar, no município de Natal-RN, proximidades 

com o que foi debatido até então no que se refere a uma organização didática passível 

de sistematização, porém que não seja limitada a blocos de conteúdos impostos pelos 

referenciais curriculares. Ou seja, que seja revelada certa descontinuidade dos 

conhecimentos, resultando em um aprendizado que descreva uma identidade própria do 

município de Natal-RN – seja por meio de oficinas pedagógicas, aulas teóricas e 

práticas, projetos de trabalho, intervenções na comunidade. 

As avaliações deste aprendizado dos alunos podem ser através de seminários, 

provas, portfólios, debate em sala de aula ou com diferentes recursos metodológicos 

utilizados pelo professor. Mas nossa real intenção investigativa é identificar como o 

professor compreende esses elementos didáticos na construção do aprendizado da 

Educação Física na EJA, no espaço escolar. 

Com isso, nossa busca vai acompanhar a trajetória desde a base teórica que o 

professor define, percebendo que as mais recorrentes nos debates foram a Cultura 

Corporal e a Cultura Corporal de Movimento, em que estabelecemos nossa opção pela 

Cultura de Movimento. 

Os referenciais encontrados – Brasil (2001; 2002a; 2002b) e Natal (2008a; 

2008b) –, com conteúdos que perpassam a qualidade de vida, tematizam a saúde e um 

modo de vida ativo sem abandonar o mundo do trabalho, atendendo às necessidades e 

anseios dos jovens, adultos e idosos. 

Em contrapartida, os professores podem se basear nos blocos de conteúdos já 

determinados no ensino regular, como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 

Porém, não podem se fechar em um modelo, pois devem ampliar suas ações, garantindo 

a permanência destes sujeitos, superando entraves como o abandono escolar e a evasão 

para preencher o mercado de trabalho, a dificuldade de relacionamento entre as 

diferentes faixas etárias e a motivação dos alunos. 

Na avaliação, também vamos perceber grandes contributos se ela não estimular 

metas impossíveis, mas proposições dialógicas que caminhem junto ao aluno, 

construindo experiências educativas exitosas. 

Buscamos encontrar um cenário repleto de experiências pedagógicas na 

realidade de cada professor do sistema público de ensino de Natal-RN, participante de 

nossa pesquisa. A proposta é de que possam ser compartilhadas com outros 
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profissionais, na intenção de que eles organizem didaticamente a Educação Física na 

EJA, apontando perspectivas de uma possível sistematização. 
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6. CAPÍTULO V- A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EJA 

 

6.1 Situando o lócus de pesquisa 

  

Ao situarmos o município de Natal, no presente ano, localizado82 no estado do 

Rio Grande do Norte, com população estimada de 803.739 pessoas, percebemos que a 

oferta da EJA, como direito público, é desenvolvida no intuito de proporcionar a 

educação de modo igualitário para a população. 

 Nas escolas do município de Natal-RN, o atendimento desta demanda parte dos 

princípios estabelecidos nas diretrizes curriculares do próprio município de Natal. Por 

sua vez, as diretrizes são fundamentadas nas regulamentações nacionais e demais 

documentos internacionais. A EJA, consequentemente, neste contexto, objetiva: 

 

I – promover a preparação para o mundo do trabalho, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual e o 

exercício da cidadania; 

II – garantir aos alunos o domínio dos instrumentos básicos da cultura 

letrada e do raciocínio lógico-matemático, como também a aquisição 

das competências e habilidades próprias do Ensino Fundamental; 

III - estimular a participação ativa dos alunos no desenvolvimento de 

suas competências; 

IV – propiciar a contextualização e a interdisciplinaridade, remetendo 

a situações cotidianas do mundo do trabalho;  

V – considerar a necessidade de articular os saberes, os fazeres e as 

atitudes de diferentes formas ao longo do processo formativo 

(NATAL, 2011, p. 1). 

  

Esses objetivos devem ser materializados na prática pedagógica do professor e 

acrescidos de sua organização estrutural. Esta que foi modificada ao longo das décadas, 

desde 1960, quando foi criada a Secretaria Municipal de Educação de Natal como parte 

das ações do prefeito Djalma Maranhão, em prol da criação de estratégias para 

democratização da educação na cidade.  

Sobre a atuação do prefeito, os Referenciais Curriculares para a Educação de 

Jovens e Adultos (RCEJA) do município recordam que: 

 
Sua administração trouxe matizes de vanguarda, definiu a Educação e 

Cultura como meta n° 1 do governo e criou a Campanha de Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler. As escolas eram de palha de 

coqueiro e de chão de barro batido, chamadas de Acampamento 

                                                           
82 Ver: http://cod.ibge.gov.br/1OYQ6. Acesso em 21 jan. 2016 

http://cod.ibge.gov.br/1OYQ6
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Escolar. Iniciou-se, a partir dessa experiência, a Rede Municipal de 

Ensino de Natal (NATAL, 2008a, p. 14). 

 

Ainda na década de 1960, o município de Natal-RN foi palco de experiências 

muito marcantes. Umas das mais notórias foi a Campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler”, que dividiu espaço com o Movimento de Educação Básica (MEB), as 

Escolas Radiofônicas e o Método Paulo Freire (NATAL, 2008). Quanto à Campanha, 

Nelson (1996) afirma que foi um marco de todo o movimento em prol da alfabetização 

de jovens e adultos, sobretudo no ano de 1961, ano em que se objetivava atender a 

60.254 analfabetos no município. 

Em 1971, o MOBRAL83 é lançado, e a Comissão Municipal de Natal atendeu a 

jovens e adultos com o Programa de Alfabetização Funcional (5 meses). No ano 

seguinte, passou a ofertar o Programa de educação Integrada (PEI), equivalente às séries 

iniciais do 1º grau (12 meses) (Id.). 

É importante relembrar, a propósito, o alcance do MOBRAL a nível nacional e 

sua característica de descentralização do governo, que dava certa autonomia na 

execução do projeto. Além disso, a educação de adultos, até a atualidade, carrega 

características de ações paralelas à educação básica, no espaço escolar, tais como os 

projetos Tecendo saber e Tecendo caminho, desenvolvidos atualmente em Natal-RN. 

As aulas (2h diárias) do MOBRAL aconteciam em igrejas, galpões ou locais 

cedidos pelo povo, e o programa era “[...] constituído de palavras chaves, que deviam 

ser apresentadas aos alunos a partir de uma discussão, que suscitasse todos os valores 

simbólicos expressos pela palavra, o que normalmente nunca ocorria, ou acontecia de 

forma bastante precária” (Id., p. 108). 

A ideia de contentamento com as diferenças sociais era reforçada pelo material 

do programa, como apresenta a autora (Id., p. 108) apud Brasil (1972): “Meu amigo: 

Este livro vai lhe contar muitas coisas. Coisas para ajudar pessoas como você; gente que 

sofre, mas também porque trabalha e luta, vence, ri e vive (...) Gente que tem muito 

valor”. 

Em 1981, os índices de evasão e baixo rendimento permaneciam predominando 

no município. Assim, percebemos que a evasão é uma marca histórica da EJA no 

                                                           
83 No primeiro ano que funcionou, 1971, o MOBRAL Municipal, matriculou no programa de 

Alfabetização 6.062 alunos, distribuídos em 168 turmas espalhadas nos diversos bairros da cidade. 

Desses, 2451 alunos chegaram ao final do programa e, apenas 25% foram considerados aprovados 

(NELSON, 1996, p. 109). 
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município, pois a população de Natal se constituía de 572.211 habitantes, dos quais 

218.927 eram pessoas de 15 anos (ou mais) analfabetas (Id.). 

No ano de 1986, de acordo com a autora, o MOBRAL iniciou com 3852 

matriculados. Destes, 1.149 foram considerados evadidos, restando 2.703, dos quais 

1.621 foram aprovados.  

Isso tudo foi acarretado por inúmeros fatores. Dentre eles, é importante refletir 

sobre o trabalho pedagógico, a organização do material didático e, principalmente o 

objetivo e as finalidades desta educação, fatos que nos remetem a uma 

contemporaneidade de um debate atual ao tratarmos da EJA. 

 Naquela época, os índices negativos eram: 

 

[...] consequência do diretismo do trabalho pedagógico, do despreparo 

do pessoal docente e da precariedade do funcionamento das salas de 

aula, que demonstravam a repressão política presente na educação, 

associados a precária condição de vida daqueles que constituíam sua 

clientela (Id., p. 109). 

 

Com o advento da Fundação Educar e o fim do MOBRAL, o quadro permanece 

muito parecido, com o surgimento dos projetos Saber e Ascenção84: “[...] monitores sem 

qualificação específica, remunerados com bolsas insignificantes; programas sem 

continuidade assegurada; utilizando o mesmo material didático, e com altos índices de 

evasão e reprovação” (Id., p. 110). 

Em 1988, foi criado o Programa Municipal de Educação Popular (PROMEP), o 

qual englobou os Projetos Saber e Ascenção. O novo Programa objetivava “possibilitar 

ao aluno, através do ensino reflexivo, condições para que ele possa participar do 

desenvolvimento da comunidade e ser agente de sua própria história” (Id., p. 11 apud 

NATAL, 1988). 

Um exemplo de conteúdo a ser trabalhado no PROMEP foi a partir de palavras 

geradoras, com base na metodologia de Paulo Freire. Após pesquisa participante nos 

bairros, constituiu-se a seguinte organização: Tema 1- O povo luta por suas 

necessidades. Palavras: Trabalho- Terra- Profissão- Casa- Escola- Saúde- Festa- 

Segurança (Id.). 

                                                           
84 “[...] tinha como objetivo alfabetizar os funcionários do município, uma vez que, um cadastro realizado 

no início de 1986, apontou significativo número de funcionários analfabetos. As aulas funcionavam no 

local de trabalho dos alunos, com uma hora de duração, no horário do expediente do servidor. Mesmo 

assim, o projeto não conseguiu cumprir seu objetivo com eficiência [...]” (NELSON, 1996, p. 11) 
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 O PROMEP acabou em 1990, bem como a Fundação Educar, deixando os 

sistemas estaduais e municipais sem planejamento ou perspectivas futuras para 

desenvolver novas políticas públicas (Id.). 

De acordo com Natal (2008), somente em 1990 se configura uma modalidade 

regular do sistema de ensino de Natal em regime seriado: 

 

A Secretaria de Educação de Natal é pressionada pelos egressos dos 

programas, que vinham desenvolvendo com financiamento da 

Fundação Educar, a buscar solução para o atendimento a esse 

contingente. Resolve então matriculá-los nas escolas da Rede 

Municipal no turno noturno. Cria-se, assim, o curso de Educação de 

Adultos da rede municipal de ensino, embora em seu primeiro ano de 

funcionamento, tenha se caracterizado como uma transposição do 

trabalho que era feito com crianças, utilizando-se o mesmo material 

didático e a mesma metodologia. Os professores eram todos do quadro 

funcional do município, tinham qualificação a nível de segundo grau, 

embora não tivessem preparo específico para trabalhar com adultos 

(NELSON, 1996, p. 113). 

 

Com a criação de um grupo de trabalho para avaliar a Educação de Adultos 

junto às escolas, em 1992 é criada a Proposta Pedagógica para Educação de Adultos. 

Chegando nas proximidades do final desta década, percebeu-se que o índice de 

analfabetos no Rio Grande do Norte ainda era muito alto. De acordo com o censo de 

1991, 1,6 milhões (52,3% da população) de analfabetos permanecia fora do sistema 

escolar, excluída (Id.). 

 Em 1998, como afirma Natal (2008a; 2008b), o sistema passou a ter 

característica supletiva e se organizou em regime de blocos, assegurando que esta foi 

uma decisão colaborativa, e não era uma opção inicial do município: “o motivo alegado 

pelos professores era o alto índice de evasão, enquanto os alunos afirmavam que se 

estivessem estudando nas escolas da rede estadual – que ofereciam a EJA em tempo 

reduzido – concluiriam o ensino em menor tempo” (Id., p. 15). 

 Assim, no mesmo ano, surgiu o Projeto Acreditar, que, em um primeiro 

momento atuava somente no 1º segmento (níveis I e II), e, no ano de 2000, passou a 

atuar também no 2 º segmento (níveis III e IV).  

Em 1999, foi experimentada uma construção de projetos didáticos numa 

perspectiva de professor-pesquisador. A primeira escola a participar foi a E. M. Mário 

Lira, contando, no ano seguinte, com mais 4 instituições. Natal (2008) ressalta que 

aconteceram encontros entre todas as instituições do município para socializar as ações 
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de cada projeto, os avanços, a mudança dos alunos que participaram das atividades, 

dentre outas questões. 

Durante esses encontros de avaliação, professores de Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso, Arte e Educação Física 

construíram os Referenciais Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do 

município de Natal (RCEJA).  

Atualmente, no município de Natal-RN, a EJA é ofertada como modalidade da 

Educação Básica que atende a alunos a partir de 15 anos nos níveis85 I e II do 1º 

segmento e níveis III e IV do 2º segmento ou por meio de projetos paralelos como o 

Tecendo Saber86 e Tecendo Caminho. 

Corroborando com a LDB nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos é 

direcionada “[...] àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade 

própria no Ensino Fundamental, possibilitando a redução do tempo de estudo para que o 

educando possa avançar no processo de escolarização” (NATAL, 2011, p. 1).  

No que se refere à organização dos níveis de ensino:  

 

O nível I, correspondente aos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, 

com carga-horária mínima de 800 horas anuais, será destinado aos 

alunos que estiverem iniciando seus estudos [...] O Nível II, 

correspondente aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental[...] O Nível 

III, correspondente aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com 

carga horária de 800 horas anuais, divididas em 2 (dois) semestres de 

400 horas[...]IV – O Nível IV, correspondente aos 8º e 9º anos do 

                                                           
85Nível I- Se ao final do primeiro ano, o aluno não tiver adquirido as competências necessárias, colocar-

se-á asterisco (*) na ata de Resultado, observando-se ao final que o aluno permanece no mesmo nível para 

conclusão em 1600 horas; 

II - O Nível II-Para os alunos sem escolarização anterior comprovada, será realizada avaliação pela escola 

que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, com base no inciso II do Artigo 24 da 

LDB, que trata da classificação; 

III - O Nível III- será destinado aos alunos que cursaram o Nível II, ou equivalente. Para os alunos sem 

escolarização anterior comprovada, será realizada avaliação pela escola que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato, com base no inciso II do Artigo 24 da LDB, que trata da 

classificação; 

IV – O Nível IV- será destinado aos alunos que cursaram com aproveitamento os componentes 

curriculares do Nível III ou equivalentes (Art. 5º da Resolução Nº 003/2011 – CME- NATAL, 2011, p. 2) 
86“O programa é resultado da parceria entre a Fundação Roberto Marinho (FRM), a Fundação Vale do 

Rio Doce e o Ministro da Educação, e vai possibilitar a conclusão, em menos tempo e com qualidade, das 

primeiras séries do ensino fundamental. O material didático a ser utilizado integra livros para alunos e 

professores e vídeos como material de apoio. O Instituto Paulo Freire foi parceiro na elaboração dos 

textos dos 12 volumes que compõem a coleção de material impresso. O projeto busca oferecer à 

população maior de 15 anos uma alternativa inovadora que atenda às necessidades básicas de 

aprendizagem, respeitando as demandas e ritmos específicos de jovens e adultos que já participam ou, de 

alguma forma, buscam oportunidades para participar do mercado de trabalho, formal ou informal[...]” 

Fonte: 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:&catid=202&Itemid=1

64)Acesso em: 21 jan. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:&catid=202&Itemid=164)Acesso
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:&catid=202&Itemid=164)Acesso
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Ensino Fundamental, com carga-horária de 800 horas divididas em 2 

(dois) semestres de 400 horas [...](Id., p. 2). 

 

Atualmente, existem 24 escolas – divididas nas 4 zonas da cidade – para ofertar 

esta modalidade, sendo duas (2) com projetos fora do sistema formal de ensino, 

conforme citado anteriormente. Mas todas elas se desenvolvem no turno noturno, 

prioritariamente.  

No que se refere à visão geral do município de Natal (Ver Quadro 3), a 

modalidade EJA é ofertada na rede Federal, Estadual, Municipal e Particular. Cada 

sistema de ensino possui suas particularidades. Nesta investigação, definimos o sistema 

municipal de ensino como campo de pesquisa. 

 

Quadro 387- Escolas que ofertaram a EJA no município de Natal-RN em 2015. 

 

Escolas localizadas no município de Natal-RN 

Zonas da 

Cidade 

Federal88 Estaduais89 Municipais Particulares 

Norte 1 12 10 5 

Sul 0 7 2 2 

Leste 0 10  1 3 

Oeste 0 10 9 0 

 

Assim, no município de Natal-RN, levamos em consideração que, no exercício 

da docência, o papel do aluno é muito importante neste processo, ao permitir a 

construção de uma identidade própria da EJA. Isso porque eles seguem apontando 

encaminhamentos para que os professores, gestores e a comunidade escolar, de forma 

geral, percebam as lacunas ainda existentes no processo de ensino-aprendizado. 

