
XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

EDUCAÇÃO FÍSICA E A GINÁSTICA RÍTMICA:  
POSSIBILIDADES DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 

Walquiria Batista de Andrade 
UEL – Walquiria.fel@gmail.com; 

José Augusto Victória Palma 
UEL -  javpalma@uel.br 

 
Eixo 2: Educação Básica 

 
Resumo 
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que prevê 
oportunidades educacionais adequadas às características, interesses, condições de 
vida e de trabalho às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino 
Fundamental e/ou Ensino Médio em idade considerada apropriada. Neste sentido a 
pesquisa foi realizada com objetivo de fornecer subsídios teóricos para o Ensino da 
Ginástica Rítmica para a Educação de Jovens e Adultos. Para tanto aplicou-se a 
técnica de Revisão Bibliográfica e uma metodologia descritiva do tipo relato de 
experiência com a finalidade ampliar as possibilidades de ensino da Ginástica Rítmica 
na escola, especialmente na modalidade da EJA. Concluiu-se que as muitas 
possibilidades apresentadas no quadro sugestivo de conteúdos específicos deverão 
ser adaptados à realidade de cada turma da EJA, destacando que, nesta modalidade 
da Educação Básica há grande rotatividade e disparidade entre as faixas etárias.   
 
Descritores: Educação de Jovens e Adultos; Educação Física; Ginástica Rítmica 
 

Introdução  
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino 

que prevê oportunidades educacionais adequadas às características, das pessoas 

que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental e/ou ensino médio 

em idade considerada apropriada. A Educação de Jovens e Adultos prioriza a inclusão 

e qualidade social, portanto, requer um modelo pedagógico próprio que, permita a 

apropriação de diversas unidades temáticas, seus respectivos objetos de 

conhecimento e habilidades, assim como, a estruturação de um sistema de 

monitoramento, avaliação e uma política de formação permanente de professsores. 

Considerando que a Educação de Jovens e Adultos deva oferecer 

educação de qualidade para as pessoas que não tiveram muitas alternativas na vida 

devido ao Estado se fazer ausente no sentido da necessidade do trabalho, ausência 

de estrutura em escolas públicas ou outros fatores excludentes e, que o público da 

EJA é composto pela heterogeneidade de faixas etárias, aspectos culturais e tantos 

outros fatores, levantou-se a necessidade de que, novas e constantes contribuições 
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para a concepção de significados e sentido, na Educação de Jovens e Adultos, 

precisam ser promovidas de forma a diminuir as lacunas existentes na prática 

pedagógica e na sistematização e organização dos conteúdos, em especial os da 

Educação Física. 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular, 2017) distribui as 

modalidades esportivas em categorias baseando-se na lógica interna, tendo como 

referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor 

e objetivos táticos da ação facilitando a compreensão do que caracteriza cada uma 

das categorias. Diante da identificação da Ginástica Rítmica (GR) na categoria 

“técnico-combinatório” na BNCC, levantou-se  uma inquietação sobre quais poderiam 

ser as possibilidades de ensino da Ginástica Rítmica (GR) para a Educação de Jovens 

e Adultos. 

A escassez de produção científica no contexto da Ginástica Rítmica 

na Educação Básica gera a falta de subsídios para a prática pedagógica do professor, 

portanto, há necessidade de se ampliar o olhar para esta modalidade com perspectiva 

pedagógica e educacional e acreditar que novas estratégias poderão ser bem-

sucedidas na Educação Básica, especialmente na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Objetivos 

 

Fornecer subsídios teóricos para o ensino da Ginástica Rítmica na 

Escola, aos professores da Educação Básica que atuam na modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

Metodologia  

 

O desenvolvimento desta pesquisa se deu a partir da técnica de 

Revisão Bibliográfica que se caracteriza pela busca de conhecimentos já publicados 

e disponíveis na literatura que foram empregados para suprimir dúvidas, esclarecer 

pressuposições teóricas e fundamentar os pressupostos já conhecidos (GIL, 2010). 
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Referencial teórico 

 

Em décadas passadas a Educação Física era sustentada por um 

modelo conservador de mão única que lhe permitiu chegar na área das ciências 

médicas, portanto, nem de longe projetava entendimento pedagógico aberto às 

críticas e novas experiências. O pano de fundo ilustrado pelo militarismo, subsidiou os 

modelos ginásticos e corroborou para uma doutrina higienista que, 

consequentemente, promoveu constructos sociais e a formação de paradigmas, como 

por exemplo, o da saúde (MENDES, 2007). 