Neste caminho, a investigação que estabelecemos busca dar indicativos da 

realidade atual da EJA no lócus de pesquisa estabelecido, necessariamente do ponto de 

                                                           
87 Levantamento de dados feito a partir de documento disponibilizado pela Secretaria de Estado da 

Educação: “Matrícula Inicial por Etapa de Ensino, segundo Dired, Município, Dependência 

Administrativa e Localização- RIO GRANDE DO NORTE 2014” 
88 O componente curricular Educação Física não está contemplado no currículo dos cursos do IFRN.  
89Administra ainda 3 Centros de Referência em EJA (CEJA), onde 2 situam-se na zona oeste: 1) CEJA 

Prof.ª Lia campos; 2) CEJA Prof. Reginaldo Teófilo e o terceiro na zona leste da cidade 3) CEJA Prof. 

Felipe Guerra.  
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vista do professor pesquisado. A partir de sua fala, teceremos outras discussões que 

abarcam os elementos desta trajetória educativa. 

 

6.2 Descrevendo a realidade 

  

Ao nos colocarmos diante da EJA e da Educação Física, seguimos numa linha de 

convergência em que todas as problemáticas presentes neste público, todas as propostas 

sugeridas, objetivos, normas, metodologias e relações educativas no espaço escolar se 

direcionam para a sala de aula.  

Delimitando o campo de realidade descrito pelos professores de Educação Física 

da EJA do município de Natal-RN, por meio do instrumento de coleta de dados, 

concretizamos um espaço de reflexão investigativa e apontamentos por meio de 

categorias. 

Esclarecemos que os questionários dos professores P1, P2, P9, P13, P14 e P16 

apresentaram respostas para ambos os segmentos, pois os professores atuavam em 

níveis  diferentes (I, II, III e IV) em uma mesma instituição, aumentando o número de 

respostas (23). A amostra, porém, permaneceu a mesma, de 15 professores, os quais se 

dividiram em 15 escolas do município de Natal-RN que atuavam nesta modalidade. 

Além disso, P4, P11 e P12 atuavam somente no 1º segmento e P3, P5, P6, P7, 

P8, P10, P15 e P17 atuavam somente no 2º segmento da EJA. Certos destes detalhes, 

obtivemos para o 1º segmento um número de respostas equivalente a 8 (N1) e para o 

segundo segmento 15 (N2). Dessa maneira, calculamos o percentual dos dados por 

segmento ao longo de toda a pesquisa, a partir do valor total de referência 23 (N), 

conforme Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4- Professores por segmento de atuação na EJA 

 

Professor Segmento da EJA Mesmo sujeito da pesquisa 

P1 1º e 2º  

P2 1º e 2º  

P3 2º  

P4 1º  

P5 2º  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dessa forma, foi preciso compreender a materialização do fazer pedagógico, de 

todas as proposições, reflexões e arcabouço despendido pelo professor em cada uma de 

suas realidades. Inicialmente, situamos a categoria 1: “Aulas”, em que estão inseridas as 

respostas relacionadas à frequência, tempo de aulas e composição das turmas. 

A primeira pergunta objetiva do questionário buscou saber qual a frequência de 

ocorrência das aulas de Educação Física, na EJA, no sistema municipal de ensino do 

município de Natal, cujas respostas dos professores são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Demonstrativo da frequência em que ocorre as aulas de educação física, por 

semana, na EJA – N= 23 (N1 = 8; N2=15) 

 

Segmentos   Indicadores 

 1x % 2x´ % 3x % 

1º Segmento 5 62,5 3 37,5 0 - 

2º Segmento 1 6,67 5 33,33 9 60 

 

No tocante ao número de aulas, os professores que atuam somente no 1º 

segmento – tal como o P4 – ou os que atuam nos dois segmentos – o P9, P13 e P1 – 

alegaram, nos encontros que solicitei para fazer alguns esclarecimentos sobre a 

pesquisa, que a carga horária destinada às aulas de educação física se constituía muito 

pequena para organizar a prática pedagógica ao longo do período letivo.  

P6 2º P11 

P7 2º  

P8 2º  

P9 1º e 2º  

P10 2º  

P11 1º P6 

P12 2º P13 

P13 1º e 2º P12 

P14 1º e 2º  

P15 2º  

P16 1º e 2º  

P17 2º  
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Os dados nos revelam a coerência dos comentários destes professores que 

acreditam ser insuficiente o número de encontros. Levamos em consideração que este é 

o panorama do município dos níveis iniciais da EJA, no município, pois 62,5% dos 

professores apontam que só efetivam um encontro com os alunos durante a semana no 

referido componente curricular. A outra variável abordada no questionário, duas aulas 

por semana, teve somente 37,5% das respostas assinaladas, o que reforça a assertiva 

anterior. 

Ao compararmos com o 2º segmento, o efeito se torna inverso, ocorrendo uma 

disparidade das conclusões esboçadas anteriormente, em que 60% dos professores 

indicaram que ministram 3 aulas por semana na EJA. Duas vezes por semana 

encontramos 33,33% dos professores, e somente uma vez por semana resultou 6,67%. 

No tocante ao tempo de duração das aulas de Educação Física, temos o seguinte 

demonstrativo: 

 

Tabela 4 – Demonstrativo do tempo de duração da aula de Educação Física na EJA 

 

Segmentos Indicadores 

 40´ % 45´ % 50´ % 1h % 

1º Segmento 0 - 6 75 1 12,5 1 12,5 

2º Segmento 6 40 8 53,33 1 6,67 - - 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O tempo de duração da aula resultou em 45 minutos para 75% das respostas 

destinadas ao 1º segmento (P1, P2, P9, P11, P13 e P16); 12,5% das respostas para 50 

minutos (P4); e para 1hora (P14). Já no 2º segmento, a média de duração das aulas ficou 

entre 40 e 45 minutos, respectivamente, 6 e 8 respostas, sendo esta última indicada por 

P1, P2, P6, P9, P12, P13, P15, P16. Somente P14 afirmou ministrar aulas com duração 

de 50 minutos.  

Assim, ao tratarmos do município de Natal, nos reportamos aos Art. 6º e 8º da 

resolução nº 003/2011- CME, que organiza a carga horária dos professores na EJA. Para 

o 1º segmento, ele indica que o professor de pedagogia (polivalente) deve ministrar 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudos Sociais e da Natureza com 12 horas de aulas 

presenciais90 e 5 horas de atividades vivenciais, e os componentes de Educação Física, 

                                                           
90 Parágrafo único - Entende-se por aulas presenciais as atividades realizadas em sala de aula com a 

presença do professor e por atividades vivenciais as atividades extraclasse propostas pelo professor para 
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Artes e Ensino Religioso atuarão no dia de planejamento do professor titular dos níveis 

I e II. 

Apesar de trazer este esclarecimento em relação à carga horaria destinada ao 

professor da turma, para estes três últimos componentes curriculares citados 

anteriormente, a Resolução não torna evidente a carga horária restrita para os mesmos, 

deixando-os à margem do processo de construção sistemática do aprendizado dos 

alunos por meio de um ensino coletivamente planejado. Limitados a atuarem em sala de 

aula apenas no dia em que o pedagogo está produzindo o seu planejamento escolar. 

Por uma preocupação com esta “segregação” entre os componentes curriculares 

e sua devida correlação com os dados apresentados, nos fica o questionamento de qual é 

a carga horária total disponível para o professor de Educação Física no 1º segmento da 

EJA. 

Tendo em vista que a maioria das respostas apontou para ocorrência de poucas 

aulas (uma vez por semana) em um tempo estimado de 45 minutos cada, percebemos 

que não há uma equidade da carga horária do componente curricular Educação Física 

com os outros, tal como Português e Matemática, por exemplo. Porém, esta é uma 

situação que não se limita ao contexto da EJA, pois adentra a educação de uma forma 

geral e a organização do currículo nacional.  

Embora não fiquemos no mérito da necessidade de aumentar da carga horária da 

Educação Física, teceremos um breve debate na intenção de problematizar como o 

professor consegue organizar suas aulas em um espaço delimitado. 

Perspectivando esta reflexão com os níveis III e IV, consultamos o Art. 9º da 

Resolução 003/2011, o qual afirma que “em cada semestre, nos Níveis III e IV, o aluno 

participará de 20 horas aulas presenciais semanais, de 19 às 22h, de 2ª a 6ª feiras, como 

também realizará atividades vivenciais” (NATAL, 2011, p. 3). 

Levando em consideração a recorrência das respostas dos instrumentos de 

pesquisa, com 60% afirmando ministrar 3 aulas por semana no segundo segmento com 

duração de 45 minutos (53,33%), ao fazermos um cálculo simples teríamos 

2,25h/semanais. Simulando este valor como uma referência somada às demais tarefas e 

funções que complementam a carga horária dos professores, ela deve estar de acordo 

com o Art. 10 da Resolução 003/2011, em que “o professor dos Níveis III e IV assumirá 

o total de 16 horas, considerando o somatório de aulas presenciais e atividades 

                                                                                                                                                                          
serem realizadas pelos alunos e retomadas durante as aulas presenciais. Resolução Nº 003/2011 – CME, 

2011, p. 2) 
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vivenciais, tendo o número de turmas compatível com a sua carga horária” (NATAL, 

2011, p.3). 

Podemos esclarecer melhor esta suposição a partir das informações apresentadas 

por P1791: “São três aulas presenciais e uma vivencial. Essas aulas vivenciais são 

realizadas com trabalhos extraclasses. Ex. NIVEL III – TURMA A – Três aulas 

presenciais e uma vivencial. E assim, sucessivamente” (P17, 2015). 

Retomando o pensamento a partir do cálculo de carga horária semanal ensaiado 

anteriormente para o professor de Educação Física no 2º segmento da EJA, utilizaremos 

P17 como exemplo. O participante da pesquisa afirmou que ministra aulas 3 vezes por 

semana na modalidade presencial, com duração de 40 minutos, e uma vivencial para 

cinco turmas entre os níveis III e IV. Isso totalizaria 800 minutos (aproximadamente 

13,33h), que, supostamente, devem ser acrescidos do tempo de planejamento, 

totalizando as 16h necessárias para atuar neste segmento. 

Leva-se em consideração que “o tempo para aprender, geralmente, não é um 

tempo curto, pois a construção e o desenvolvimento dos conceitos são feitos 

progressivamente e dependem de sucessivas retomadas de um mesmo conteúdo” 

(NEIRA, 2009, p. 92). 

É necessário organizar a atuação da Educação Física no município de Natal 

conforme suas necessidades, seja nos níveis iniciais ou finais do ensino fundamental. 

Isso porque “muitas das boas intenções podem fracassar se o tempo não for considerado 

como uma autêntica variável nas mãos dos professores, para utilizá-la conforme as 

necessidades educacionais que se apresentem em cada momento” (ZABALA, 1998, p. 

134). 

Logo, é preciso rever isso com base no trabalho pedagógico de todos os 

componentes curriculares, e indagar-se se a Educação Física não merece um espaço de 

mais destaque ou um acompanhamento mais próximo para aproveitar o tempo 

pedagógico da melhor forma possível. Sobretudo no 1º segmento da EJA, em que os 

alunos necessitam vivenciar outras experiências nas aulas de Educação Física para 

possibilitar o diálogo com as inúmeras amarras que prendem, corporalmente, os sujeitos 

que decidem retomar a vida escolar. Isso demanda que o professor tenha mais 

                                                           
91P17 redigiu este trecho ao ser questionado se as respostas colocadas no questionário se referiam aos dois 

níveis de ensino III e IV, pois a resposta inicial de P17 foi que as aulas ocorriam de segunda à quinta-

feira. 
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disponibilidade por meio de um trabalho coletivo no planejamento e desenvolvimento 

de suas ações. 

Estes dois elementos apontados nos fazem refletir sobre a continuidade dos 

estudos e o percurso didático da Educação Física, que deve se organizar de maneira 

sistematizada na medida em que se sucede uma nova etapa de aprendizado dos alunos. 

Logo, os conhecimentos abordados, nos níveis iniciais, carecem de um tempo 

pedagógico maior, o que, provavelmente, no universo mais amplo de discussão em 

relação à leitura e escrita, não caberia na modalidade de ensino da EJA. É importante, 

de qualquer forma, refletir sobre uma reorganização deste tempo. 

Ao analisarmos a organização do sistema supletivo adotado pela SME de Natal-

RN, no qual os jovens, adultos e idosos vivenciam os componentes curriculares por 

blocos, seria muito difícil articular um aumento da carga horária específica para a 

Educação Física. 

Com isso, nos situamos na Avaliação da Proposta Curricular da EJA/Resolução 

003/2011-CME, realizada em julho, agosto e setembro de 2014. Ela se concretizou em 

dois momentos. O primeiro foi reunir profissionais da escola para avaliar o trabalho 

pedagógico, e o segundo foi para aplicar um questionário com os alunos dos dois 

segmentos da EJA. 

Na parte inicial da avaliação, foram apresentados dados quanto à organização do 

sistema de ensino em blocos, apontando que 15 escolas relataram contribuições 

positivas para este modelo – tais como melhor aprendizado; permanência do aluno; 

aumento do tempo do professor em sala de aula; especificidade de atendimento ao 

público da EJA e redução da evasão (somente uma escola). 

Ainda neste tópico da avaliação, 5 escolas não se posicionaram quanto aos 

avanços ou empecilhos ao seguirem a proposta. Já 2 das instituições deram um destaque 

negativo para a proposta. Dentre as questões insatisfatórias elencadas, estão a não-

redução da taxa de desperdício e a dificuldade de se organizarem os conteúdos e o 

tempo de trabalho previsto na proposta. 

Um último ponto anunciado por estas escolas, o qual acreditamos ser muito 

pertinente, é a divisão de blocos. Nesta, não é possível um aluno estudar a mesma 

disciplina dois semestres, reduzindo as possibilidades pedagógicas que podem ser 

desenvolvidas naquele componente. É, porém, a estratégia mais adequada para se pensar 

na EJA a partir da Resolução 003/2011, que é o principal documento-base para este 

nível de ensino. 
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Quanto ao último elemento desta categoria, temos mais uma variável: além do 

tempo e frequência das aulas, a composição das turmas surge conforme tabela 5: 

 

Tabela 5 – Demonstrativo sobre a composição das turmas de Educação Física na 

EJA 

Segmentos Indicadores 

 Mista % Sexo % Outros % 

1º Segmento 8 100 - - - - 

2º Segmento 15 100 - - - - 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Este demonstrativo nos faz acreditar que, apesar das dificuldades já identificadas 

no desenvolvimento das aulas, os avanços se apresentam tal como na efetivação de 

100% dos professores participantes afirmarem que as turmas de Educação Física, na 

EJA, apresentam heterogeneidade no que se refere ao sexo. Sendo 8 respostas no 1º 

segmento e 15 respostas no 2º segmento, os dados nos alertam para apontar algumas 

observações ensaiadas pela professora P9. Esta assinalou a resposta “Mista”, porém, 

redigiu uma observação, afirmando que, nos dois níveis, durante as aulas vivenciais os 

alunos se dividem: “Quando estão no momento livre, se separam automaticamente por 

gênero” (P9, 2015). 

Esta fala da professora revela o quanto pode ser difícil unir esta heterogeneidade 

vivida no cotidiano escolar, tendo em vista uma demanda natural dos alunos. Questão 

interessante para refletirmos, tendo em vista que somente um professor alegou o 

detalhe, enriquecendo ainda mais nossos dados. Isso nos faz pensar sobre as mesmas 

dificuldades que podem ocorrer com todos os outros professores, separação que se torna 

inevitável diante desta demanda social. 

 No instante em que o questionário era preenchido, foi possível ouvir um 

pequeno relato que justificou a observação de P9. No que se refere à composição da 

turma, a professora descreveu que, antes de iniciar uma de suas aulas, a turma ocupava a 

quadra da escola e, neste momento, homens e mulheres já estavam “naturalmente” 

divididos em grupos. 

O fato veio atrelado a outros pontos específicos da Educação Física – tal como a 

escolha das práticas corporais a serem vivenciadas. Enquanto os homens preferiam 

jogos de futebol, as mulheres já não se interessavam tanto pela prática. 
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A professora ainda ressaltou um agravante do desenvolvimento da prática 

pedagógica na EJA: a faixa etária, que interfere cotidianamente no contexto da sala de 

aula e nas decisões do profissional. Isso o faz permanecer no exercício de levar em 

consideração tensões de gênero, além das características físicas e das expectativas de 

cada indivíduo de modo mais maleável do que em outros níveis de ensino. 

Logo, como estratégia adotada para que o semestre fosse desenvolvido sem 

contratempos, em algumas situações, P9 dividiu grupos mais jovens e mais velhos – ou 

até mesmo de homens e mulheres, devido à necessidade de todos participem da aula.  

A partir disso, P9 comentou que o perfil dos alunos é muito característico. No 

instante em que eles não percebem o sentido/significado daquela atividade, podem 

relutar em participar ou simplesmente se permitem não participar, retiram-se da sala. 

Sendo mais específico, compreendemos, a partir da fala da educadora P9, que no 

instante em que eles não se sentem atraídos por determinadas atividades ou situações 

apresentadas nas aulas acabam por sair da sala, sem compromisso com o andamento das 

atividades posteriores, revelando sua insatisfação. 

Os esforços de P9 na construção de sua atuação profissional, com isso, 

perpassam os objetivos educacionais, mas se consolidam no cotidiano. Ou seja, tratam 

de permanência, organização de um ambiente favorável ao estabelecimento de relações 

mais próximas com os alunos. Leva-se em consideração também o fato de proporcionar 

novas experiências a esses alunos, as quais detalharemos melhor mais à frente. 