A superação de aspectos militares, calistênicos e a premissa de que 

um corpo com saúde era o mais robusto e forte foi sendo superado após a década de 

80. Foi neste mesmo período histórico que as abordagens histórico-críticas da 

Educação Física foram surgindo, como por exemplo, a crítica-emancipatória de Elenor 

Kunz (2000) influenciado por Paulo Freire e, a crítico superadora do Coletivo de 

Autores (1992) influenciada pelos estudos de Libâneo, como a pedagogia crítico-

social.  

Na realidade da EJA é necessário que Educação Física ensine 

fundamentos que provoquem claramente objetivos e reflexões que, acima de tudo, 

respeite a diversidade histórica de cada sujeito e, neste contexto, considera-se a 

abordagem crítico-superadora que é diagnóstica por levar em sua pretensão a leitura 

e interpretação da realidade que depende de quem emite o juízo de valor. (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992). Da mesma forma que em outras modalidades da Educação 

Básica, na Educação de Jovens e Adultos necessita-se conceber um pensamento de 

estreitar os saberes com a prática cotidiana, questionando ao mesmo tempo, as 

práticas e estratégias do professor compreendendo que um indivíduo não se move ou 

se movimenta à toa, visto que, um ser humano não apenas se mexe, ele “age” 

(ESCOBAR, 2009). 

A Educação de Jovens e Adultos foi criada pelo Governo Federal e é 

uma modalidade da Educação Básica ofertada aos jovens, adultos, e idosos que, por 

algum motivo, não tiveram oportunidade de frequentar a escola em idade considerada 

adequada, portanto, promove a esses indivíduos, a possibilidade de retornar aos 

estudos, concluí-los em um tempo menor, qualificando-os para melhorar as 

oportunidades no mercado de trabalho (HADDAD, 1998). 
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A Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental é 

destinada para pessoas a partir de 15 anos que não concluíram a etapa entre o 1º e 

o 9º ano. Na EJA é possível concluir este período em 2 anos. Já o Ensino Médio é 

ofertado para maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio, ou seja, o 1.º, 

2.º e 3º anos do antigo 2.º grau. Concluindo esta etapa de ensino, os indivíduos 

poderão participar de vestibulares e ter acesso ao Ensino Superior. O tempo para 

concluir o Ensino Médio na EJA é de 1 ano e meio. É importante registrar que as 

disciplinas ofertadas na Educação de Jovens e Adultos são baseadas BNCC que 

propõe definições do conhecimento necessário para o desenvolvimento do aluno na 

Educação Básica do Brasil. Destaca-se que a Educação Física é uma disciplina 

comum nos dois níveis de ensino: Fundamental e Médio. Esses direitos foram 

promulgados por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 

9.394 do ano de 1996 (BRASIL, 1997). 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado por meio da Lei n. 

º13.005 de 2014 que destaca a função da EJA. No art. 2º descreve como diretivas 

extirpar o analfabetismo, a profissionalização para o trabalho, assim como direcionar 

uma formação cidadã para um desenvolvimento humano, cultural, tecnológico e 

científico (BRASIL, 2014). O Plano Nacional de Educação é prospero quando se refere 

a Educação de Jovens e Adultos porque promove uma proposta curricular para uma 

pedagogia própria e para a produção de material didático específico para os alunos 

dessa categoria de ensino, no entanto, a construção social da Educação Física 

somente será legítima por consequência de sua organização, planejamento e claro, o 

compromisso social de agora (PALMA; OLIVEIRA; PALMA 2010) 

A Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI indicou 

pilares de aprendizagem como: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

ser e a conviver com os outros (BRASIL, 2016). Aos indivíduos que se enquadram na 

Educação de Jovens e Adultos, a BNCC considera o que se registra no Art. 26 da LDB 

n.º 9.394/96. No Ensino Médio o currículo deverá promover o desenvolvimento de 

aspectos comuns entre a fase educacional, profissional e tecnológica, sendo que no 

decorrer do processo, os aspectos comportamentais, culturais, ambientais deverão 

ser abordados por meio do uso de diferentes linguagens. 

Deste modo, os alunos deverão adquirir habilidades para levantar 

novas questões e compor um posicionamento crítico frente às diferentes situações no 

meio social em que estão inseridos. Assim, será possível sua intervenção em variados 
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contextos, utilizando-se inclusive das diferentes linguagens que a Educação Básica 

proporciona (FREIRE, 1988). É por meio das Diretrizes Curriculares para a Educação 

de Jovens e Adultos que é realizada a organização curricular desta modalidade de 

ensino. Trata-se de uma construção coletiva promovida pela Secretaria de Estado da 

Educação. Sua estrutura organizacional é composta pelo histórico da EJA, sua função 

social, o perfil dos alunos, os eixos estruturantes, aspectos da avaliação e 

metodologias. Sua consolidação se deu a partir de um processo, no sentido de ser 

compreendida como parte da prática pedagógica dos professores, de sua formação 

continuada permitindo a reflexão e, portanto, uma atualização contínua para a 

construção de uma educação de qualidade para todos. (DCE/PR, 2006) 

Considerando o perfil dos alunos da EJA, enquanto indivíduos com 

sua história, sua condição socioeconômica, sua posição diante da política, suas 

características étnico-racial, territorial, cultural entre outras, foram traçados os 

seguintes eixos articuladores: cultura; trabalho e o tempo. Assim passou-se a valorizar 

as especificidades de tempo e espaço para seus alunos; o tratamento presencial dos 

conteúdos do currículo; a importância na distinção das faixas etárias de jovens e 

adultos e; projetos pedagógicos próprios para os cursos noturnos da EJA. (BRASIL, 

2000). Ainda neste contexto, a EJA, Lei 13.005 de 25 de Junho de 2014 foi incluída 

no Plano Nacional de Educação Atualizar (PNE) aprovado em 2014 reconhecendo a 

necessidade de produção de materiais didáticos com técnicas pedagógicas 

apropriadas, além de um corpo docente especializado.  

Na redefinição de uma proposta pedagógica para a EJA buscou-se 

manter as características que melhor se adequam a esta modalidade como por 

exemplo: Permitir aos alunos o acesso a aprendizagem não padronizada, respeitando 

seu ritmo próprio para a apropriação do saberes e; Organizar o tempo na escola em 

acordo com o tempo que o aluno-trabalhador disponibiliza. Em contrapartida, essa 

diferenciação no tempo curricular da EJA não significa de forma alguma, tratar os 

conteúdos de forma precária, diferente disso, eles devem ser abordados de forma 

integral, considerando os saberes que foram adquiridos pelos alunos ao longo de sua 

vida, portanto os conteúdos da EJA são exatamente os mesmos do ensino regular, 

mas com metodologias que respeitam as especificidades do público adulto que de 

certa forma, possuem bagagem cultural já que a escola não é o único ambiente para 

a produção e socialização dos saberes.  É importante ressaltar que os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos trazem consigo um legado de conhecimento 
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construído por meio do senso-comum, conhecimento construído nas relações sociais, 

não científico construído em suas reações com o outro e o com o meio. Essa dialógica 

precisa ser considerada nas práticas educativas da EJA. 

A necessidade de uma pedagogia libertadora relaciona-se com a 

superação de uma tradição mecanicista e apolítica, uma vez que valoriza as 

diversidades de cultura dos alunos e as torna como integrante do processo de 

aprendizagem (FREIRE, 1996). A Base Nacional Comum Curricular e o Referencial 

do Paraná são referências oficiais e relevantes que definem os conteúdos da 

Educação Física em práticas corporais como o Conhecimento sobre o corpo, 

Atividades rítmicas expressivas, Esportes, Lutas, Jogos e Ginástica. Segundo estes 

documentos, as ginásticas promovem técnicas de trabalho corporal que assumem 

diversas finalidades, pois podem ser ofertadas como preparação para outras 

modalidades, como relaxamento, manutenção e/ou recuperação da saúde em suas 

diferentes dimensões: recreativa, competitiva e de convívio social. A organização das 

ginásticas, segundo a Base Nacional Comum Curricular se dá com base na 

diversidade dessas práticas e nas suas características, no entanto, sabe-se que uma 

gama de informações desenfreadas sem aprofundamento teórico chegam as 

pessoas, e neste contexto da ginástica não é diferente, assim, com os atores sociais 

da escola (professores, gestores, diretores) já aptos para abrir discussões sobre as 

representações sociais e aspectos culturais da modalidade, a Educação Física e seus 

objetos de conhecimento irão beneficiar ainda mais o aluno em sua participação crítica 

e social. 