Certos deste perfil de aulas, chegamos na categoria 2: “Planejamento e Base 

Teórica”. Nela, buscamos compreender como os professores decidem organizar seu 

plano de atuação, e se esta ação se fundamenta em alguma base teórica. Nesse sentido, 

seguem os dados na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Demonstrativo de planejamento para as aulas de Educação física na 

EJA: 

Segmentos Indicadores 

 Sim % Não % 

1º Segmento 7 87,5 1 12,5 

2º Segmento 13 86,67 2 13,33 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao serem questionados se existia um plano de ação e/ou planejamento, a maioria 

dos professores respondeu “sim” para a pergunta. Somente P1 e P15 responderam “não” 
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existir um planejamento na escola para a Educação Física na EJA, por isso, não 

poderiam disponibilizá-lo. Contudo, ambos, P1 e P15, se justificaram de formas 

diferentes durante a pesquisa, o que convém apresentar. 

P1 apresentou a possibilidade de projetos interdisciplinares e ações extraclasse, 

como a participação da sua escola na MARCO - Mostra de Arte, Cultura e 

Conhecimento das Escolas do sistema Municipal de Ensino –, que ocorria anualmente 

na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), promovida pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. A professora acrescentou que o planejamento da 

prática pedagógica foi feito sempre a partir de uma avaliação diagnóstica e atuação 

constante, verificando a necessidade da turma. Nesse sentido, ele, o planejamento, se 

modificou perpassando a aceitação e necessidade dos alunos. 

P1 entregou, ainda, algumas atividades (Ver Anexos), as quais foram aplicadas 

com as turmas do 1º segmento e outras com o 2º segmento. Porém, não apresentou 

nenhum documento físico ou material sistemático que permitisse uma análise mais 

detalhada de sua prática. 

Atitude diferente do professor P15, o qual, respondendo a alternativa “não” 

quanto à existência de planejamento somente para o 2º segmento, disponibilizou um 

roteiro de aula (Ver anexos), escrito à mão, que buscou usar como base para 

desenvolver sua atuação na EJA. Esse roteiro culminou em um trabalho produzido pelos 

alunos, divididos em grupos para tratar de inúmeras brincadeiras e jogos antigos. 

No material de papel entregue pelo professor P15, constavam 21 tópicos de aula 

(Ver Anexos), dos quais alguns ele já havia desenvolvido. Mas todos serviram de base 

para pensar a organização dos conteúdos. Apresentou, por fim, um questionário (Ver 

Anexos) retirado de uma revista para descobrir os riscos de uma pessoa sofrer um 

ataque cardíaco, que foi utilizado ao abordar temas relacionados à saúde e à qualidade 

de vida. 

A investigação propôs a todos os participantes, nesta mesma questão em 

discussão, que disponibilizassem seus planejamentos. Isso foi muito difícil de alcançar, 

porque alguns se comprometeram a enviar por e-mail e não o fizeram, outros alegaram 

impossibilidade de ir até a escola e buscá-lo (durante o período de recesso), problemas 

técnicos no computador de uso pessoal, perda do arquivo e também o uso de 

planejamento em formato de portfólio. 

O último exemplo se refere a P14, que não conseguiu disponibilizar o material 

(um caderno), para que fosse mais uma contribuição na compreensão dos casos 
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estudados. Segundo P14, a principal característica do material era descrever os planos 

de aula, as atividades e o processo de sistematização. 

Do mesmo modo, P15 fez ao apresentar atividades desenvolvidas, inclusive 

forneceu cópias de algumas delas. P8 e P1 também o fizeram. Atendendo à solicitação 

do questionário da pesquisa, somente P5, P7, P9 e P16 encaminharam o planejamento 

na íntegra para melhor desenvolvimento desta investigação. Entretanto, ao observarmos 

melhor a perspectiva de estruturação deste trabalho, optamos por tratar dos quatro 

planejamentos disponibilizados em outro momento. 

 Percebemos, neste campo investigativo, que alguns professores ficaram receosos 

de entregar um plano, diferentemente de outros que imediatamente disponibilizaram ou 

não tiveram como disponibilizar por outro motivo. Discutindo um pouco mais esta 

questão, o município de Natal prevê uma participação coletiva dos professores no 

planejamento, justificada pelo Art. 14 da Resolução 003/2011 (NATAL, 2011, p.3), 

afirmando que: 

 
O planejamento pedagógico deve se constituir na prática de pensar a 

prática, de rever e de viabilizar ações que se operacionalizam no ato 

docente, na organização dos momentos de estudo, na participação dos 

professores de todas as disciplinas, permitindo a avaliação de saberes, 

fazeres e afazeres do processo educativo. 
 

 Se observarmos as questões relacionadas à carga horária de planejamento 

coletivo, identificaremos uma dificuldade para entrelaçar propostas interdisciplinares 

dentro da carga horária do professor, diferentemente do planejamento individual, pois o 

professor tem carga horária prevista para isso, conforme Art. 15: 

  

O planejamento pedagógico dos professores dos Níveis I e II ocorrerá 

na unidade de ensino, semanalmente, das 19 às 22 h. Para os 

professores dos Níveis III e IV, o planejamento será por disciplina, 

ocorrerá na unidade de ensino, semanalmente, das 19 às 22 h. Os dias 

do planejamento da EJA serão definidos conforme cronograma 

sugerido pelo SEJA/SME (Id.). 

 

Percebemos, então, que isso ocorre na realidade cotidiana do professor, pois P9 

relatou que tem um dia fixo na semana para planejar na escola, e o material que nos 

disponibilizou demorou a entregar, pois estava no computador da instituição no período 

de férias.  
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 Com base nisso, precisamos nos aprofundar mais em cada realidade para 

compreender se realmente a não entrega dos planos se caracteriza como uma dificuldade 

de sistematizar o conhecimento, organizá-lo ou é hábito do professor não materializar 

um documento formal, sendo um costume produzir as mesmas adaptações da realidade. 

Tendo em vista que este planejamento se dá fundamentado no Art. 12, que trata 

da organização do trabalho pedagógico: 

 

Os fazeres educacionais terão como base os princípios teórico-

metodológicos e os eixos temáticos contidos nos Referencias 

Curriculares da EJA e serão organizados, considerando: 

I - as especificidades dos sujeitos dessa modalidade; II - a valorização 

do papel da interação desses sujeitos com o meio social e com a 

escola; III – as estratégias que levam à transformação dos alunos e da 

realidade na qual estão inseridos (Id.). 

 

Ao questionarmos se existe uma base teórica que oriente esse planejamento das 

aulas de Educação Física na EJA, os professores foram unânimes em dizer “sim”, 

conforme expressa a tabela 7. 

 

Tabela 7 – Demonstrativo sobre a existência de base teórica para orientar o 

planejamento da Educação Física na EJA: 

 

Segmentos Indicadores 

 Sim % Não % 

1º Segmento 8 100 - - 

2º Segmento 15 100 - - 

 

De forma sintética, as respostas tiveram a seguinte estrutura de recorrência: PCN 

(10); Projeto Político-Pedagógico (1); Contexto social e realidade (1); Coletivo de 

Autores (2); Referenciais Curriculares da EJA (5); Senso Comum (1); Saúde (1); 

Técnicas Alternativas de Relaxamento (1); Blocos de Conteúdos como eixo e 

movimento humano (1) e Temas Transversais (1). 

Podemos concluir que, por parte dos professores, não há clara uma base teórica 

para atuar na Educação Física na EJA, tampouco uma organização curricular unânime. 

Conforme já discorremos no capítulo 3, o próprio RCEJA (Natal, 2008b) não possui 

uma clara definição, pois, ao se ancorar em uma fundamentação teórica, também 

permite que outras se aproximem para ampliar as experiências. 
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Podemos estabelecer uma primeira hipótese de que os professores não 

compreenderam o termo “base teórica” e indicaram somente referenciais de organização 

didática. Porém, mesmo com esta conclusão, eles poderiam ter ampliado, levando em 

consideração que a matriz teórica dá encaminhamentos para a organização da prática 

pedagógica, bem como a resposta de uma das professoras, P14. 

 Dessa forma, encontramos aqui o elemento fulcral de nossa investigação – tal 

como refletiu P14: 

 

Não há, com excessão dos PCN’s para o ensino fundamental da EJA, 

referências teóricas com abordagens claras para esta modalidade. 

Mesmo os PCN’s trazendo uma boa orientação ela não é suficiente 

para abarcar todas as particularidades da EJA, além de ser uma 

visão unilateral por considerar apenas a abordagem da cultura 

corporal de movimento. Por isso, buscamos em outros trabalhos 

referenciais e encontramos em trabalhos como o de Elenor Kunz 

(Cultura do movimento) e José Pereira de Melo (cultura de 

movimento) aproximações as nossas necessidades da prática 

pedagógica com os alunos da EJA. 

 

Diante do relato da professora, convém ressaltar que Brasil (2002b), Referencial 

da Educação Física para o 2º segmento da EJA, tem proximidade com a matriz teórica 

dos PCN. Dessa forma, a professora P14 nos alerta para uma necessidade de ampliá-lo 

no direcionamento do trabalho pedagógico desta modalidade. 

Identificamos o potencial investigativo de P14, nesta proximidade, com a sua 

realidade profissional, por levar em consideração que a Educação Física na EJA é 

permeada de ausências políticas, sociais e curriculares que, cotidianamente, são 

preenchidas por soluções, estratégias e indagações pedagógicas imbricadas na atuação 

dos educadores. Logo, há uma responsabilidade centrada no professor que necessita ser 

coletivizada. 

Nesse universo em que o engajamento educacional se faz visceral na busca de 

uma efetivação do processo pedagógico, a Educação Física merece atenção, pois ela 

cultiva, nas condições que lhes são cabíveis, de espaço, tempo e fundamentação o 

necessário para ser reconhecida pela comunidade escolar e ter sentido como 

componente curricular. E a partir daí, superar, muitas vezes, uma visão preconceituosa 

de que as aulas somente cansam ou se delimitam ao gasto energético. 

Outra suposição, a partir das respostas dos professores, é a de que o 

discernimento claro de uma base teórica para adotar um direcionamento fundamentado 

em sua organização didática não é prioridade no momento de planejar para grande parte 
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dos sujeitos pesquisados. Corroborando com estas dificuldades, Nesta-Piccolo (1993) 

afirma que a Educação Física sofre com a inexistência de um corpo teórico consolidado 

próprio, dentro deste universo multidisciplinar. Com isso, o professor é um elemento-

chave, responsável por propor um ambiente favorável ao aprendizado do aluno de modo 

autônomo, crítico e participativo. 

Assim, convém alertar para certa confusão conceitual nas respostas. No que se 

refere a uma base teórica, os professores direcionaram suas respostas para uma 

apresentação clara do que se define em sua organização didática cotidiana em sala de 

aula, ou seja, em que ela se baseia para definição dos elementos didáticos. Interpretamos 

que a base teórica de alguns dos referencias pode ser adotada pelo professor, mas não 

podemos generalizar, pois isso tudo está inserido em um universo muito complexo, no 

qual “a função do saber, dos conhecimentos, das disciplinas e das matérias que 

decorrem da fonte epistemológica deve acompanhar as finalidades da educação, 

segundo o sentido e a função social que se atribua ao ensino” (NEIRA, 2009, p.29). 

Desse modo, a base teórica, o planejamento, o Projeto Político-pedagógico, a 

avaliação contínua e tantas outras variáveis presentes no espaço escolar, direcionando a 

prática pedagógica, devem estar em comum acordo e não podem destoar de um 

processo rico de ensino e aprendizado sistematizado. 

É necessário, portanto, que as opções metodológicas estejam claras para toda a 

comunidade escolar. Ao analisarmos as respostas dos professores, corroboramos com 

P14 ao afirmar que há necessidade da prática pedagógica da Educação Física na EJA 

enveredar pela cultura de movimento. 

Desta maneira, os Parâmetros Curriculares Nacionais não são uma base teórica, 

mas sim um referencial de organização didática, da mesma maneira que os Referenciais 

Curriculares da Educação de Jovens e Adultos do município de Natal. Todavia, alguns 

professores utilizam este referencial e podem corroborar com sua base teórica, a cultura 

corporal de movimento. Detalhando melhor, no 1º segmento, os participantes P1, P4, 

P9, P11, P13 e P16 orientam-se pelas propostas citadas anteriormente; P1, P4, P11, P13 

e P16 se baseiam nos PCN e outras orientações para a Educação Física; e P9 somente 

no RCEJA. 

Entendendo que a maioria dos professores trata da cultura corporal de 

movimento como farol direcionador de sua prática pedagógica – exceto P14, que tece 

uma crítica ao uso deste conceito teórico na EJA -, citamos as respostas de P11 e P16: 



162 
 

“Nossa base teórica é norteada em cima dos conteúdos da Educação Física na EJA, 

temas transversais” (P11); “A base teórica que sigo está prevista nos PCN’s” (P16). 

Já no 2º segmento da EJA, praticamente a metade dos professores se baseiam 

nos PCN, são eles P1, P3, P7, P10, P12, P13, P15, P16. Do mesmo modo, P14 constrói 

a sua prática a partir da cultura de movimento, afirmando que a citada anteriormente 

engessa o planejamento na EJA.  

Logo em seguida, o RCEJA aparece como segunda resposta mais recorrente, 

citada por P5, P9, P12, P13, P17. Encontramos ainda o Coletivo de autores nas 

respostas de P3 e P15. Alguns participantes trouxeram um ponto de vista díspare da 

maioria dos professores, tal como: “O planejamento e as ações pedagógicas são 

voltadas ao contexto social e cultural dos alunos, não foge a realidade do dia-a-dia” 

(P2) e “Bem, no meu caso penso que contextualizar os conteúdos, em base de senso 

comum, traz resultados importantes no público da EJA” (P6). 

Alguns, inclusive, não se limitaram somente aos PCN: “[...] incluo ainda 

referências bibliográficas sobre yoga, técnicas alternativas de relaxamento e 

massagem. Além da bibliografia que trata sobre as questões de saúde: como obesidade, 

alimentação” (P7). 

Além desses, P8 afirma o seguinte: “Trabalhamos por blocos de conteúdos, ex: 

eixo movimento no NIII falamos como acontece o movimento, importância, 

propriedades dos movimentos”.   

Neste questionário, recordamo-nos que o professor P8 comentou que a sua 

resposta se baseava em uma proposta curricular de outro estado, e ainda acrescentou que 

seria importante uma entrevista para que ele pudesse explicar melhor a resposta. Porém, 

foi explicado ao professor que o uso do questionário facilitaria o acesso aos professores, 

dado o tempo hábil para aplicá-los, resultando em inferências mais claras e objetivas. 

Alcançando o entendimento do ponto de partida da prática pedagógica, o 

planejar, chegamos à categoria 3: “Objetivos da Educação Física”. Sobre os objetivos da 

Educação Física na EJA, os professores elencaram uma gama de possibilidades, as 

quais, às vezes, fogem da própria função da Educação Física escolar, especialmente na 

EJA, bem como da ideia do que seja realmente o objetivo da Educação Física enquanto 

componente curricular. Em síntese, as respostas nos remontam às questões de qualidade 

de vida, saúde, práticas de atividades físicas e esportivas por meio de uma percepção de 

corpo que se justifica, em sua grande maioria, nos PCNs, buscando diferentes 

perspectivas como incluir, integrar e formar cidadãos críticos. 
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Na medida em que se referem ao 2º segmento, apresentam uma tendência a trabalhar 

com blocos de conteúdo, ampliando a perspectiva das temáticas, predominando a 

esportivização, agregada a um processo de “juvenilização” da EJA e, ao mesmo tempo, 

uma perspectiva de mudança social. Quando o diálogo é próximo ao 1º segmento, 

predomina a ludicidade e as práticas corporais alternativas, pois se aproximam de um 

público de mais idade, que visa a um ambiente mais tranquilo, acolhedor e menos 

dinâmico.  

Assim, obtivemos de P1 a ideia de que o objetivo da Educação Física, na EJA, é 

“estimular a qualidade de vida por meio de temas transversais”, ideia que converge com 

P2, P4, P11 e P17. Ademais, P2 destaca que a Educação Física tem o objetivo de 

“Proporcionar uma maior interação com os jovens e adultos”, estimulando a saúde e a 

qualidade de vida, além de realizar atividades físicas com os alunos, ideia que reafirma 

a resposta de P4. A diferença é a perspectiva preventiva que esta última professora 

descreve. 

 Para P11, a perspectiva da qualidade de vida é acrescida de uma abordagem 

recreativa, que é melhor definida por P16, fazendo-nos inferir algumas características 

recorrentes do 1º segmento: “Valorizar por meio do conhecimento sobre o corpo, os 

cuidados com a saúde referente a hábitos, posturas e estilo de vida. Participação em 

atividades lúdicas, adaptando as regras, facilitando o entendimento, garantindo a 

participação e o interesse” (P16). 

Já P8 e P9 enfatizam a prática de atividades físicas, e não dão destaque à saúde e 

à qualidade de vida: “O principal é orientar o aluno a uma autonomia do movimento, 

fora dos muros da escola ele ter conhecimento para realizar atividades físicas, ex. uma 

caminhada, uma corrida” (P8); “Promover acessibilidade das práticas 

esportivas/alternativas para o público específico. Incentivar as diferentes práticas 

corporais, valorizando o entendimento das manifestações culturais, assim como o 

funcionamento do corpo humano” (P9). 