Desmitificar a ginástica e suas diferentes modalidades são desafios 

que surgem ao iniciarmos as primeiras pautas sobre ginástica, portanto é essencial 

permitir que sua descoberta seja algo que transcende a execução de gestos perfeitos 

para oportunizar a prática de qualquer de suas modalidades (GAIO, 2007), neste 

contexto, a modalidade Ginástica Rítmica as possibilidades de ensino para alunos da 

Educação de Jovens e Adultos. A Ginástica Rítmica se expressa em diferentes 

contextos e o que pode parecer embaraçoso de ser ensinado na Educação Básica, 

por conta de sua complexidade e a escassez de cursos preparatórios para a temática, 

na verdade, poderá ser um ponto de partida para um processo de ensino-

aprendizagem que inicia sua produção a partir do corpo. Um dos obstáculos para se 

pensar a Ginástica Rítmica na escola em qualquer modalidade da Educação Básica é 

entende-la como um esporte elitizado, de alto rendimento, que necessita de aparelhos 
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oficiais caros, que há necessidade de um espaço específico para sua prática, assim 

como vestimenta adequada e, inclusive discussões sobre gênero que certamente será 

levantada já que no Brasil, a Ginástica Rítmica é praticada, exclusivamente, por 

mulheres. Em contrapartida, fazer desses obstáculos oportunidades para resinificar 

as ações do professor e dos alunos é simbolizar e modificar o significado de ginástica 

dentro do ambiente escolar. A Ginástica Rítmica é uma modalidade olímpica que 

requer vivências motoras advindas de uma tríade composta pelo manejo obrigatório 

dos aparelhos corda, arco, bola, maças e fita ou ainda, mãos livres. As diferentes 

formas de movimentos corporais como giros, saltos e equilíbrios combinados com 

interpretação e a expressão de gêneros musicais ecléticos, poderá auxiliar no 

desenvolvimento e evolução do esquema corporal como um todo. (ANDRADE; 

AGUIAR, 2019). Considerando que a Base Nacional Comum Curricular promove a 

ideia de criar adaptações para além das regras oficias de qualquer modalidade 

esportiva para os interesses dos alunos, optou-se por contextualizar a GR com o 

objetivo de ampliar o conhecimento do professor em relação à Ginástica Rítmica e 

com isso proporcionar possibilidadades de adaptação para seu ensino na escola, 

especialmente na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Intenciona-se 

realizar todas e quaisquer adequações que se fizerem possíveis para que alunos da 

Educação de Jovens e Adultos possam vivenciar a modalidade submergindo-se nas 

infinitas possibilidades de aplicação. Cada aparelho da GR é envolve manejos 

específicos da modalidade e que devem ser realizados em conjunto com habilidades 

de locomoção, estabilização e manipulação. Entre as mais comuns optou-se por 

destacar as seguintes: Andar, saltitar, correr, girar, rolar, balançar, alongar, equilibrar, 

lançar, receber, quicar, rotacionar, balançar entre tantas outras possibilidades. 

(RINALDI ; CESARIO, 2010; RINALDI; SOUZA, 2003). 

A contextualização da Ginástica Rítmica como conteúdo ao alcance 

do Professor de Educação Física certamente poderá proporcionar novas experiências 

aos alunos de diferentes faixas estárias que estão inseridos na Educação de Jovens 

e Adultos assim como oportunizar e motivá-los a procurar por atividades que lhe 

permitam se esquivar de uma vida sedentária. Diante de tantas possibilidades a serem 

criadas, adaptadas e exploradas que a Ginástica Rítmica propõe em toda sua 

organização, não há como negar a magnitude e a riqueza de recursos para se 

desenvolver uma aula de GR na escola, especialmento aos alunos da EJA. 

Iniciar uma discussão sobre o conceito da Ginástica Rítmica 
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provocando questionamentos sobre onde essa modalidade esportiva está inserida, do 

que ela é composta poderá facilitar a compreensão do Professor de Educação Física 

no entendimento que seus alunos possuem um conhecimento prévio sobre a GR, 

assim como, analisar a capacidade que os alunos da EJA possuem para encontrar 

novos sentidos para este saber, por meio da experiência de vida já adquirida. A 

apresentação de imagens e vídeos de Ginástica Rítmica e de outras ginásticas 

também poderão contribuir para identificar caracterísitcas específicas e diferenciá-las 

das demais manifestações. 