Essas perspectivas convergem para a resposta dos professores P12 e P13: 

“Orientar os alunos sobre a importância da Educação Física para o dia a dia deles” 

(P12 e P13).  Da mesma forma, convergem para o professor P10: “É fazer com que os 

alunos tenham conhecimento da importância que tem a Educação Física não só como 

disciplina, mas também a sua importância dentro do contexto saúde e bem-estar das 

pessoas, através dos conteúdos que são ministrados na sala de aula” (P10). 
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Os professores objetivaram demonstrar um componente curricular com 

conhecimentos específicos, e um aporte metodológico definido. Entretanto, têm uma 

necessidade de deixar explícita a importância destes conhecimentos no cotidiano dos 

alunos por meio de temas que deem sentido a Educação Física fora do espaço escolar 

também. 

Alguns compreendem estas temáticas como temas transversais, contudo, é 

preciso uma investigação mais detalhada para averiguar se isto ocorre, pois a 

característica “transversal” literalmente perpassa toda a prática pedagógica dos 

diferentes componentes curriculares. 

Somos induzidos a inferir que o contexto do município de Natal ainda não é 

favorável para que isto aconteça, como já citamos na resolução 003/2011, que define o 

planejamento do pedagogo no dia em que os docentes de Educação Física, Artes e 

Ensino Religioso estarão em sala de aula no 1º segmento, impedindo um planejamento 

participativo. 

Neste propósito, a saúde, a qualidade de vida e o conhecimento do corpo 

(mesmo que situado numa perspectiva biologicista) ganham importância, sobretudo nos 

anos iniciais, para se compreender a relevância da Educação Física em meio ao universo 

recorrente da leitura e da escrita.  

Conforme tratamos (Ver quadro 2), esta perspectiva já estava reconhecida em 

Brasil (2001), no instante em que os objetivos da Educação Física no 1º segmento 

possuíam uma profunda relação com a vida social, o cuidar de si, hábitos de higiene – 

muito próximo das questões voltadas à saúde. 

Posteriormente, nos anos finais, percebemos que os objetivos avançam e tomam 

outros rumos mais claros e definidos, a critério de cada docente, tal como o exemplo da 

professora P7: “Atender às necessidades do corpo do adulto, do trabalhador. Atividades 

compensatórias, lúdicas. Também temos a experiência de trabalhar com a dança, como 

o coral corporal que foi uma vivência muito rica” (P7). 

Em contrapartida, o professor P6, do 2º segmento, apresenta um discurso 

próximo do que apresentamos anteriormente. Porém, aborda uma perspectiva voltada 

para a saúde, com certo destaque para o esporte: “[...] compreensão do corpo, enfatizar 

a atividade física como ferramenta na qualidade de vida, prevenção de doenças 

posturais, a prática do desporto como aula e também na participação nos JEM’S (jogos 

municipais)- categoria aberta” (P6). 
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Os professores P3, P17 e P15 coadunam quanto a uma perspectiva crítica da 

Educação Física, incentivando uma prática reflexiva dos alunos: “O objetivo da 

Educação Física na EJA é formar cidadãos críticos-participativos na perspectiva de 

transformação social e inclusão social” (P3).  

Reafirmando isso, P15 busca uma perspectiva lúdica trazendo contributos para 

um “[...] processo de aprofundamento do conhecimento, desenvolvimento integral e do 

pensamento crítico” (P15). Neste sentido, P17 busca avançar para um diálogo mais 

próximo aos PCN, proporcionando práticas corporais coerentes com o contexto do 

aluno, buscando “formar cidadãos [...] e transformar esses conteúdos de forma crítica 

para melhoria da qualidade de vida” (P17). 

 Nesta perspectiva de transformação, P14 visa a uma Educação Física, com todo 

o aporte teórico já determinado, que permita ao aluno, durante o processo de ensino-

aprendizado, confrontar os conhecimentos que possui sobre “[...] a disciplina, visando à 

construção, transformação e produção de novos conhecimentos, onde também podemos 

considerar atividades de movimento que trazem os alunos e que ainda não foram 

abarcados pela EF” (P14). 

Assim, percebemos que grande parte dos professores trata a sua prática 

pedagógica de modo coerente com os PCN e os RCEJA, pois a resposta do professor do 

2º segmento, P5, foi uma citação dos referenciais do município, que resume, de modo 

amplo, os discursos tecidos por grande parte dos professores: 

 

Promover a integração e a inserção de todos os alunos nas práticas 

corporais. Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da 

cultura corporal de movimento. Perceber e compreender o papel do 

esporte na sociedade contemporânea. Usufruir do tempo livre de lazer, 

resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental para a saúde e 

melhoria da qualidade de vida. Valorizar, por meio do conhecimento 

sobre o corpo, a formação de hábitos de cuidado pessoal. 

Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais 

como padrões de beleza, relações entre os sexos e os preconceitos 

(NATAL, 2008b, p. 78 apud P5). 

 

A partir disso, tendo em vista que “[...] os objetivos contêm a explicitação 

pedagógica dos conteúdos” (LIBÂNEO, 1994, p. 126), precisamos destrinchar melhor 

estes achados. Isso porque os objetivos nos dão indicativos de possíveis resultados, 

experiências de ensino e aprendizados mediados pelo professor a partir de 

conhecimentos específicos, procedimentos, opções teóricas, habilidades, características 



166 
 

específicas dos alunos, do componente curricular, da escola etc. Logo, denotam 

afinidade com os conteúdos elencados e demais elementos didáticos. 

Por isso, refletimos sobre os objetivos do 2º segmento – em especial, que alguns 

apresentaram a opção de direcionar a Educação Física para a promoção de uma vida 

ativa dos sujeitos participantes da EJA. No entanto, alguns enfatizaram uma demanda 

esportiva através da participação em Jogos Municipais (JEMS), e outros uma demanda 

social, debatendo doenças, hábitos de vida saudáveis, técnicas de conscientização 

corporal etc. 

Segundo Libâneo (1994), não existe prática educativa sem objetivos. Estes são 

criados a partir de três referências que estão sempre interligadas: ideais e valores 

legislativos; conteúdos básicos e necessidades e expectativas de formação cultural da 

sociedade.  

Com esta assertiva do autor, podemos refletir mais um pouco sobre as respostas 

destes professores, pois apresentam peculiaridades que constituem os objetivos da 

Educação Física na realidade destes profissionais, assegurando a mudança social destes 

alunos, atendendo aos seus anseios, relatos dos alunos, demandas da comunidade 

escolar e perspectivas futuras para a disciplina. 

Se refletirmos quanto à questão 2.5, em que os professores deveriam indicar a 

base teórica utilizada, é possível considerar que os objetivos de determinada disciplina 

escolar, no caso da Educação Física, necessitam se aproximar do sistema educacional a 

que pertencem. “O que não se trata de copiar ou inventar objetivos, mas defini-los em 

função de pressupostos ontológicos, epistemológicos e gnosiológicos” (PALMA; 

OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 59). 

Percebemos que a pulverização de diferentes perspectivas, fruto de certa 

indefinição epistemológica dos referencias da EJA, fragilizou a construção de uma 

unidade quanto ao objetivo da Educação Física na EJA no município de Natal. 

Entretanto, conseguimos visualizar elementos marcantes. Estes se aproximam da 

compreensão de Neira (2009), que tece discussões com Zabala, e apresenta um caminho 

a ser percorrido pelo professor do ensino fundamental, não especificado para a EJA, 

mas com certa afinidade com os dados encontrados. 

O autor, ao fazer referência ao professor de Educação Física dos anos iniciais do 

ensino fundamental, aponta que ele “[...] deverá trabalhar as relações interpessoais, a 

organização do grupo, a variação de soluções motoras para os problemas etc.” (NEIRA, 

2009, p. 63).  
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Já ao tratar do professor que atuará nos anos finais, afirma que ele “[...] 

preocupar-se-á com o comportamento tático, com conhecimentos sobre atividade física, 

com o conhecimento socializado da cultura de movimento etc.” (NEIRA, 2009, p. 63). 

Ao ponderarmos a fala de Neira (2009), estamos colocando em discussão o fato 

de os objetivos propostos pela maioria dos professores do 1º segmento seguir uma 

lógica menos específica, com elementos mais gerais do aprendizado, trabalhando as 

habilidades motoras ou variáveis básicas, com predominância da dimensão atitudinal e 

da perspectiva lúdica. Isso porque, na maioria dos casos, são adultos e idosos que se 

afastaram da escola e, agora, estão retomando os estudos. Para alguns alunos, pode ser o 

primeiro contato com as aulas de Educação Física, logo, é preciso muita cautela do 

profissional que arquiteta todo este percurso de experiências e vivências corporais, para 

que eles representem pontos positivos no aprendizado dos alunos. 

Situando-nos na fase dos anos iniciais do ensino fundamental, Palma; Oliveira e 

Palma (2010) apresentam uma ampliação das sugestões dos PCN, colocando o 

movimento humano culturalmente construído como frente de trabalho para definir 5 

núcleos de conteúdos sistematizados ao longo da educação básica: o movimento e a 

corporeidade; o movimento e os jogos; o movimento e os esportes; o movimento em 

expressão e ritmo e, por fim, o movimento e a saúde. 

De acordo com os autores, esses objetivos vão orientar o docente em sua prática 

pedagógica no componente curricular da Educação Básica, Educação Física, sendo 

possível em qualquer nível de ensino, inclusive na EJA. 

Do 1º ao 5º ano, que corresponde ao 1º segmento da EJA, teríamos, então, os 

seguintes objetivos para o núcleo O movimento e a corporeidade: “Organizar situações 

de vivências corporais e estudos que possibilitem a compreensão de ser um corpo em 

movimento e em constantes interações com objetos e pessoas” (Id., p. 74). 

Para o núcleo O movimento e os jogos, define: “Favorecer o estudo e a vivência 

de manifestações lúdicas como integrantes da cultura motora, contribuindo no processo 

de construção da motricidade” (Id., p. 74). Já para o seguinte, O movimento e o esporte: 

“Favorecer o estudo e a vivência de manifestações esportivas como integrantes da 

cultura motora, contribuindo no processo de construção da motricidade” (Id.). 

O movimento em expressão e ritmo busca, por sua vez, “promover a 

compreensão do movimento rítmico como forma de expressão corporal e de 

representação social, valorizando-o em diversas manifestações culturais” (Id.). 
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Por último, O movimento e a saúde visa a “possibilitar o entendimento e o 

envolvimento da interação entre a ação motora e a saúde, destacando os benefícios que 

esses conhecimentos podem trazer para a melhoria da qualidade de vida” (Id.). 

Cientes destas contribuições da proposta apresentada, acreditamos apontar um 

importante reforço para organizar melhor uma unidade do que se deve propor na 

Educação Física, na EJA, a partir dos apontamentos indicados pelos professores 

investigados, sobretudo diante da coerência com os núcleos o movimento e a saúde, o 

movimento e os jogos e o movimento e a corporeidade. 

No 2º segmento, a dimensão conceitual ganha mais peso, levando em 

consideração também o aumento do número de aulas e do tempo em contato com os 

alunos. As práticas corporais já sistematizadas, tais como os esportes, se sobressaíram 

dos relatos dos professores, bem como um aprofundamento das questões referentes à 

saúde e qualidade de vida, estando certo de que: 

 

A educação física e os esportes ocupam um lugar importante no 

desenvolvimento integral da personalidade, não apenas por contribuir 

para o fortalecimento da saúde, mas também por proporcionar 

oportunidades de expressão corporal, autoafirmação[...]formação do 

caráter[...] (LIBÂNEO, 1994, p. 125). 

 

Logo, para estes professores, mesmo dentro de abordagens distintas e estratégias 

diferenciadas, percebemos a escolha:  

 

[...] de objetivos que direcionem as preocupações escolares para a 

vida; que orientem a seleção de conteúdos para temas relevantes social 

e culturalmente e que, por fim, utilizem metodologias de ensino 

voltadas para a formação de sujeitos conhecedores e críticos” 

(NEIRA, 2009, p. 4) 

 

Dessa forma, nos referendamos aos objetivos propostos por Palma, Oliveira e 

Palma (2010) para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), convergindo 

para os objetivos propostos pelos professores para o 2º segmento da EJA na intenção 

metodológica de contribuir com a organização dos conhecimentos propostos pelos 

professores. 

Novamente, apresentamos os núcleos em que se organizam os objetivos O 

movimento e a corporeidade: “Promover a ampliação dos conhecimentos sobre o 

movimentar-se, estudando as estruturas físico-anatômicas envolvidas no movimento, as 

reações orgânicas às atividades e com possibilidades diferentes de ação” (Id., p. 122); O 

movimento e os jogos: “promover o conhecimento de jogos como integrantes do 
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repertório cultural de movimentos, estudando e vivenciando diversas formas e 

modalidades” (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 122); O movimento e o 

esporte: “Promover o conhecimento de esportes como integrantes do repertório cultural 

de movimentos, estudando e vivenciando diversas formas e modalidades” (Id.). 

O movimento em expressão e ritmo busca, por sua vez, “possibilitar a ampliação 

de conhecimento sobre as formas de expressão rítmico-culturais do movimento, 

reconhecendo e respeitando as características de cada uma delas, fortalecendo a 

convivência social” (Id.). E, por fim, O movimento e a saúde visa a “favorecer a 

realização de estudos sobre a relação movimento humano e saúde, possibilitando a 

tomada de consciência da importância da atividade física na adoção de um estilo de vida 

ativo” (Id.). 

A partir destes objetivos em discussão com o que propuseram os professores do 

município para o 2º segmento, há uma coerência com os núcleos o movimento e a 

saúde, o movimento e os jogos; o movimento e a corporeidade e o movimento e o 

esporte, com destaque para este último. 

Percebendo que objetivos e conteúdos estão muito próximos na organização do 

trabalho pedagógico, situamos a categoria 4, que se refere aos conteúdos abordados 

pelos professores nas aulas de Educação Física. Assim, a prática pedagógica da maioria 

dos professores que atua no 2º segmento organiza os conteúdos orientando-se pelos 

PCN: jogos, lutas, ginástica, esportes, conhecimento sobre o corpo e Atividades 

Rítmicas e Expressivas.  

Porém, os conteúdos modificam a linearidade apresentada no documento, 

buscando uma aproximação com as questões relacionadas à saúde, à qualidade de vida, 

ao sistema locomotor, a um modo de vida saudável e aos conhecimentos comuns à 

realidade dos educandos. 

Apesar de identificarmos uma semelhança entre as temáticas apontadas pelos 

professores do 2º segmento e do 1º segmento, inferimos que o foco é diferente e o trato 

metodológico também, pois os jogos e brincadeiras, numa perspectiva inclusiva, 

buscam fazer relações pontuais com o binômio saúde e qualidade de vida, além de 

outros contributos para o cotidiano – tais como noções de primeiros socorros, 

sedentarismo e prevenção de doenças causadas por maus hábitos –, respeitando o 

processo de alfabetização, limitações físicas, educacionais e patológicas, comuns a 

muitos dos alunos. 



170 
 

 Quanto ao 1º segmento, percebemos que P2, P4, P14 e P16 dão indícios dos 

PCN em suas respostas, mas somente P4 e P16 restringem os conteúdos a este 

referencial: “São os conteúdos previstos nos PCN’s, ou seja, jogos, esportes, lutas, 

danças, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo, além da 

abordagem dos temas transversais” (P16). 

A professora P4 ainda exclui o bloco de conteúdo Atividades Rítmicas e 

Expressivas, afirmando que propõe: “Jogos, Esporte, Ginástica, Lutas e Conhecimento 

sobre o corpo” (P4). Da mesma forma, o professor P2 exclui a Ginástica, Atividades 

Rítmicas e Expressivas de sua prática e acrescenta a Dança junto aos demais conteúdos 

previstos pelos PCN. 

Sinalizando aspectos de qualidade de vida e saúde, encontramos P1, P2, P9, P11, 

P13 e P14. Destacamos P1 por tratar deste tema de modo diferenciado: “Equilíbrio 

postural, relaxamento, jogos recreativos (ex.: memória), danças folclóricas e teatro 

(junto com a professora de artes). Além disso, alimentação saudável, horta e 

informações sobre o preparo do próprio alimento” (P1). Ela transcende o que é próprio 

de conhecimento da Educação Física, tratando de questões como cultivo de horta, 

aproximando-o do tema alimentação saudável, o que acreditamos fugir do alcance 

pedagógico deste componente curricular. Talvez com uma proposta interdisciplinar que 

dialogasse com a Biologia ou um projeto educativo fosse mais coerente, mas P1 não 

deixa isso explícito em sua resposta. 

O professor P2 aponta ainda: “Alimentação saudável, primeiros socorros, 

benefícios das atividades físicas, combate ao sedentarismo [...]” (P2). O que converge 

com o professor P11: “Noções do sistema locomotor, primeiros socorros (base teórica), 

postura corporal, alimentação saudável” (P11); igualmente, com a professora P13: 

“Benefícios da atividade física, importância dos hormônios, Infarto: como evitar” 

(P13). 

Ademais, apresentamos uma aproximação com o conteúdo Esporte a partir das 

professoras P9 e P14, que atuam em ambos os seguimentos. Sendo P9: “Alimentação 

saudável (conhecimento sobre o corpo), Diferenciação entre jogos e esportes; esportes 

coletivos x esportes individuais e suas implicações na socialização; qualidade de vida e 

estilo de vida” (P9); P14: “Jogos, esportes, danças, atividades que os alunos conhecem 

e que a Educação Física não oficializou como ensino da escola e atividades da área 

fitness e saúde” (P14). 
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No 2º segmento da EJA, os participantes P3, P7, P8, P15 apresentaram 

conteúdos voltados para os PCN – algo objetivamente mostrado pelo seguinte professor 

em sua escrita: “Os conteúdos são desenvolvidos através dos parâmetros curriculares 

nacionais jogos, esportes, lutas, conhecimento sobre o corpo, incluindo dentro desta 

sistemática os temas transversais” (P3). Os professores P8 e P15 seguiram na mesma 

linha de raciocínio e, sinteticamente, responderam: “Trabalho os PCN’s e temas 

transversais, obs: trabalho os PCNs na prática para ajudar a desenvolver outros 

temas” (P8); e “Jogo, esporte, Ginástica e saúde” (P15). 

Apesar de P3, P7, P8 e P15 apresentarem respostas semelhantes, destacamos P7, 

pois a professora destoa da perspectiva esportista, como os demais: “Jogo, dança e 

ginástica” (P7). Conforme discutimos na questão 2.5, ela, P7, nas conversas que 

compartilhamos após os questionários, descreveu que utilizava uma base teórica voltada 

para as práticas corporais alternativas (yoga, técnicas de massagem) e pôde explicar 

melhor a realidade em que se encontrava. Relatou ainda que, ao longo da atuação no 2º 

segmento da EJA, alguns alunos cobram uma demanda esportiva que ela não acredita 

ser prioridade em comparação com outros conhecimentos mais pertinentes desta 

modalidade. Assim, orienta esses alunos a participarem de um projeto que acontece na 

escola antes das aulas do turno noturno. 

Ao participarem deste projeto, no contraturno, com outro professor de Educação 

Física da mesma escola, os alunos passam a se permitir vivenciar outras propostas que a 

professora, P7, sugere – tal como o Coral Corporal92. Esta proposta foi apresentada num 

evento promovido pela escola; a atividade foi filmada e encontra-se disponível em 

domínio público. 

 Com esse acréscimo de informações, podemos nos aproximar, então, da 

realidade da professora P12, que respondeu: “Importância da atividade física 

(benefícios); Qualidade de vida; sedentarismo; o uso de anabolizantes; obesidade; 

práticas corporais alternativas (reflexologia, massagens)” (P12). 

 Da mesma forma, tratando de temáticas que envolvem saúde, porém, sem 

mencionar práticas alternativas, e convergindo para o esporte encontramos P5, P6 e 

P10. O professor P5 atribui aos conteúdos ministrados: “Contribuição social da 

                                                           
92 Apresentação da Coreografia da música “Eu caçador de mim” (Milton Nascimento), “Projeto 

Navegando em Poesias” (2014). Vídeo disponível no youtube, intitulado: “Coreografia Eu 

Caçador de Mim”- Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LrVmU42vQCs. Acesso em: 16 

jan. 2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LrVmU42vQCs
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educação física [...] levando em consideração o crescimento e desenvolvimento 

humano. Atividade física como elemento de promoção da saúde e [...] qualidade de 

vida. Atividade física e desporto. Atividade física e lazer” (P5). 

 A perspectiva biologicista é reforçada pelo professor P6, com os seguintes 

conteúdos: “Qualidade de vida, alimentação saudável, obesidade, doenças 

relacionadas à alimentação inadequada- o corpo- sistema locomotor- postura corporal 

(doenças relacionadas a postura) - primeiros socorros- Esporte- Desporto 

(treinamento- projeto) ” (P6) e, posteriormente, por P10: “Saúde, Esportes, qualidade 

de vida” (P10). 

 A escolha dos conteúdos revela uma dificuldade já sinalizada em algumas 

conversas com os pesquisados. Entretanto, somente a professora P17 deixa claro na sua 

resposta como elenca estes conteúdos e o que pensa no momento de organizá-los: 

 

Tento na medida do possível atender aos referenciais teóricos 

da SME. No entanto, a EJA tem suas particularidades, e muitas 

das vezes administro conteúdos referentes aos cuidados com o 

corpo; conhecimento anatômico: osso, músculos e funções e 

atividade física relacionada à saúde. Entendo que, levando 

esses conhecimentos até o aluno da EJA, estou contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. A parte 

prática na EJA: trabalho com jogos que possam integrar todos, 

o que na maioria das vezes é um desafio, pois a diferença de 

idade entre os alunos é um fator que, a meu ver, dificulta a 

administração da aula. Os mais novos relutam em participar e 

se sentem realizados com alguns minutos de jogos de futsal 

(P17). 

 

 A partir deste dado, podemos refletir sobre a formação do educando e a 

importância do convívio com os demais alunos e saberes presentes na instituição escolar 

para que ela se efetive. Porém, o mais determinante para este processo é a sua “[...] 

interação com os conteúdos intencionalmente estabelecidos e trabalhados” (LUCKESI, 

2011, p. 88). 

 Sabendo que “[...] conteúdo deve tratar o tempo do ensino implica saber que 

função queremos que este cumpra, em relação aos indivíduos, à cultura herdada, à 

sociedade na qual estamos e à qual aspiramos conseguir” (SACRISTÁN, 1998, p. 149). 

 É neste meio de convívio social que os conteúdos fazem sentido e vão 

permitindo a construção do indivíduo, desde a cultura geral da sociedade até os 

conhecimentos mais específicos de cada componente curricular. Contudo, eles não são 
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absolutos, mas sim mediadores (LUCKESI, 2011). Falamos aqui dos conteúdos de 

ensino que vão proporcionar a concretização dos objetivos definidos, pois: 

 

[...] são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos 

valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e 

didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos 

alunos na sua prática de vida. Englobam, portanto: conceitos, ideias, 

fatos, processos, princípios, leis científicas, regras; habilidades 

cognoscitivas, modos de atividade, métodos de compreensão e 

aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência social; 

valores, convicções, atitudes. São expressos nos programas oficiais, 

nos livros didáticos, nos planos de ensino e de aula, nas aulas, nas 

atitudes e convicções do professor, nos exercícios, nos métodos e 

formas de organização do ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 

 

 Ao tratarmos de conteúdos, geralmente, fica definido, criteriosamente, uma 

relação do que é científico, pertinente ou necessário de se aprender sobre determinada 

área do conhecimento. Zabala (1998), no entanto, afirma que é importante deixar de 

lado esta visão pragmática e buscar uma compreensão mais ampla. Nesta visão, não 

estão inseridas somente as capacidades cognitivas, mas tudo o que permite alcançar os 

objetivos: “[...] portanto também serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que 

possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 

interpessoal e de inserção social” (Id., p. 30). 

 Com isso, alguns conteúdos elencados pelos professores investigados vão além 

dos blocos já conhecidos pelos PCN, muitos dos citados tratam de questões comuns ao 

cotidiano, que, por vezes, nos faz indagar se é papel da Educação Física tratar de 

determinado conhecimento enquanto objetivo pedagógico. 

Essas reflexões são muito pertinentes, pois, no contexto pedagógico de cada um 

destes professores, são reveladas intenções e problematizações diferentes dos 

educandos, e ao analisarmos os conteúdos podemos compreender uma visão mais ampla 

de conteúdo, em que é possível visualizar o currículo oculto no cotidiano escolar. 

 Na organização destes elementos de modo coerente, compreendemos que “[...] o 

conteúdo e o método não podem ser considerados de forma independente um do outro, 

pois, na nossa compreensão, um determinado método pode facilitar a construção de 

determinados conteúdos [...]” (NEIRA, 2009, p. 76). Assim, entramos na categoria 5, a 

qual trata da metodologia, apresentando o que o professor utiliza de meios para 

organizar seus conteúdos na busca de concretizar seus objetivos. 

No que se refere ao 1º segmento, percebemos que há uma predominância das 

aulas teóricas e práticas, com algumas ressalvas em cada realidade. P2, P4, P9, P11, 
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P13, P16, logo, atuam da seguinte forma. Conforme o exemplo da professora P4: 

“ministro a teoria dos esportes etc. aulas práticas e também ministro pesquisas diversas 

relacionadas aos conteúdos” (P4). A professora P9 acrescenta que, além da aula prática, 

sua atuação é baseada em aulas teóricas dialogadas. Já o professor P11: “Aulas 

expositivas, aulas práticas (recreação)” (P11). 

Nesta construção, a professora P13 só atua por meio de aulas teóricas. Foi 

possível conversar com ela posteriormente e esclarecer o porquê desta resposta, e a 

professora me explicou que o espaço da escola era inadequado, o número de aulas para 

o 1º nível era muito reduzido e, além disso, muitos eram idosos. 

O professor P16, afirmou ainda não ter uma metodologia específica: “[...] Como 

as turmas de EJA, geralmente, são heterogêneas primeiramente faço uma avaliação 

diagnóstica para avaliar as necessidades da turma. Ministro aulas expositivas, utilizo 

vídeos, aulas práticas e dinâmicas de grupo” (P16). 

A professora P1 também salientou não ter uma metodologia específica de 

atuação: “De acordo com a necessidade da turma e aceitação dos alunos vou 

introduzindo os conteúdos e temáticas” (P1). Aproveitamos a sua resposta quanto aos 

objetivos em que a educadora deu pistas do seu trato metodológico, da seguinte forma: 

“[...] através de palestras, dicas, pesquisas (em revista e internet), informações, jogos 

de raciocínio (xadrez, dama), jogos motores e de passatempo” (P1). 

 No que se refere ao 2º segmento, novamente aulas práticas e teóricas acabam se 

sobressaindo. Mesmo assim, eles – P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P12, P14, P15, P16 e P17 

– demonstram diferenças importantes. 

 O professor P3 alerta que: “Para o ensino da EJA se faz necessário um cuidado 

especial quando se trata de metodologia. Por termos um alunado bastante 

diversificado, heterogêneo precisamos utilizar de todo o nosso domínio de experiências 

para desenvolvermos uma aula prazerosa e ao mesmo tempo que traga conhecimento e 

vivência, ou seja, a junção entre teoria-prática na mesma” (P3). 

A professora P12 elenca algumas estratégias utilizadas: “Aulas teóricas, 

minitextos, exibição de filmes, trabalho em grupo e individual, debates entre outros; 

aulas práticas na quadra ou na salinha” (P12), corroborando com P6, P7, P15 e P17. 

P8 ainda afirma que, em sala de aula, trata do que é relevante para o cotidiano dos 

alunos, e conclui na prática “[...] utilizando o método construtivo como base” (P8). 

É importante demonstrar a resposta da professora P7, deixando claro como 

ocorrem as aulas: “[...] temos aulas em sala onde exploro o conteúdo que há 
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necessidade, como alimentação, água, sono, qualidade de vida e na quadra aulas 

práticas, ou ainda em sala automassagem” (P7). 

Dois professores atuam somente com aulas expositivas, são eles, P5: “Aulas 

expositivas, estudo dirigido, trabalhos de pesquisa” (P5); e P10: “As aulas são de forma 

expositivas, como também existe momentos em que os alunos debatem os assuntos que 

são abordados e suas opiniões são levadas em conta em relação ao seu 

desenvolvimento de conhecimento acerca do conteúdo exposto” (P10) 

Por fim, nos deparamos com a professora P14, a qual nos revela uma nova 

problemática diante da organização do processo de ensino-aprendizado na Educação 

Física: 

 

A recomendação que recebemos da coordenação da escola foi de que 

este ano procurássemos enfatizar a leitura e a escrita com os alunos. 

Mesmo sabendo que este não é o objetivo da Educação Física na EJA, 

procuramos dar uma colaboração quando usamos textos ou palavras 

relacionadas ao tema da aula. Nas aulas práticas e teóricas, sempre 

buscamos a opinião dos alunos, suas curiosidades e necessidades, suas 

particularidades e condições reais de vida. Como orientador do 

desenvolvimento da aula, a busca é feita na direção de que os alunos 

superem e transcendam o que já sabem (P14). 

 

 A reflexão sobre esta questão da leitura e da escrita se faz muito importante, pois 

P14 atua no 1º e no 2º segmento. No que se refere ao 2º segmento, o município prevê a 

realização de oficinas em todas as disciplinas, e elas apresentam-se com forte tendência 

ao trato da leitura e da escrita – como se percebe abaixo: 

 

Parágrafo Único: As oficinas pedagógicas de todas as disciplinas e de 

todos os níveis devem contemplar a oralidade, a leitura e a produção 

de texto, num processo dinâmico que envolva habilidades e 

competências de interpretar, compreender, refletir criticamente e 

aplicar nas relações cotidianas (NATAL, 2011, p. 3). 

 

Isso nos faz retomar o debate que define o espaço da Educação Física na EJA, 

em que os objetivos devem ser formulados após a definição do que deve ser proposto na 

sala de aula. E esse processo se dá em meio a dificuldades, como as que foram citadas, 

além dos enfrentamentos colocados pelos alunos e comunidade escolar. 

Dessa forma, apesar da recorrência estereotipada de aulas teóricas e práticas, há 

uma forte presença do público da EJA na escolha de metodologias de ensino que 

favoreçam o processo de ensino e aprendizado, pois o mundo do trabalho, a 



176 
 

heterogeneidade, as limitações físicas e tantas outras questões não podem ser negadas 

pelo professor. 

Até mesmo o termo “aula prática”, comum na Educação Física, deve ser 

interpretado de modo diferenciado do ensino regular. Portanto, outros detalhes 

apresentados ao longo da pesquisa podem ser aproveitados neste debate, tal como as 

questões de gênero e da escolha de práticas corporais pelos alunos, que se modificam de 

acordo com as necessidades da educação mediada pelos professores. 

 Situando a próxima categoria, que novamente aproxima-se dos objetivos, 

conteúdos e metodologia, chegamos à categoria 6, “Avaliação”. Percebemos que as 

respostas tiveram uma ampla possibilidade de interpretações. Alguns esclareceram as 

estratégias de avaliação utilizadas, outros justificaram o sentido e alguns descreveram o 

tipo de avaliação feita, situando o papel do educador e do educando.  

Para o 1º segmento, nas respostas que ficaram explícitas o modo como é 

executada a avaliação, tecemos alguns comentários sobre a professora P1: “De acordo 

com os conteúdos trabalhados, da forma mais simples, planejo uma prova escrita, jogos 

(dominó, dama, xadrez) ou jogos motores, pois se não tiver prova eles não se sentem 

importantes. Dá veracidade à disciplina e eles conseguem responder, mesmo que seja 

de marcar” (P1). Ela aponta uma característica determinantemente eufêmica, uma visão 

marcada pelo fracasso escolar e por um olhar piedoso diante da capacidade intelectual 

do aluno.  

Outro fato marcante é elucidado na resposta do professor P2, que marcou a 

alternativa “Não”, e apesar de não redigir no espaço destinado à justificativa foi descrita 

verbalmente. O professor afirmou marcar esta opção porque, em sua prática cotidiana, 

ele não reprova por nota, mas faz várias atividades para avaliar o processo. Do mesmo 

modo, o professor P11 assinalou “Não” e justificou: “Não existe nota, a avaliação é 

feita nos critérios da frequência e participação” (P11). Relatos que convergem com as 

diretrizes municipais, em seu Art. 18 e 19, que diferenciam o formato da avaliação no 1º 

e no 2º segmento: 

 

Nos níveis iniciais (I e II), o acompanhamento sistemático das 

aprendizagens reorientará as ações de acordo com as necessidades dos 

alunos, cujo resultado final em RELATÓRIO expressará como se deu 

o processo de aprendizagem do aluno nas aulas presenciais, oficinas 

pedagógicas e atividades vivenciais [...] Nos níveis finais (III e IV), o 

resultado do processo de avaliação será expresso em nota, na escala de 

0 (zero) a 10 (dez) (NATAL, 2011, p. 4). 
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Em contraposição aos professores P2 e P11, os demais participantes assinalaram 

a resposta “Sim”. Dentre eles, P9 e P16 atuam com provas escritas. Para P9: “Avaliação 

escrita obrigatoriamente e participação nas atividades externas” (P9). Corrobora 

também com P16, ponderando provas e trabalhos (atividades): “Faço avaliação teórica 

(prova), relatórios de atividades individuais ou em grupo, seminários, utilizo a 

avaliação recíproca e a participação nas atividades como formas de avaliação” (P16).  

A professora P4 afirma que “A avaliação é qualitativa e participativa através de 

trabalhos” (P4). Ela quebra a lógica das provas escritas para formalizar a avaliação. 

Isso, notadamente, surge como uma característica marcante do 1º segmento. 

Já para P13 e P14, não fica clara como é aplicada esta avaliação. A primeira 

professora respondeu: “Avaliação contínua” (P13) e a segunda relatou: “Nossa 

avaliação é feita por dois motivos: o primeiro é burocrático, a escola exige. O segundo 

é na intenção do feedback, que o aluno necessita para sua autoavaliação. De quebra, 

ainda avaliamos nossa própria atuação profissional” (P14). 

 Diante disso, percebemos uma forte tendência a uma avaliação menos 

meritocrática, mais inclusiva. Esta visa a contrariar o processo avaliativo como 

instrumento de instaurar o “temor” dos alunos à Educação Física ou ganhar mérito em 

cima do fracasso escolar, através de instrumentos como prova escrita, trabalhos, 

seminários e a participação nas aulas, o que já estava previsto no Art. 17 das Diretrizes 

do município: 

 
A avaliação deve assumir uma forma processual, formativa, 

cumulativa e diagnóstica, possibilitando o redimensionamento da ação 

pedagógica, sendo necessária a elaboração de instrumentos e 

procedimentos de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 

permanente sobre os processos de ensino e de aprendizagem [...] O 

professor poderá utilizar vários instrumentos e procedimento de 

avaliação ao longo do processo: seminário, pesquisa, trabalho em 

grupo, estudo dirigido, exercícios individuais, prova, teste, portfólio e 

outros mecanismos de acompanhamento, como autoavaliação do 

professor e do aluno e avaliação institucional (NATAL, 2011, p. 4). 