Propor movimentos fundamentais ( como os de locomocação, 

manipulação e estabilização) e relacioná-las com a Ginástica Rítmica poderá provocar 

novas sensações. Sabe-se que muitos adultos acreditam que movimentar-se de 

formas diferentes seria, talvez, inapropriado, enquanto que outros, almejavam essa 

experência subconscientemente em outras etapas da vida. Gaio (2007), aponta que o 

primeiro princípio para uma proposta educacional dentro do contexto da Ginástica 

Rítmica contemplam os movimentos fundamentais, pois são a partir deles que outros 

movimentos corporais são construídos, portanto, deve-se propor o andar de diferentes 

formas, pular determinados objetos, variar as mais diversas formas de se equilibrar e 

ampliar a capacitade motora por meio da criatividade com atividades em grupo, seja 

trio, dupla ou outra composição. Durante uma das primeiras aulas realizadas no 

Projeto Integrador “Ginástica Rítmica para a promoção da Saúde do Idoso” do Instituto 

Superior de Londrina – INESUL surgiram comentários como “Nem sabia que dava 

para andar assim” e também foi possível notar que muitos dos alunos pela sua feição 

emitiam certo inibimento para realização da aulas práticas. 

Essa associação da vivência corporal com a vida real pode trazer a 

tona discussões que de fato são significativas para os alunos em seu processo de 

aprendizagem e em seu cotidiano. Caberá ao professor mediar essas asssociações 

promovendo a práxis como uma uma etapa imprescindível no processo de aquisição 

de conhecimento. (FREIRE, 2009) 

O ditado “ Quem não tem cão, caça com gato” foi ouvido durante uma 

das aulas de Ginástica Rítmica no projeto “Ginástica Rítmica para a promoção da 

Saúde do Idoso” ao apresentar para os alunos aparelhos não oficiais para uma das 

práticas ofertadas. Outro aluno falou: “Poderia a gente mesmo fazer”. Neste contexto, 

podemos inferir que o professor de Educação Física na Educação Básica, 

especialmente na EJA poderá estimular o movimento de seus alunos para que ele 
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possa conhecer, criar e transformar o conhecimento de si, do outro, do mundo, da 

evolução de ser, ter acesso ao desejo e a felicidade própria e a de outros. 

Outras oportunidades que podem ser oferecidas aos alunos é o de 

identificar diferentes formas de posicionar o corpo no solo, produzindo movimentos 

pré-acrobáticos tão característicos na Ginástica Rítmica. Em um dos vídeos que foram 

exibidos para os alunos um deles apontou e perguntou: “Ela está plantando 

bananeira?” Esta participação ativa do aluno no processo de aprendizagem permite 

ao professor fazer na sala de aula a associação do conhecimento prévio para o 

conhecimento científico. Quando foi feita a inclusão da música e foi proposta a prática 

de forma a buscar pela expressão corporal e a identificação da melodia, harmonia, 

rítmo, voz ou instrumento o engajamento foi maior e a percepção adquirida foi a de 

que os alunos estavam mais a vontade e a feição demonstrava prazer na realização 

das aulas. Ao final, os alunos provocados pelo Professor de Educação Física, 

chegaram a conclusão que a Ginástica Rítmica é movimento, aparelho e música e que 

podem emitir saberes em diferentes situações do cotidiano. Foi neste momento que 

houve a aprendizagem de que a ginástica é um conteúdo enriquecedor na EJA. 
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QUADRO SUGESTIVO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DA GINÁSTICA RÍTMICA PARA A EJA. 

Unidade 
temática 

Objeto de 
Conhecimento 

Conteúdo Específico Assuntos Objetivos Procedimentos 

Esportes 

Esportes 

Técnico-
Combinatório 

Ginástica Rítmica 

Fundamentos 
Aprender, reconhecer, recriar e 
experimentar os fundamentos da 
GR (Saltos, Equilíbrios e Giros) 

Assistir uma série de GR e apontar os saltos, equilíbrios e rotações, adaptá-los para a 
prática, recriar os movimentos e explorar as infinitas possibilidades de se locomover, 
estabilizar e manipular quando realizado juntamente com o manejo de um aparelho. 

Aparelhos 
Aprender, reconhecer, recriar e 
manejar os 5 aparelhos utilizados 
na prática da GR 

Criar aparelhos alternativos (corda de retalho, arco de mangueira, bola de papel, colher de 
pau ou cabo de vassoura representando as maças, varetas com crepom ou tecido imitando 
a fita. Explorar as possibilidades de movimentos de cada aparelho como quicadas, 
passagem por dentro ou através, movimentos em oito, lançamentos, recuperações, 
rolamento do aparelho sobre o solo ou diferentes partes do corpo, rotação no próprio eixo, 
etc. 