 

Buscando formas de compreender o processo de aprendizado do aluno, a 

avaliação é um dos elementos centrais para a (re)organização do trabalho docente, bem 

como afirma P5: “É o feedback para identificar o nível de aprendizado e 

replanejamento” (P5); e P12: “Para formalizar as nossas notas e perceber o que foi 

‘realmente’ aproveitado pelos alunos (semana de avaliação e a mesma é teórica)” 

(P12). 
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As provas e atividades se dividem como principais meios de avaliar no 2º 

segmento, justificadas por diferentes fundamentações teóricas – tal como percebemos o 

professor P3: “A avaliação segue a dos parâmetros curriculares, assim como a do 

coletivo de autores, onde precisamos avaliar continuamente através de diagnóstico, 

formativo e somativo” (P3). 

 Partindo do conceito de avaliação como um somatório de atividades, trabalhos, 

frequência e participação encontramos P6, P7, P8, P15 e P17. Vale ressaltar que o 

professor P8 utiliza prova teórica e prática, diferentemente do professor P10, o qual 

adota outro modelo: “A forma de avaliação se dá através de trabalhos individuais e em 

grupo sobre os conteúdos que ministramos” (P10). 

De forma resumida, P17 conclui afirmando: “Como as demais disciplinas, a 

Educação Fisica na eja também tem avaliação. Utilizamos instrumentos como provas, 

seminários, trabalhos em grupo, trabalhos individuais e a participação nas aulas 

práticas” (P17). 

Em meio a esses questionamentos e respostas condizentes com cada realidade, 

aferimos que, no 1º segmento, há uma notória opção metodológica por priorizar a 

avaliação do aprendizado, ou seja, o professor preocupa-se muito mais em permitir que 

o aluno compreenda os conteúdos, corresponda aos objetivos educacionais propostos do 

que propriamente alcance uma média de aprovação. 

 Desta forma, no Art. 20 da Resolução 003/2011, define-se a nota de cada 

disciplina, ao final do período de 10 semanas a partir da soma das Aulas Presenciais 

(AP), Oficinas Pedagógicas (OP) e Atividades Vivenciais (AV) dividido por 3: 

 
Resultado Parcial do 1º período=AP+OP+AV/3 

Resultado Parcial do 2º período=AP+OP+AV/3 

Resultado da adição da nota do 1º período + nota do 2º período, 

dividido por 2 = média final. 

No final do semestre, isto é, depois das 20 semanas letivas, o aluno 

estará aprovado se obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) e 

frequência igual ou superior a 75% do total de aulas dadas em cada 

disciplina. 

A freqüência do I nível será computada somente ao final do ano 

concluído, caso o aluno tenha cursado o nível em 1600 horas (Id.). 

 

 Logo, é dada ênfase ao processo e não ao produto. Neste evento, Libâneo (1994) 

reforça que a avaliação, organizada sistematicamente, vai obtendo informações a 

respeito das atividades docentes e discentes, construindo um juízo de valor. Assim: 
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A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de 

provas e atribuições de notas. A mensuração apenas proporciona 

dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A 

avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de 

diagnóstico e de controle em relação às quais se recorre a 

instrumentos de verificação do rendimento escolar” (LIBÂNEO, 

1994, p. 195). 

 

A avaliação escolar possui características marcantes que a aproxima dos 

objetivos, conteúdos e do ensino (permitindo a sua reestruturação), contribuindo para o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades. Além disso, ela percebe as atividades 

dos alunos, buscando parâmetros de forma mais objetiva para apontar caminhos para a 

autopercepção do professor (Id.). 

 Esta relação de inseparabilidade entre o processo de ensino e a reflexão 

constante é que constrói os êxitos necessários para um aprendizado mais consolidado. 

Isso porque “Avaliar não é uma ação esporádica ou circunstancial dos professores/as e 

da instituição escolar, mas algo que está muito presente na prática pedagógica” 

(SACRISTÁN,1998, p. 296). 

 Baseando-se neste pressuposto, Sacristán (1998) compreende a complexidade 

das ações do ato de avaliar e afirma que a sua prática gera um currículo oculto. Deste, 

buscamos indicativos de suas peculiaridades que tornam o ensino mais identitário, 

visceral e coerente com a realidade social de cada contexto.  

Logo, todos os elementos didáticos delimitam o desenvolvimento educacional 

como, por exemplo, a avaliação, que “[...] desempenha diversas funções, isto é, serve a 

múltiplos objetivos, não apenas para o sujeito avaliado, mas também para o professor/a, 

para a instituição, para a família e para o sistema social” (Id., p. 322). 

 Assim, justificamos a necessidade de inserir a avaliação nesta pesquisa por 

perceber que ela revela muito das relações de ensino e aprendizado entre o professor e o 

aluno, pois ela “[...] não tem como missão classificar, hierarquizar, selecionar ou 

reprimir; não deveria reprovar ou aprovar. Deve ser entendida como um diagnóstico a 

serviço das necessidades de conhecimento do aluno/a” (Id., p. 195). 

 A avaliação, deste modo, “subsidia a obtenção dos resultados desejados e 

definidos, e não de quaisquer resultados que sejam possíveis” (LUCKESI, 2011, p. 

150). Porém, sua efetivação pode permitir o transcender dos resultados esperados e a 

readaptação do ensino. 

 Na certeza de que os objetivos devem estar claros para os professores analisarem 

de modo construtivo sua prática pedagógica, o ato de avaliar deve acontecer durante 
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toda a aula. Pode ser por meio de: a) questionamentos; b) discussões; c) autoavaliação; 

d) prova escrita; e) observação das decisões (fazer) do aluno; f) seminários, pesquisas 

etc. (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010). 

 Palma, Oliveira e Palma (2010) entendem a avaliação no componente curricular 

Educação Física como um momento de construção da motricidade através de: 

 

[...] abstrações pelo aluno, levando-o a relacioná-las com as 

generalizações, ou seja, a usar o mesmo movimento em diversas e 

diferentes situações, e estas com os processos de pensamento. Assim, 

o movimento que acontece nas aulas deve avançar em relação aos 

aspectos puramente repetitivo e adaptativo, com fim em si mesmo, e 

ser compreendido pelo professor como uma manifestação viva e 

complexa da corporeidade (Id., p. 208). 

 

 Seguindo o pensamento lógico, eles indicam também que a avaliação na 

Educação Física Escolar deve verificar se os alunos ressignificaram conhecimentos, 

relacionaram o fazer e o saber-fazer e, por último, se elaboraram reflexões sobre seu 

próprio corpo, percebendo-se como um corpo repleto de possibilidades no instante em 

que se movimenta. 

Acreditamos que os professores analisados apresentam um rico potencial para 

avançar mais na organização de suas práticas e lapidá-la na aproximação com as 

especificidades da Educação Física. As práticas já apontam indicativos de suficiência 

nas avaliações e trabalhos, por exemplo. Todavia, a relação dialógica de alguns deles, 

na proximidade do aluno, pode concretizar o modo de aprender cada vez mais, 

sobretudo problematizando as questões de leitura e escrita. 

 Ancorados em todas as reflexões anteriores, chegamos à categoria 7, “Objetivos 

e Resultados”, na qual buscamos compreender como o professor percebe que seus 

objetivos foram alcançados. Caracterizamos esta pergunta como complexa do ponto de 

vista de detectar o aprendizado do aluno, porque isto se dá com o auxílio de várias 

estratégias – tais como a avaliação, os objetivos propostos, conteúdos, metodologia, 

tempo, frequência de aulas, composição da turma e planejamento. Isso porque “A 

interação professor-aluno é um aspecto fundamental da organização da ‘situação 

didática’, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino: a transmissão e 

assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades” (LIBÂNEO, 1994, p. 249). 

A prática pedagógica em si já é um percurso que remonta uma expectativa 

positiva quanto ao alcance dos objetivos elencados. Em comunhão com cada realidade, 
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tentaremos apresentar como se organizou este processo, percebendo a existência (ou 

não) de coerência com o que já foi descrito. 

No 1º segmento, prevalece a ideia do interesse e da participação dos alunos 

como forma de aferir o alcance dos objetivos educacionais, sendo abordada pelos 

professores P1, P2, P11, P13 e P14.  

Destrinchando melhor os achados, o professor P2 descreve trabalhos e provas, 

do mesmo modo que P4, P14 e P16, só que acrescentando: “[...] avaliações 

concomitantes” (P4). Este último professor fala também sobre a observação e o registro 

individual: “Resultados dos instrumentos de avaliação e a observação, através de 

registro individual, nas atividades práticas” (P16). O que converge com P9: “Através 

do feedback com os alunos; Observação do entendimento através da fala, não sendo 

apenas em sala de aula” (P9). 

O relato dos alunos e o posicionamento que eles tomam a partir das intervenções 

pedagógicas da qual participaram também surgiram com uma resposta recorrente no 1º 

e 2º segmento, como afirma a professora P14: “Quando os alunos expressam com 

relatos, palavras e expressões corporais. Quando participam com espontaneidade das 

aulas e realizam as atividades com satisfação [...]” (P14). 

Neste mesmo trato, ocorre com os participantes que atuam no 2º segmento. P7 

indica que percebe isso “No próprio depoimento dos alunos” (P7). P17, por sua vez, vai 

um pouco mais adiante e relata as medidas tomadas após a identificação do alcance dos 

objetivos por parte dos alunos, e afirma que: 

 
Além do diálogo com os alunos, que faço sempre ao final de cada 

semestre, onde procuro obter informações sobre a relevância dos 

conteúdos na vida deles, a avaliação quantitativa também é um meio 

de detectar se os objetivos foram alcançados ou não, e assim sentar 

com a coordenação e analisar outras possibilidades (P17). 

 

Nesta compreensão de ouvir e perceber o aluno, encontramos P3, P6 e P8. O 

primeiro deles traz uma tônica de proximidade com o aluno: “Quando percebemos a 

presença constante nas aulas, a participação e quando sentimos que fazemos parte de 

sua vida escolar” (P3). Já o professor P6 afirma esta possibilidade: “Quando há uma 

interação sobre os conteúdos trabalhados” (P6); e, por fim, P8: “Durante as aulas com 

avaliação contínua” (P8). 

Outra tendência forte no 2º segmento é o uso de ferramentas de avaliação – 

como trabalhos e provas – para comprovar se estas expectativas foram concretizadas. 
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Respostas estas que surgiram em P5, P10, P12 e P15 com um tom de “resultados”, 

parâmetros elaborados diante do que os alunos apresentaram.  

As respostas dos educadores citados convergem, e a de P15 resume-as: “Nas 

avaliações teóricas (avaliação quantitativa), nas atividades práticas (avaliação 

qualitativa) e participação (interesse e participação)” (P15). 

Por tratarmos aqui de singularidades imersas na pluralidade da EJA, constatamos 

a necessidade de recordar que cada indivíduo tem tempos de aprendizado, por isso, 

diferenciados, que “[...] variam segundo as capacidades, motivações e interesses de cada 

um; enfim, a maneira como se produzem as aprendizagens são processos singulares e 

pessoais” (NEIRA, 2009, p. 72). 

Logo, para se compreender se os objetivos propostos se efetivaram, é necessário 

ir além, estreitando as relações com os alunos, escutando-os, fazendo com que as 

medidas pedagógicas adotadas se tornem um elemento-chave do processo que 

acontecerá posteriormente, o aprendizado. Isso porque “Por trás de qualquer prática 

educativa sempre há uma resposta a ‘por que ensinamos’ e ‘como se aprende’ 

(ZABALA, 1998, p. 33)”. É por meio desta intencionalidade, já posta em um 

planejamento prévio, que o aluno vai criando autonomia, tomando as decisões mais 

cabíveis para que os conhecimentos sejam assimilados da melhor forma. 

Assim, o papel do professor emerge partindo de um ponto determinante, o 

planejamento. Este que leve em consideração a adaptação ao perfil dos alunos, os seus 

conhecimentos prévios e o delineamento do caminho, para que eles encontrem 

sentidos/significados nas atividades. Não apenas isso, mas também se estabelecem 

metas, acompanhando com a ajuda necessária, dinamizando os conteúdos, atribuindo 

novos significados. Um ambiente favorável ao aprendizado através da motivação, do 

autoconceito, promovendo canais de comunicação que materializarão o ensino-

aprendizado com autonomia e respeito a cada individualidade (ZABALA, 1998). 

 Dessa maneira, o professor deve ajudar o aluno a compreender todo este 

arcabouço, respeitando a sua individualidade até alcançar o aprendizado de modo 

exitoso. Logo, o tipo de avaliação não tem tanto peso quanto à forma como ela deve ser 

conduzida, e, na EJA, o diálogo permanente é fundamental para estabelecer qualquer 

processo pedagógico. 

Nesse sentido, percebemos que as categorias de 1 a 7 estão entrelaçadas no 

processo de ensino cotidiano dos professores, pois, nelas, constam os elementos 
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didáticos do ensino e as principais características do perfil da Educação Física na EJA 

do município de Natal.  

A sistematização destes elementos é perceptível no relato dos professores. 

Algumas vezes de modo coerente quanto aos conteúdos, metodologia e avaliação; 

outras vezes de maneira contraditória (fugindo dos conhecimentos próprios da Educação 

Física). Não percebemos, porém, essa lacuna como uma demanda única do professor, 

mas sim como a consequência de um direcionamento coletivo mais fundamentado e 

esclarecido, pensado pelos professores, gestores e na formulação de diretrizes mais 

consistentes para organizar a prática pedagógica do professor. 

  

  

 

6.3 A Atuação e a Formação 

 

As dificuldades de atuar na EJA e as características específicas deste público 

foram demarcadas durante décadas, logo, perceber o trabalho do docente, neste 

contexto, é compreender a existência de uma luta diária em que todos os esforços são 

válidos para melhor estruturar esta modalidade. Nesse intento, a prática pedagógica 

assume estreita relação com a formação do educador. 

Permitindo que a EJA corresponda às expectativas das demandas sociais, 

esperamos que os educadores, cada vez mais, reflitam quanto as suas limitações no 

espaço educativo, ampliando seus conhecimentos no que se refere à fundamentação da 

própria prática pedagógica e, desta forma, contribuam com o fortalecimento da 

Educação Física no município de Natal-RN. Isso porque:  

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-

aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 

ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 

boniteza de achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade 

(FREIRE, 1996, p. 24). 

 

Adotando uma postura docente não reducionista de ensino, nesta estrutura 

organizacional apresentada, é possível ampliar a busca por fontes legítimas de saberes, 

produzindo uma coerência entre o popular e o pedagógico, partindo da premissa de que 

o ‘[...] saber-fazer é o saber-ser-pedagógico’ (Id., p. 11). 

 Assim, a função professor revela inúmeros sentidos e significados capazes de 

reestruturar sua própria prática, logo, “[...] ensinar não se esgota no tratamento do objeto 
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ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 

aprender criticamente é possível” (Id., p. 26). 

A dimensão política se fortalece e o posicionamento crítico diante das mudanças 

sociais se revelam imprescindíveis. O professor atua partindo de uma formação pessoal 

e acadêmica, de uma forma de ser no mundo. No mesmo sentido, o aluno também é um 

sujeito que pensa, age e decide a partir de sua individualidade. 

Na triangulação dos saberes intelectuais, dos objetivos pedagógicos propostos 

pelos professores e das expectativas dos discentes, existe um universo muito complexo 

de se investigar que permite indagações como: “Por que não estabelecer uma 

‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais dos alunos e a experiência 

social que eles têm como indivíduos?” (Id., p. 30). Perguntas como estas geram outros 

propósitos e desdobram-se na formação do professor, no seu contexto de atuação, no 

Projeto Político-Pedagógico, no perfil dos alunos, nos subsídios de construção de sua 

prática e em tudo que denota a organização dos saberes para constituir processos de 

ensino-aprendizado, pois a organização didática busca propor direcionamentos, 

verbalizando uma dimensão distante da frivolidade. Ela, entretanto, é materializada a 

partir de um todo que se concretiza, principalmente, na “sala” de aula, e mesmo 

carregando raízes históricas contraditórias, empenha-se em produzir novos saberes, de 

modo autêntico, para o perfil da EJA. 

Neste percurso, encontramos a Categoria de Análise 10, “Dificuldades”, em que 

reunimos os relatos dos professores ao serem questionados se em sua prática 

pedagógica existia alguma dificuldade. Ao analisarmos o questionário de ambos os 

segmentos da EJA, percebemos que as respostas convergiram. Resumidamente, 

tratavam dos seguintes aspectos: Faixa Etária e Heterogeneidade; Alfabetização e 

Letramento; Frequência e Evasão; Espaço, Estrutura e Material; Trabalho, Cansaço e a 

Escola; Descompromisso dos Jovens; Educação Física e o “rola bola”; Estudos na área e 

Limitações cognitivas e motoras dos alunos. 