Dança 

Experimentar, recriar, 
caracterizar e discutir 
estereótipos e preconceitos 
relativos às diferentes 
manifestações de ritmos. 

Escolher diversos ritmos característicos da GR ou não, identificar as características das 
músicas, experimentar os movimentos do caráter musical, discutir estereótipos, 
preconceitos, gênero, etc. Combinar passos de dança com manejo de aparelhos. 

Colaborações 

Reconhecer, compreender, criar, 
recriar as colaborações na GR 
como uma atividade de cunho 
cooperativo, promovendo a 
integração e a criatividade. 

Promover a colaboração entre os alunos interligando-os em um único movimento. Ex.: 5 
alunos de mãos dadas, com os braços elevados enquanto 4 alunos passam por baixo das 
mãos dos colegas. Criar um ambiente para a criatividade para pequenos e médios grupos 
e ao final com todos os alunos. Combinar colaborações com manejo de aparelhos. 

Trocas 
Aprender a realizar troca de 
aparelhos com outros alunos em 
uma aula coreografada de GR 

Promover pequenos lançamentos de aparelhos entre pequenos e grandes grupos. Todos 
devem lançar o aparelho e recuperar o aparelho de outro colega. Explorar diferentes 
critérios de lançamento (por cima, por baixo, fora do campo visual, a frente, atrás, obliquo, 
etc.) 
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Resultados e Discussão  

 

A partir deste estudo infere-se que há muitas possibilidades para o 

ensino da GR na Educação de Jovens e Adultos.  Os subsídios para um planejamento 

didático da modalidade deverá adaptar-se à dinâmica da turma de alunos, 

considerando a disparidade entre as faixas etárias e a realidade de cada aluno. É 

preciso lembrar que rotatividade de alunos, a baixa frequencia e o letramento são 

características próprias da EJA, e é preciso identificá-las para estabelecer uma lógica 

organizacional da turma conhecendo sua realidade e seu contexto social. A Ginástica 

Rítmica, pode ser um instrumento que oportuniza a discussão de normas, conceitos, 

história, regras, qualidades físicas, gestualidades, ética, valores, para a EJA, pois é 

possível explorá-la nas três dimensões do conteúdo: conceitural, procedimental e 

atitudinal de forma organizada, em que o aluno possa compreender o seu processo 

de construção. Neste nível de ensino, acredita-se que em cada aula, é necessário 

permitir que os alunos entendam o conteúdo sem acreditarem que é sacrifício decifrar 

os códigos da linguagem escrita, e da mesma forma desvelar a linguagem corporal. 

Mesmo sendo um processo lento é preciso ouvir o silencio dos alunos no momento 

em que o movimentar-se perde forças diantes das amarras construídas ao longo da 

vida. 

 

Conclusões 

 

Com isso o desafio deve estar sendo compreendido como possível. 

Pensando a Educação Física na EJA identicamos uma maior complexidade das 

ações, dado que o espaço escolar ainda não legitima como deveria, de forma 

igualitária, todos os componentes curriculares. Fomentar estas questões na Educação 

Básica e em suas diferentes modalidades de ensino é parte necessária de um plano 

futuro em que a  

Educação Física, e profissionais da área da Educação Básica de 

forma geral terão subsídios reais para construir o conhecimentos da melhor forma 

possível na Educação de Jovens e Adultos. Neste sentido, a estratégia ao acolher 

apenas alunos do Bacherelado em Educação Física para o Projeto Integrador 
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“Ginástica Rítmica para a promoção da Saúde do Idoso” foi repensada. Os alunos da 

Licenciatua em Educação Física, após a reformulação do projeto poderão ingressar 

no projeto para construir sua capacitação para idade além da faixa etaria considerada 

adequada para a Educação Básica, recebendo oportunidade de ampliar os horizontes 

para projetar suas ações também para a Educação de Jovens e Adultos. Conclui-se 

também, formar, equalisar e promover novas ações para os alunos e professores da 

EJA é um trabalho em conjunto que não tem como ser alcançado somente pelo 

Professor de Educação Física, mas por toda a comunidade escolar, corpo docente e 

discente, quando perceberem que a gestão democrática é o mais legítimo dos direitos 

concedidos à escola.  
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