Somente no 1º segmento houve uma professora que afirmou não ter nenhuma 

dificuldade. Já no 2º segmento apareceram outras demandas, tais como: a criação de um 

currículo próprio, falta de interesse do jovem pelas aulas teóricas e a adoção de um livro 

didático para a EJA. 

Ao apresentarmos o 2º segmento, o professor P15 resume que: “A grande 

heterogeneidade das turmas, nos vários aspectos: alunos ler e escrever; a diferença na 
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faixa etária; alunos de 15 anos, outros de 60 anos; senhoras que não conhecem o jogo 

de ‘dama’ e grande evasão”. 

Em meio a todas estas dificuldades, o professor precisa lidar com novas 

demandas do cotidiano escolar e do espaço extraescolar, tal como o mundo do trabalho. 

Sobre isso, por exemplo, P3, a seguir, afirma: “Por serem pessoas que (já são) 

adquiriram responsabilidades muito cedo e não acreditam que a escola seja um 

caminho para melhorar a sua vida e acabam por muitas vezes dificultando o 

aprendizado por se sentirem cansados”. 

Dessa maneira, a prática de ser professor na EJA transcende os elementos 

didáticos e os conhecimentos específicos da formação. Este profissional, assim: 

 

[...] carece de uma maior atenção à formação docente. Porque nessa 

formação necessita-se estar preparado para lidar com as 

complexidades, ter habilitação específica [...]Desse modo, os 

professores têm razão por reclamar um maior acompanhamento 

pedagógico na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Nesse 

contexto social, as exigências educativas da sociedade contemporânea 

são crescentes e estão relacionadas a diferentes dimensões da vida das 

pessoas: à vida comunitária, à vida familiar, ao trabalho e à 

participação social e política. Portanto, essa modalidade educacional é 

considerada uma educação diferenciada e seus profissionais devem ser 

qualificados e compromissados com um trabalho docente também 

diferenciado (REZENDE, 2008, p. 67). 

 

Neste intento, quando discutimos sobre formação específica na EJA, precisamos 

rever o período de inserção destes profissionais no sistema de ensino público. Logo, a 

maior parte dos profissionais desta pesquisa estava atuando no município de 2 a 5 anos, 

nesta modalidade de ensino. A segunda maior recorrência foi de 6 a 10 anos, e a minoria 

de 6 meses a 1 ano. 

Percebemos que o período de inserção dos professores não é tão prolongado 

assim. Dessa maneira, podemos estabelecer uma reflexão com o Art. 23 da Resolução 

003/2011, o qual estabelece a política de formação continuada e define [...] a 

possibilidade de formação dos educadores de EJA em Lato-sensu e Stricto-sensu, por 

meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior (NATAL, 2011, p. 5). 

Corroborando com o que afirma Natal (2011), foi ministrada pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2006, uma especialização em EJA para 

todos os professores do município, inclusive de Educação Física. Porém, não 

encontramos indícios de outra ação neste sentido até a presente data, impedindo que 

outros professores mais jovens no tempo de serviço tenham a mesma oportunidade. Isso 
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gera dúvidas quanto à “[...] garantia de uma sistemática de formação continuada dos 

profissionais da EJA por meio de políticas públicas voltadas para esse fim” (Id.). 

Levando em consideração que estes professores já terminam a graduação com 

uma lacuna, no que se refere ao trabalho pedagógico na EJA, compreendemos o sentido 

destas palavras quando P17 afirma: 

 

Na minha formação acadêmica não paguei nenhuma disciplina 

relacionada ao ensino da EJA, para mim, tudo foi novidade. Fui 

aprendendo com a realidade e adaptando de acordo com a 

necessidade da escola e dos alunos. Aprendi construindo 

conhecimentos com a realidade, como não havia uma referência para 

o ensino da educação física na EJA, adotei conteúdos que a meu ver 

seriam útil na vida dos alunos depois busquei apoio nos PCN 

(Professora 17). 

 

Ao escutar ainda que a EJA “É um segmento que precisa ser melhor assegurado 

pelas universidades” (P8), é necessário concordar com Neira (2009), o qual ressalta que 

a cada dia com maior intensidade os professores estão despreparados ao se depararem 

com novas demandas dos alunos. 

De certo modo, a formação inicial nos faz refletir sobre o grande número de 

profissionais que ingressam no mercado de trabalho sem o devido preparo para atuar na 

educação de pessoas jovens, idosas e adultas, e seguem sem aprimorar seu trabalho 

também por falta de oportunidade. Consequentemente, apesar dos esforços destes 

professores, é muito provável que as dificuldades sejam reforçadas e se perpetuem. 

De fato, a formação inicial não atende a todas as demandas do mundo do 

trabalho que o profissional vai estabelecer no cotidiano. Todavia, ela deve atender, sim, 

minimamente que seja, quando se trata da Educação Básica e das modalidades que serão 

ofertadas no espaço escolar, e o professor deve ter suporte para saber que meios buscar 

ao investir na organização, na avaliação e no planejamento de suas ações. 

Nesta ótica, trataremos da categoria 8, “Formação Acadêmica”, em que situamos 

a questão 3.1 do nosso instrumento de coleta: “A sua formação acadêmica foi suficiente 

para ministrar aula de Educação Física na EJA?” (Ver Gráfico 3). Nesta, obtivemos 11 

respostas “Não” e 6 respostas “Sim”. Aqueles que se justificaram afirmaram nunca 

vivenciar durante a graduação situações formativas em relação à EJA. 

 Dessa maneira, os relatos informais de alguns sujeitos participantes 

transpassaram que assumir turmas de EJA, no espaço de trabalho, descrevia a mesma 

sensação de cair de “paraquedas”. Isso nos preocupa pelo fato de o trabalho docente ter 
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que ser permeado por tantas problemáticas, com referenciais não dialogados 

constantemente. 

 

Gráfico 3- Formação acadêmica e atuação na EJA 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dessa mesma maneira, nos preocupamos com a maioria dos professores que 

afirmou não se sentir preparados para atuar na EJA. Em contrapartida, torna-se muito 

mais preocupante o fato destes sujeitos não se envolverem em atividades que 

contribuam para a diminuição destes índices, aprimorando os conhecimentos e 

investindo em formação continuada. 

Afirmamos isso com base nas respostas da questão 3.2 (“Realizou algum curso 

para atuar na Educação Física na EJA?”), em que somente 3 professores responderam a 

opção “Sim” (Ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Realização de curso para atuar na EJA 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Dentre os professores que fizeram a opção de se justificar, as respostas 

apresentadas foram as seguintes: “realizei, voluntariamente, pesquisas, estudos dos 

PCN e outros autores” (P5); “Cursos no Congresso Nacional de Atividade Física e 

Fisioterapia (Conaff) envolvendo adultos e adolescentes” (P3); e “Pós-graduação lato 

sensu na UFRN (2006)” (P6; P11). 

Quanto ao aspecto extremamente subjetivo de lecionar na EJA, refletimos 

novamente sobre o que ensinar, as decisões a serem tomadas, o processo coletivo de 

planejamento, o direcionamento do aluno no descobrir-se agente crítico do processo. 

Em meio a estas interrogações, uma resposta nos ampara: a formação inicial e 

continuada dos profissionais que atuam na EJA. 

 Questionamos, de imediato, qual a medida adequada de conhecimentos, debates, 

construções, experiências e aporte teórico que podem subsidiar o professor na sua 

inserção escolar, principalmente no que se refere à EJA. Isso tudo garantindo 

posicionamento político, engajamento e participação na construção de uma prática 

legítima, plural e que respeite a diversidade. Não sendo isso possível, sinalizamos a 

necessidade de assinalar reflexões mínimas que norteiem a continuidade da experiência 

pedagógica do professor na sua atuação profissional. 

 Na medida em que as respostas tentam se organizar, este exercício, 

aparentemente, se torna uma meta ousada e uma tarefa muito árdua para o atual quadro 

vigente em nossa sociedade, pois a história nos revela décadas de imobilidade e falta de 

avanços no que se refere às ações formativas dos profissionais que atuam nesta área, 

com destaque para as licenciaturas.   

 Observando a realidade local, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) nos apresenta, em uma busca rápida93 na sua página virtual, os cursos ofertados 

pela instituição, que totalizam 118. Destes, 11 são na modalidade a distância, e 107 na 

presencial.  

 No que se refere à primeira modalidade pontuada – educação a distância –, 9 são 

cursos de licenciaturas: Ciências Biológicas, Física, Química, Matemática, Geografia, 

História, Letras, Educação Física e Pedagogia. Continuando a busca, visitamos as 

estruturas curriculares destes cursos, e somente os cursos de Geografia (optativa), 

                                                           
93 Busca realizada no site www.sigaa.ufrn.br. Acesso dia 2 nov. 2015 

http://www.sigaa.ufrn.br/
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Educação Física e Pedagogia (obrigatórias) possuem o componente curricular que tenha 

uma ementa direcionada para a Educação de Jovens e Adultos. 

 Ao fazermos uma investigação mais detalhada, nos cursos presenciais, do total 

de 107, em Natal, são ofertados 87 cursos, sem contar com as modalidades que alguns 

deles acabam desmembrando. Desses, 19 são licenciaturas, dos quais, analisando a 

estrutura curricular, somente 2 possuem uma disciplina que atenda às problematizações 

da educação de jovens e adultos, são eles: Licenciatura em Música (obrigatória) e 

Licenciatura em Pedagogia (obrigatória). 

 Com este momento de reflexão sobre a prática pedagógica, convém indagar-se 

quanto ao preparo desses profissionais: “Como o educador que atua no contexto da EJA 

está sendo preparado para se inserir neste universo complexo?”. O fato é que as 

instituições formadoras estão negligenciando este contexto educacional e, 

consequentemente, em alguma medida, isso reflete no cotidiano escolar. 

No que diz respeito à Educação Física, de acordo com o site das Instituições de 

Educação Superior e Cursos Cadastrados94 do Ministério da Educação, na modalidade a 

distância, o curso de Educação Física Licenciatura é ofertado por duas instituições: a 

UNIDERP95 e a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Na primeira, um 

componente que discuta a EJA não integra a organização curricular do curso; já na 

segunda instituição, não é disponibilizada a grade curricular, bem como o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 Na modalidade presencial, a mesma fonte de pesquisa citada anteriormente, 

resulta em 6 instituições que ofertam a Educação Física. Ao buscarmos as universidades 

situadas no município de Natal, encontramos: Centro Universitário do Rio Grande do 

Norte (UNI-RN); Centro Universitário Facex (UNIFACEX); Maurício de Nassau; 

Faculdade Natalense de Ensino e Cultura (FANEC); UFRN e a Universidade Potiguar 

(UNP). 

 Somente a UNIFACEX96 tem, em seu projeto político-pedagógico atual, um 

componente curricular que discuta a EJA, levando em consideração, ainda, que a 

Faculdade Maurício de Nassau oferta somente o curso de Bacharelado. A partir destes 

                                                           
94 Ver site: http://emec.mec.gov.br/ . Acesso em 2 nov. 2015 
95 Instituição encontrada na internet como Anhaguera-Uniderp com mais de um pólo instalado no estado 

do Rio Grande do Norte, dentre eles em Natal. Disponível: 

http://www.anhanguera.com/graduacao/cursos/educacao-fisica-licenciatura.php. Acesso em: 2 nov. 2015. 
96Disponível em: http://www.facex.com.br/arquivos/superior/cursos/educacao-fisica/ppc_educacao-
fisica.pdf. Acesso em 02 fev. 2016. 

http://emec.mec.gov.br/
http://www.anhanguera.com/graduacao/cursos/educacao-fisica-licenciatura.php
http://www.facex.com.br/arquivos/superior/cursos/educacao-fisica/ppc_educacao-fisica.pdf
http://www.facex.com.br/arquivos/superior/cursos/educacao-fisica/ppc_educacao-fisica.pdf
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dados, percebemos certo descuido no que se refere à formação específica dos 

educadores para atuarem na EJA: 

 

Os cursos de disciplinas específicas – como [...] letras, geografia, 

matemática, química, educação física e todas as outras licenciaturas, 

que habilitaram professores no final dos anos 1980 e 1990 - não 

propiciaram a oportunidade de aprender, nas disciplinas pedagógicas e 

no estágio, sobre os desafios de atuar com os alunos jovens e adultos 

que retornam ao processo de escolarização, anos após estarem 

afastados da escola; menos, ainda, sobre como enfrentar esses desafios 

(MACHADO, 2008, p. 163). 

 

 Machado menciona a década de 1980 e 1990. Entretanto, ainda nos deparamos 

com a mesma realidade, na qual a EJA, por vezes, não é inserida em um currículo 

“omisso” do ensino superior, que não percebe as necessidades de mudanças apontadas 

pelo currículo oculto e, mesmo assim, não muda os processos de formação. O que 

tornaria a organização curricular da licenciatura uma resposta adequada às demandas 

reveladas pela pluralidade do espaço escolar do cenário da EJA. 

A autora tenta nos mostrar que a maioria dos cursos de formação de professores 

prepara o profissional para atuar com o aluno “ideal”, que, em muitos casos, se torna 

uma inventividade, pois este tipo de educando provavelmente nunca vai existir. Nesse 

mesmo caminho, ela percebe que durante a formação são ensinados conteúdos, 

ferramentas pedagógicas e metodológicas. Porém, “[...] estamos longe de pensar a 

realidade concreta da escola na qual iremos atuar, ao assumir um contrato temporário 

ou, mesmo, ao passar num concurso para cargos efetivos nas redes públicas de ensino” 

(Id., p. 165). 

Ao nos convencer deste pensamento, revisitamos a importância da prática 

pedagógica do professor de Educação Física na EJA, pois, mesmo que sua formação 

cultive certo afastamento desta modalidade da educação básica, ele, por vezes, se engaja 

na construção de uma educação que se adeque à realidade de seus alunos – seja 

pesquisando a própria prática, se refazendo enquanto sujeito educador e, 

consequentemente, oportunizando um espaço adequado de aprendizado. 

A autora, Machado, se preocupa com os profissionais que já atuam na rede 

pública de ensino, discutindo não somente a formação inicial, como também a 

continuada na EJA. Quanto a isso, ressalta dois movimentos importantes neste processo. 

O primeiro é mais direcionado pelos órgãos oficiais do governo, como o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), por meio de documentos como o Parecer CNE/CEB nº 
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11/2000. O segundo liderado pelas camadas populares e instituições de pesquisa em 

prol do fortalecimento da EJA, tais como os fóruns de EJA espalhados pelo país e o 

grupo de trabalho de Educação de Jovens e Adultos da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). 

Nesse paradigma educativo, “A EJA se vincula muito mais aos processos de 

emancipação do que aos de regulação” (ARROYO, 2006, p. 19). É que a formação 

profissional vai criando corpo diante das adversidades. A luta pelo reconhecimento dos 

direitos às identidades destes jovens e adultos no campo, nas prisões e, em especial, na 

educação básica, configura-se como um desafio constante. 

Arroyo (2006) relembra que, em décadas passadas, como durante o auge do 

movimento de educação popular na década de 60 e 70, o educador que atuava na EJA 

tinha um perfil de militância, engajado nas mudanças sociais em prol da democracia. 

Neste intento, o profissional a que nos referimos atuava com um público mais plural que 

o da escola formal, e, hoje, nós, enquanto educadores, perdemos esta identidade 

politizada, modificando, logo, a prática pedagógica. 

É fundamental, nesse interregno, estabelecer uma relação com o espaço de 

formação inicial, novamente definindo ações que tornem o perfil dos egressos da 

graduação. Na atualidade, surge mais um apontamento para que os alunos em formação 

tenham a oportunidade de discutir a EJA na licenciatura. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial definiram 

que a carga horária mínima das licenciaturas passou de 2800h para 3200h, e o prazo 

mínimo de integralização de 3 para 4 anos letivos. Detalhando melhor, definiu-se 400h 

de prática (componente curricular), 400h para o estágio supervisionado na área de 

atuação e formação da educação básica e, pelo menos, 2200h dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos. 

 

É importante situar que a priorização dos bacharelados, nas diversas 

áreas, contribuiu para a redução de espaço dos cursos de licenciatura, 

pois possuíam uma formação com tempo menor de duração e mais 

especializada e também porque essa formação não permitia qualquer 

outra intervenção junto ao mercado de trabalho e nem mesmo 

possibilitava a complementação formativa e, em muitos casos, para o 

consequente empobrecimento da formação de professores, agravado, 

ainda, pelo fato de grande parte das IES formadoras- faculdades e 

centros universitários- pautar sua atuação no âmbito do ensino, 

secundarizando a pesquisa e a extensão (CONFEF, 2015, p. 33). 
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O que se espera com a nova medida é que “[...] as IES formadoras dos futuros 

Licenciados cumpram integralmente os procedimentos mencionados, o que poderá 

certamente melhorar a valorização dos Profissionais que atuam no mercado de trabalho 

da Educação Básica em nosso país” (Id., p. 33). 

Com isso, percebemos que a EJA pode permear o conhecimento acadêmico de 

forma natural, pois, ao sair da universidade, o profissional vai ter de lidar com 

demandas desconhecidas, e, se ele já estiver ciente da necessidade de refletir 

criticamente o processo, será menos doloroso e mais efetivo na sala de aula. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desta investigação, percebemos que a Educação Física está consolidada 

como componente curricular da Educação Básica na modalidade EJA. Apesar de seu 

histórico controverso ter carregado marcas de uma abordagem mais tradicional de 

décadas passadas, na atualidade, ela tem caráter pedagógico dentro da escola, 

enfrentando inúmeras mazelas e demandas provindas da exclusão social, historicamente 

preservadas no Brasil – tal como o analfabetismo, os índices de repetência e situações 

didáticas diante das adversidades em que o professor precisa ser mediador do 

aprendizado. 

Logo, constituir uma EJA que atenda a seu público-alvo, de maneira adequada, 

é, inicialmente, refletir sobre vários elementos determinantes que compõem o modelo 

de ensino escolarizado, dentre eles, o currículo, a formação dos professores, o currículo 

oculto e, sobretudo, como estes pontos convergem para a atuação do educador presente 

em sala de aula.  

Portanto, é necessária uma organização para cada componente curricular na 

EJA, tendo em vista que este profissional precisa lidar, nesse contexto, com inúmeras 

“ausências” e “presenças” diárias – sejam elas físicas, estruturais, organizacionais, 

políticas e, às vezes, emocionais. 

Este último ponto citado, quando percebido pelo professor e integrado à sua ação 

pedagógica, rompe as territorialidades pragmáticas da educação e encontra na escola, 

por meio da sensibilidade, o local seguro para revelar medos, angústias, aflições e as 

dificuldades de alunos jovens, adultos e idosos retomarem os estudos. 

 Dessa forma, o corpo também tenciona e transversaliza as ações educativas na 

escola por perceber que o ensino não pode se distanciar dos aprendentes e se centrar 

somente no professor. É preciso escutá-los, pois a EJA se torna o lugar do encontro, de 

fundamental importância para incentivar novos aprendizados a retomar os estudos. 

Assim, no espaço escolar, o professor de Educação Física da EJA necessita 

reorganizar a sua prática pedagógica, pois, geralmente, é um público que não teve 

experiência na formação inicial, surgindo dificuldades, e precisando ressignificar o que 

compreende, inclusive das práticas curriculares. Isso porque, ao investigarmos o 

currículo da Educação Física na EJA, percebemos a necessidade de aprimorar os 

estudos para reconhecer melhor o espaço deste componente – sobretudo no 1º segmento 

da EJA.  
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A ausência de um referencial que reconheça a Educação Física na EJA, neste 

segmento, torna o trabalho docente mais difícil. Quanto a isso, Brasil (2001) e Natal 

(2008a) não são suficientes ao abordarem a leitura e a escrita como elementos 

marcantes da prática pedagógica, sem situar claramente o papel didático da Educação 

Física neste contexto. 

Já no 2º segmento, Brasil (2002b) deixa claro uma proposta curricular para a 

Educação Física na EJA, a qual Natal (2008b) corrobora, inclusive com os objetivos 

propostos. Contudo, as limitações curriculares estão na organização da carga horária do 

município, formação continuada e acompanhamento por parte de outros setores, mais 

incentivo às propostas interdisciplinares e ao planejamento coletivo. 

Nesta lógica, percebemos a existência de uma organização didática dos 

professores de Educação Física, na Educação de Jovens e Adultos, no sistema público 

de ensino do município de Natal-RN. Com base nos referenciais citados, concretizaram 

uma diversidade de proposições da Educação Física na EJA, que caracterizou formas 

peculiares de adaptar o que os alunos se propõem a vivenciar nesta mediação. 

As dificuldades encontradas em Natal-RN se delimitam em meio a 

problemáticas recorrentes da EJA, tais como: Faixa Etária e Heterogeneidade; 

Alfabetização e Letramento; Frequência e Evasão; Espaço, Estrutura e Material; 

Trabalho, Cansaço e a Escola e Descompromisso dos Jovens. Além disso, 

problemáticas específicas para a Educação Física – tal como a superação do “rola bola”, 

a baixa produção de estudos na área de EJA, limitações cognitivas e motoras dos alunos 

e ausência do livro didático para a EJA. 

Ao produzirmos resultados para esta pesquisa, percebemos que as abordagens 

são inúmeras e que cada escola tem uma realidade distinta, não centralizada em uma 

matriz teórica, a qual é sugerida por uma professora que utiliza a cultura de movimento 

como frente de trabalho em suas aulas.  Fato que corroboramos e que nos remonta ao 

pensamento de Arroyo (2006), o qual situa a EJA muito mais próxima de processos de 

emancipação do que de regulação. Diferente de uma organização didática pragmática e 

reprodutivista, acreditamos num olhar mais sensível do professor no cotidiano escolar. 

Alguns professores seguem as orientações do ensino fundamental regular, outros 

o RCEJA Natal (2008b), PCN’s ou referenciais de outros municípios, além de buscas 

independentes. Todos eles manifestam-se de uma forma contextualizada em relação à 

realidade de sua escola. Entretanto, nenhum deles citou Brasil (2002b), que é base dos 

referenciais do município. 



195 
 

As inferências surgiram, assim, na delimitação das categorias. Apesar de 

identificarmos uma semelhança entre as temáticas apontadas pelos professores do 2º 

segmento e do 1º segmento, inferimos que o foco e o trato metodológico são diferentes 

em cada um deles. 

Quanto às aulas, os professores identificaram uma redução do tempo pedagógico 

para os anos iniciais em detrimento dos anos finais, atrelada a uma ausência de base 

teórica definida para nortear o planejamento no 1º segmento, o qual também apresenta 

fragilidades que reverberam em todos os elementos didáticos que se seguem no 

cotidiano escolar. 

As turmas heterogêneas, mistas, objetivam apresentar uma Educação Física que 

aborde a qualidade de vida, a saúde, a prática e o incentivo às atividades físicas e 

esportivas. Isso por meio da percepção do corpo.  

No instante em que converge para o 1º segmento, surge a necessidade de 

generalizar os conhecimentos, devido ao tempo e ao nível de ensino. A proposta da 

ludicidade e das práticas alternativas é assumida, neste contexto, geralmente com alunos 

adultos e idosos, com preocupação no desenvolvimento da leitura e da escrita.  

No 2º segmento, os objetivos delimitam-se com destaque para o esporte. Isso se 

justifica pelo perfil jovem dos alunos que já situamos com objetivos muito próximos do 

1º segmento. As turmas heterogêneas, mistas, possuem um tempo pedagógico maior 

durante a semana, e objetivam apresentar uma Educação Física próxima do 1º 

segmento, no qual a maioria dos professores busca se referendar nos PCN’s, 

investigando novas formas de incluir, integrar e formar os alunos. 

Outras temáticas, porém, dentro das questões de saúde e qualidade de vida são as 

que predominam no processo de ensino da Educação Física, na EJA, de uma forma 

geral. Mesmo atendendo a blocos de conteúdos, os professores não modelizam suas 

aulas, pelo contrário, a dinamizam para atender às demandas que não estavam previstas 

anteriormente.  

Refletimos, a propósito, sobre o histórico do município de Natal-RN e a criação 

da Secretaria Municipal de Educação na década de 1960, que, das inúmeras ações que 

incentivou, a Educação Popular foi a mais forte. Transgredindo os muros curriculares da 

escola, acreditamos que esta seja uma saída para o fortalecimento da Educação Física na 

EJA, ou seja, retomar uma postura dialógica ao construir a prática pedagógica dos 

professores. 
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Corroborando com Natal (2008b), os professores organizam a sua ação 

perspectivando uma mudança social, buscando conscientizar os alunos não só da prática 

de atividades físicas e de uma vida ativa, mas, da mesma forma, alertando para que os 

alunos compreendam os seus direitos e exerçam sua cidadania para transformar a 

realidade em que vivem. Elementos como a avaliação, no 1º segmento, possuem uma 

abordagem menos meritocrática no sentido de ressaltar o processo, tendo em vista que 

aquele contexto é parte de uma oportunidade educativa. O diálogo com os alunos é o 

elemento-chave destes professores que utilizam uma abordagem metodológica muito 

próxima dos alunos. 

Apontamos, por fim, os estudos de Palma; Oliveira e Palma (2010) como 

suporte desta luta diária dos professores de Educação Física. Percebemos, então, 

semelhanças entre a organização de objetivos e sistemática de ensino com o que os 

professores apresentam. Os autores, ademais afirmam ser naturalmente possível estes 

referenciais na EJA. Consequentemente, eles darão base para uma futura sistematização. 

Retomando os estudos da iniciação científica, em 2011, que foi base 

motivacional para este trabalho dissertativo, percebemos que os professores sempre 

reivindicaram um norteador para as suas ações pedagógicas. No entanto, já existiam os 

RCEJA Natal (2008a; 2008b) e, a nível nacional, Brasil desde 2001 e 2002.  

Assim, compreendemos que muitos professores não conheciam esta sistemática 

ou, se a conheciam, somente perceberam que o modelo equivalente ao do ensino 

fundamental de 9 anos engessava a Educação Física na EJA, buscando outras 

estratégias. 

Diante disso, é necessário mobilizar professores, gestores e comunidade escolar 

a pensar estratégias de fortalecer o currículo, as políticas públicas e a organização 

didática da Educação Física na EJA, e não pulverizar os espaços de debate para a 

realidade individual de cada professor – como ficou perceptível nesta investigação. 

O trabalho coletivo e os espaços de discussão devem ser fomentados 

constantemente, para que as realidades destes professores sejam compartilhadas e as 

dificuldades se tornem potencialidades, da mesma forma que as fragilidades da 

experiência vivida se tornem o elemento da sistematização de experiências que 

legitimem a Educação Física na EJA. 

O aumento de pesquisas acadêmicas com esta temática da EJA, logo, já era 

sinalizado desde a I CONFITEA em Elsinore, Dinamarca. Acordamos com esta 

assertiva, pois este campo principalmente, na Área de Educação Física, tem muito a ser 
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compreendido. Quanto a isso, ressaltamos o empenho do Grupo de Pesquisa Corpo e 

Cultura de Movimento (GEPEC), o qual segue fortalecendo a Licenciatura e as 

discussões na EJA com inúmeros trabalhos acadêmicos – além da inserção da Educação 

Física na EJA, no PIBID (Educação Física) da UFRN. 

Estreitando as relações entre Universidade, escola e formação (inicial e 

contínua), a educação básica no município de Natal será fortalecida. Apontamos, com 

isso, a necessidade de rever os RCEJA em coletivo, definindo claramente os elementos 

didáticos que permitam o professor desenvolver sua prática.  

Além disso, a presente pesquisa dá suporte para a criação de uma formação 

específica para atuar na Educação Física na EJA, pois a última ocorreu no ano de 2006, 

em parceria com a UFRN. Este trabalho, de mais a mais, impulsiona os professores de 

Educação Física do sistema público de ensino de Natal-RN a ampliarem suas 

experiências didáticas na busca de uma sistematização do conhecimento deste 

componente curricular – sem engessá-lo em moldes pré-definidos, mas, sim, 

consolidando-o nesta relação de mediação com o aluno. 
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Apêndice A – Instrumento de Coleta de Dados (questionário) 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado(a) Professor(a), 

O presente questionário faz parte do levantamento de dados da pesquisa intitulada 

Desvelando a educação física na educação de jovens e adultos no município de 

Natal/RN, a qual faz parte do meu plano de trabalho para a elaboração da Dissertação de 

Mestrado. A pesquisa visa configurar a Educação Física na Educação de Jovens e 

Adultos no município de Natal-RN, bem como identificar o contexto em que se insere a 

Educação Física e apontar encaminhamentos pedagógicos para a sua consolidação na 

EJA.  

Agradecemos vossa participação e nos colocamos à disposição para outros 

esclarecimentos, caso sejam necessários. 

Atenciosamente 

Mestranda Joyce Mariana Alves Barros 

Prof. José Pereira de Melo – Orientador 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Escola: 

_______________________________________________________________ 

Número de Identificação do Professor:_______  Sexo: ______  Idade: ______ 

Turno de Trabalho: _______________  Segmento da EJA: _______________________ 

Ano de conclusão do curso: _________ Tempo de Serviço na EJA: ________________ 

2 - A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA  

 

2.1 - Qual a frequência de ocorrências das aulas de Educação Física na EJA? 

    

(   ) 1 X por semana         (   ) 2 X por semana   (   ) 3 X por semana   (   ) Outros:  
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2.2 - Qual o tempo de duração da aula de Educação Física na EJA?  

 

2.3 - Como é composta a turma de Educação Física na EJA? 

(   ) Mista      (   ) Separação por sexo     (   ) Outros: ______________________ 

 

2.4 - Existe um plano de ação (planejamento) da Educação Física na EJA? 

(   ) Sim                          (   ) Não 

Em caso positivo solicitar, se possível,  uma cópia. 

 

2.5 - Existe uma base teórica que orienta o planejamento da Educação Física na EJA e 

suas ações pedagógicas? 

(  ) Sim                           (   ) Não 

Explicitar a resposta: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.6 – Para você, quais são os objetivos da Educação Física na EJA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.7 - Quais os conteúdos que você desenvolve nas aulas de Educação Física na EJA?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.8 – De que forma (metodologia de ensino) você desenvolve seus conteúdos de 

Educação Física na EJA? Existe uma metodologia específica?  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.9 - É realizada avaliação na Educação Física na EJA? 

(  ) Sim                         (   ) Não 

Em qualquer caso explicitar a resposta: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.10 – De que forma você detecta que os objetivos educacionais foram alcançados? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3 – ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA  

3.1 – A sua formação acadêmica foi suficiente para ministrar aula de Educação Física 

na EJA?  
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3.2 – Realizou algum curso para atuar na Educação Física na EJA? 

(  ) Sim                         (   ) Não 

Em caso de resposta positiva especificar: 

_____________________________________________________________________ 

3.3 – Você considera importante a presença da Educação Física na EJA? 

(  ) Sim                         (   ) Não 

Por quê? 

______________________________________________________________________ 

 

3.4 – Quais são as dificuldades que você encontrar para desenvolver suas ações de 

Educação Física na EJA? 

______________________________________________________________________ 

 

3.5- Quais são as perspectivas que você aponta para a Educação Física na EJA? 

________________________________________________________________ 

 

 

Observações Gerais: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Natal (RN), ____ de _______________ de 2015. 

 

Pesquisadora: ______________________________ 

 

Entrevistado(a): _____________________________ 
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Anexo A- Atividade proposta para o 1º segmento  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Anexo B- Atividade proposta para o 2º segmento  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Anexo C- Atividade proposta para o 2º segmento 

 

 

Fonte:  Dados da Pesquisa 
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Anexo D- Atividade Proposta para o 2º segmento 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Anexo E- Atividade proposta para o 2º segmento 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Anexo F- Planejamento da Educação Física na EJA 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Anexo G- Planejamento Educação Física no 2º segmento da EJA 

 

PLANEJAMENTO 

Objetivo geral: Conhecer o corpo e suas possibilidades e intervir para um viver mais 

consciente. 

Objetivos específicos: 

 Conhecer a anatomia geral do corpo: músculos, ossos, articulações. 

 Compreender o que é qualidade de vida: alimentação, atividade física, lazer, 

atuação social, entre outros. 

 Conhecer os benefícios da atividade física para uma melhor qualidade de vida. 

 Atividade física e o processo de envelhecimento,   

 Praticar algumas formas de atividade física como: ginástica, dança, jogos, 

alongamentos, yoga, automassagem, exercícios de respiração, entre outros. 

 Conhecer e reviver os brinquedos e brincadeiras da cultura popular. 

 Participar dos jogos Inter classes da escola. 

 Refletir sobre Estética, Saúde e Modismos. 

 Apreender conhecimentos e atitudes que devem transcender o ambiente e fase de 

estudos na EJA. 

 

Conteúdos, conhecimentos e procedimentos: 

 Conhecimentos sobre o corpo (percepção da anatomia e funcionalidade do 

corpo); 

 Apresentação de mapas anatômicos, com análise e comparação no próprio corpo 

e no outro; 

 Ginásticas (hábitos posturais e atitudes corporais para a melhor qualidade de 

movimento); 

 Movimento funcional, posturas corretas para: levantar e abaixar com sobre 

pesos, trabalho muito tempo sentado, de cócoras ou em pé, entre outros. 

 Jogos e brincadeiras (cooperativos e recreativos) 

 Atividades sugeridas e procedimentos: necessidades e curiosidades. 

 Aulas teórico-práticas (rodas de conversa em sala de aula, enfatizando a 

importância do conhecimento sobre o próprio corpo: estrutura e funcionalidade, 

frequência respiratória e cardíaca, temperatura corporal), a importância de 

compensar o corpo do cansaço do trabalho e assimilar formas de fazer essa 

compensação. 

 Aulas passeio (dependendo da disponibilidade de transporte e eventos) 

 



220 
 

Avaliação: 

A avaliação se fará por meio da frequência, observação e prova escrita sobre o tema 

abordado no período. 

Considerações gerais: 

As turmas da EJA são compostas por pessoas que cumprem uma rotina de trabalho 

diário, sendo em sua maioria, trabalho de esforço físico. Portanto, é essencial abrir o 

espaço para o diálogo, saber desses estudantes quais as suas necessidades e condições 

físicas, para os dias de prática, bem como descobrir quais os temas teóricos mais 

relevantes para a sua vida cotidiana. O plano de aula deve ser flexível, pois muitas vezes 

não há condição física para a aula pensada, sendo necessário a compreensão e 

remanejamento de atividades. Também encontramos na EJA, pessoas que fazem ou já 

fizeram uso de drogas, tema extremamente delicado, que precisa ser analisado qual a 

melhor forma de abordagem. 

 

Professor (Participante da Pesquisa). 
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